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Pirita on talve tulekuks valmis

Oktoobrikuu viimasel kuupäeval toimus Pirita kloost-
ri ees olevas parklas suuremate masinate väljapa-
nek. Tegemist polnud lihtsalt kokkusaamisega, vaid 
linnaosa teedel ja tänavatel talviseid hooldustöid 
tegevate masinate ülevaatusega. Samasugune üle-
vaatus toimus kõigis Tallinna linnaosades üheaeg-
selt. Eesmärk oli saada reaalne arusaam masinate 
arvust ja võimekusest, millega lepingupartnerid tal-
vele vastu lähevad. 

Kui Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hool-
duspartnerid puhastavad peamagistraale ja teisi suu-
remaid objekte, siis kvartalisisestelt teedelt ja väik-
sematelt tänavatelt koristavad lund just linnaosade 
hoolduspartnerid. Pirita lepingupartneriks on Kesk-
konnahooldus Eesti OÜ. 

Lume- ja libedustõrjeks sõiduteedel ja parklates 
on linnaosade partneritel valmis pandud kokku 38 
sahk-puisturit ning jalgratta- ja jalgteede puhasta-
miseks 25 puisturiga sahktraktorit, lumevaalude tei-
saldamiseks on stardivalmis kaheksa lumerootorit ja 
22 laadurit. Peale selle veel väiketehnika kõnniteede 
ja ülekäigukohtade puhastamiseks ning muu spet-
siaalne talvine tänavapuhastustehnika (kallurid, laa-
durid jms). Komplekteeritud on ka käsitööbrigaadid 
(kokku 48 inimest), kes hooldavad neid objekte, kuhu 
masinad hästi ligi ei pääse, näiteks ülekäiguradasid.

Libedusetõrjeks on linnaosavalitsuste lepingu-
partnerid talveperioodi alguseks varunud kokku 330 
tonni naatriumkloriidi, 48 tonni kaltsiumkloriidi ja 
1600 tonni graniitsõelmeid, linnaosadesse paigal-
datakse 27 konteinerit graniitkillustikuga. 

Eelseisval talvel jätkab tööd ka spetsiaalne linna-
puhastusüksus, mida rakendatakse lume- ja libedu-
setõrjetöödeks ning lume äraveoks enim kasutata-
vatel kõnniteedel, mis tavaolukorras on kinnistu-
omanike hooldada. Üksuse ülesandeks on ka era-
korraliste ilmastikuolude tagajärgede likvideerimi-
ne, kalmistute ja suurte pargialade käiguteede lu-
me- ja libedusetõrje ning erakorraliste lumesadude 
olukorras ka linnaosades asuvate parkimiskohtade 
lumest puhastamine.

Pirita linnaosa valitsus jagab  
libedusetõrjeks graniitsõelmeid

14. novembrist kuni 16. detsembrini jagab Pirita lin-
naosa valitsus libedusetõrjeks graniitsõelmeid. Ta-
suta sõelmeid saavad nii erakinnistute omanikud kui 
korteriühistud – iga kinnistu kohta üks kott (25 kg).  

Graniitsõelmete koti saab kätte linnaosavalitsusest 
(Kloostri tee 6) esmaspäeviti kl 15–18 või neljapäeviti 
kl 10–12. Rohkem infot Pirita linnaosa valitsuse linna-
majanduse osakonnast telefonil 645 7616 (Ülle Vunk).
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Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on iga 
kinnistu ja ehitise omanik kohustatud tegema li-
bedustõrjet, et tagada jäistel ja lumistel kõnnitee-
del ohutu ning turvaline liiklemine. Tuhka või klo-
riide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või pargiteel 
kasutada lubatud ei ole. Kõnniteede puhastami-
se eest vastutab teega külgneva kinnistu oma-
nik. Libedustõrjet tuleb teha mitte ainult hom-
mikuti, vaid vastavalt vajadusele ka päeva jooksul.
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Jõulurahu ootuses  
ja lootuses

E
simene advent ja esimese küünla 
süütamine. Rahu ja vaikuse otsi-
mine. Mõtete viimine möödunule 
– nii heas kui halvas, nii võitudes 
kui kaotustes. Tunded, mis kaas-
nevad jõulueelsel perioodil, kus 

jõulurahu ja aastalõpp on lähedal, aga samas 
veel omajagu minna.

Ei, pole kokkuvõtete aeg, sest aasta kestab 
veel ja detsember ootab oma võludega ees. Küll 
aga kingiostude saginas ja jõululaua planeeri-
misel otsib hing pidevast kiirest elutempost ko-
sutavat puhkust ja ligimeste lähedust. 

Ajalooliselt on proovitud advendiajal tagasi-
hoidlikumalt läbi ajada. Kokkuhoitud raha ja 
toiduga aidati neid, kes enim puudust kanna-
tasid. See tunnetus pole kuhugi kadunud. Just 
detsembrikuus, jõulueelsel perioodil annetavad 
ja toetavad Eestis elavad inimesed enim. Ja se-
da vaatamata maailmas või enda peres toimu-
vale. Sest meie loomuses on märgata ja mitte 
jätta abivajajat hätta. 

R
Rahu pole kerge saavutada. Ei teis-
tega, veel enam iseendaga. Võib-
olla tundub, aga tänases info üle-
külluses ja materiaalses maail-
mas jääb justkui ikkagi pidevalt 
midagi puudu. Sooviks veel ena-

mat, veel rohkemat. Vaatamata teadmisele, kas 
üldse tarbida jõuab.

Kolimine on ehe näide. Selle käigus vabane-
takse tihtilugu asjadest, mille olemasolugi enam 
ei mäletatud. Mitte ainult füüsilised asjad. Sa-
muti näiteks telefoni või arvutit vahetades te-
hakse vanas seadmes suurem puhastus. Nagu 
otsib ka hing aeg-ajalt uuendust, et järgmistele 
katsumustele edukalt vastu minna.

Nii me elame, jõulurahu ootuses ja lootuses. 
Vaatame sügavamalt enda sisse ja mõtiskleme 
tavapärasest pikemalt, kes me oleme. Ma soo-
vin kõigile rahulikku ja hoitud advendiaega, nii 
iseenda kui oma lähedastega, ning märkamist!

Kaido Saarniit, 
Pirita linnaosa  
vanem

UUDISED

Septembris alanud Pirita linnaosa 
kvartalisiseste teede taastusremont-
töödega on tänaseks lõpetatud kuues 
kohas: Mähe – Kaasiku tee – Meriväl-
ja tee risti kõnnitee, Lodjapuu tee 103 
kinnistuga külgnev tänavalõik, Kuu-
siku tee (Randvere tee – RMK piirini), 
Lõhmuse tee (Jugapuu põik – Ranni-
ku tee), Vilu tee (Randvere tee – Vilu 
tee lõpp) ja Mugula tee T4 (Oblika tee 
14 kinnistuga külgnev tagune osa).

Töös on veel järgnevad kohad: Purje tn 
(Pirita tee – Masti tn), Masti tn (Topi tn –  

eraomandis oleva kinnitu piirini), Too-
minga tn (Regati pst – Pirita tee), Hel-
miku tee (Nurmiku tee – Lõosilma tee), 
Veeriku tee (lõik Puhkekodu tee – Vee-
riku tee lõpp) ja Jaanilille tee (Puhkeko-
du tee – Helmiku tee, Jaanilille põik ja 
juurdepääsutee Jaanilille tee 15)

Ehitustöid teostab OÜ Viamer Grupp 
ja tööde maksumus on 750 000 eurot. 
Ehitustööde tähtaeg on detsembri lõpp 
2022. 

Liiklejatel palutakse järgida objekti-
de ajutist liikluskorraldust ja paigalda-
tud liikluskorraldusvahendeid. 

Anna oma hääl 
parimale kaasava  
eelarve ideele

21. novembrist kuni 4. detsembrini 
saab anda oma hääle Tallinna kaa-
sav eelarve 2023 raames 12 põnevale 
ideele, mis Pirital lõppvooru pääsesid. 
Enim hääli saanud ettepanek viiakse 
ellu juba järgmisel aastal.

Kõigi esitatud ideedega saab tutvuda ja 
lemmiku eest oma hääle anda www.kaa-
saveelarve.tallinn.ee kodulehel või Piri-
ta linnaosa valitsuses kohapeal (Kloost-
ri tee 6). Selleks, et hääletusel oleks kaa-
lu ja jõudu ning idee realiseeruks, peab 
hääletusel osalenute arv täitma läven-
di, milleks Pirital on minimaalselt 500 
hääletajat.

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 
14-aastane Tallinna elanik ja hääletada 
kahe endale meelepärase idee poolt oma 
linnaosas. Igaüks saab osaleda hääletu-
sel selles linnaosas, kus on tema elukoht 
rahvastikuregistri järgi.

Igas linnaosas enim hääli saanud pro-
jekt saab rahastuse linna 2023. aasta eel-
arvest ja läheb järgmise aasta jooksul 
teostamisele. Kaasava eelarvega viiak-
se igas linnaosas ellu vähemalt üks pro-
jekt aastas, mille linnaosa elanikud on 
ise välja pakkunud ja valinud.

Kaasava eelarve projektide teostami-
seks on 2023. aastal planeeritud üks mil-
jon eurot. Täpse kaasava eelarve kogu-
summa kinnitab Tallinna linnavolikogu 
2023. aasta eelarve vastuvõtmisel. Ko-
gusummast kolm neljandikku jaotatak-
se linnaosade vahel võrdselt ning ühe 
neljandiku jaotamisel võetakse arves-
se linnaosa elanike arvu jooksva aasta 
1. juuli seisuga.

Linnaelu edendamiseks esitasid lin-
lased kaasava eelarve ideekorjega kok-
ku 414 ideed, millest hääletusele kvali-
fitseerusid 114 ettepanekut. Ideede teos-
tatavust hindas ekspertkomisjon.

Esitatud ideede hulgast sõeluti väl-
ja need, mis on juba mõne teise rahas-
tusallika toel kavas, mida pole võimalik 
teostada 2023. aasta jooksul või kaasava 
eelarve rahalistes piirides. Samuti jäid 
hääletuselt kõrvale ideed, mis ei vasta 
Tallinna üldistele arengueesmärkidele 
või pole investeeringuobjektid.

Aktiivset hääletamist ja parim idee 
võitku!

Suur osa Pirita kvartalisiseste teede taastusremonttöödest on valmis
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JUHTKIRI
Pirita ideed 2022/2023
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Pirita kalameeste sild 

Pirita legendaarne kalameeste sild annab või-
maluse kõikidele õppida kalastamist. Sild saab 
värske ilme, mis on kooskõlas seda ümbritse-
va loodusega, et kõikidel silla kasutajatel tekiks 
soov peatuda ja olla hetkes. Sillalt saad kalas-
tusnõuandeid, häid mõtteid ja hea õnne kor-
ral kalameeste jutte.

Asukoht: Pirita sild

Idee esitaja: Aare Saumann, Kristiina-Sandra 
Saumann, Hardi Potter

Mänguplatsidele  
ilmastikukindlamad kapid

Laste raamatu- ja mänguasjavahetus kapid 
mänguplatsidel. Jaga oma seisma jäänud raa-
matuid ja mänguasju kohalike lastega. Säästa-
me koos loodust ja hoiame väärt asjad ring-
luses.

Asukoht: Laste mänguväljakud Pirital

Idee esitaja: Mähe aedlinna lapsevanemad

H.Kiige dendropark  
Mähe piirkonnas

Tutvustame ja hoiame oma kultuuri järgmi-
sele põlvkonnale.

Asukoht: Suislepa tee

Idee esitaja: Malle Salu

Väli-raamatukogu Piritale

Ühine vaimne kohake, kus värske õhu käes 
saab raamatut lehitseda, enda raamatu teis-
tele lugemiseks jätta ja teiste jäetud raamatuid 
lugeda või sirvida ning niisama jalga puhata.

Asukoht: Mugula tee 17a

Idee esitaja: Mikk Tammik

Kaasaegsed rattaparklad 
iga Pirita kooli juurde

Igale lapsele jalgratta parkimiskoht!

Asukoht: Pirita Majandusgümnaasium, Meri-
välja Põhikool

Idee esitaja: Piret Dahl, Kooliratta nimel

Laste mänguväljak  
Meriväljale

Igale poole Piritale ehitatud uued laste män-
guväljakud. Merivälja piirkonnas seda pole. 
Oleks tore, kui selle piirkonna lapsed saaksid 
tulevikus mängida kaasaegsel mänguväljakul.

Asukoht: Merivälja

Idee esitaja: Julija Akilova

Laste jalgratta õpperada  
Pirita spordikeskusesse

Loome Pirita spordikeskusesse uudseima las-
te õpperaja ja maastikuratta tehnikaõppe raja.  
Õpperada annab võimaluse noortel ratturitel 
valmistuda liikluses ettetulevateks olukorda-
deks ja maastikurattarada aitab teostada rat-
turitel paremat tehnikaõpet.

Asukoht: Rummu tee 3

Idee esitaja: Henri Kalm

Vabalava iga Pirita  
elanikule  

Pirita avalik lava oleks see koht, kus kohali-
kud elanikud saaksid nautida vabaõhu kont-
serte ja saaksid teha ka erinevad vabaaja  
tegevusi. Mere- või jõeäärne piirkond sobib  
lava rajamiseks ideaalselt.

Asukoht: Jõesuu tee 7, Surfiklubi juures või  
teises võimalikus kohas

Idee esitaja: Jekaterina Inevatova

Madalseiklusrada  
Kose pargis 

Madalseiklusrada kogu perele Kose pargis!

Asukoht: Kose park 

Idee esitaja: Jekaterina Monitš

Koolide ja lasteaedade  
ümbrused turvaliseks

Muudame koolide ümbrused turvaliseks! Täna 
on koolide ümbrused laste jaoks ebaturvali-
sed, sest tihti on kohe kooli kõrval tihe auto-
liiklus ja manööverdavad lapsevanemate au-
tod. Selle ideega kasutame kiireid ja soodsaid 
vahendeid, et muuta koolide ümbrused tur-
valiseks ja kutsuvaks.

Asukoht: Pirita koolide ja lasteaedade ümbrus

Idee esitaja: Marek Rannala

Iga laps on muusik 

Lisame lastemänguväljakutele muusikariistad, 
kus lapsed saavad teha erinevad eksperimen-
te helidega, rütmidega ja tunnetada erinevaid 
muusikaelamusi.

Asukoht: Lastemänguväljakud Pirital

Idee esitaja: Valeria Saber

Valitud bussipeatustesse  
jalgratta hoidmise kohad

Kiire tee kergliikuriga bussipeatusesse ja selle 
mugav parkimine.

Asukoht: Pirita peatus (suund linnast), Mähe  
peatus

Idee esitaja: Andres Tõnismäe 
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Alates 1. detsembrist muudavad ettevõtted kõigis Tallinna 
korraldatud jäätmeveo piirkondades jäätmeveo hinnakirju – kõigis 
piirkondades tõusevad segaolmejäätmete mahutite tühjendushinnad, 
teiste jäätmete mahutite tühjendushinnad jäävad samaks.  

Nõmme, Vanalinna ja Kesklinna jäät-
meveo piirkondades, kus teenust osu-
tab AS Tallinna Jäätmete Taaskasu-
tuskeskus, kasvavad segaolmejäätme-
te mahutite tühjendushinnad ligi 6%, 
samal määral kasvab segaolmejäätme-
te mahutite tühjendushinnad ka Ees-
ti Keskkonnateenused ASi teenindus-
piirkonnas Lasnamäel ja Põhja-Tal-
linnas. Mustamäe, Haabersti, Pirita 
ja Kristiine jäätmeveo piirkondades 
tõusevad segaolmejäätmete mahutite 
tühjendushinnad ligikaudu 15%, tee-
nust pakub neis piirkondades Tallin-
na Jäätmekeskus.

Tallinna Jäätmekeskus on täienda-
nud enda jäätmemahutite valikut ka 
80-liitrise mahutiga jäätmete liigiti ko-
gumise soodustamiseks. 

Jäätmemahutit on võimalik kasuta-
da nii segaolme-, biojäätmete kui pabe-
ri- ning kartongijäätmete liigiti kogu-

miseks. Jäätmemahuti sobib väga hästi 
biojäätmete liigiti kogumiseks.

Biojäätmete kogumismahutit (suu-
ruses 80 liitrit ja 140 liitrit) on võima-
lik üksikelamu, paarismaja, ridaela-

mu boksi ja kahe korteriga hoone ela-
nikul taotleda lingilt taotlen.tallinn.ee/ 
biokogumismahuti 

Lisainfot leiab siit: www.tallinn.ee/ 
biojaatmete-kogumisvahendid 

Detsembrist muutuvad Tallinnas  
korraldatud jäätmeveo hinnad

UUDISED
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15. novembril kogunesid infopäeva raames Pirital 
tegutsevad korteriühistud. Teemadeblokk jagunes 
kolmeks: turvaline ja kriisiks valmis korteriühistu; 
korteriühistute ohutus; ettevalmistumine talveks.

Turvaline ja kriisiks valmis 
korteriühistu 

Sisuka ettekande tegi Tallinna Munit-
sipaalpolitsei esindaja, kes andis üle-
vaate, kuidas korteriühistu saab krii-
siolukorraks valmistuda ja mis on elu-
tähtsate teenuste katkemise korral te-
gutsemise plaan. Korteriühistute tead-
likkuse tõstmiseks ja paremaks etteval-
mistumiseks võimalikeks kriisideks ja 
elutähtsate teenuste katkestusteks on 
Tallinna linn koostanud abistava kü-
simustiku, mis toetab ühistuid nende 
edasiste tegevuste kavandamisel. Kü-
sitlusele on oodatud vastama kõik Tal-
linna linna korteriühistu juhid või ju-
hatuse liikmed. Tallinna kriisihalduse 
ja elanikkonnakaitsealane info on lei-
tav Tallinna veebilehel https://www.tal-
linn.ee/et/kriisiennetus, kust leiab üle-
vaate ja üksikasjaliku info linna tege-
vustest kriiside reguleerimisel, erinevad 

kontaktid abi saamiseks ning valdkon-
da puudutavaid suuniseid ja uudiseid.

Korteriühistute ohutus

Olulist teemat tutvustas Politsei- ja Pii-
rivaleameti esindaja, kes rääkis sellest, 
mida tähendab naabrirahu ja mida on 
vaja teha selleks, et kortermaja oleks 
ohutu ja turvaline. Kuidas kaitsta tre-
pikodades, kinnistel õuealadel, garaa-
žides ja muudes kohtades näiteks rat-
taid või muid esemeid varguste eest. Kui 
märkad, et sinu ratas on varastatud, tu-
leb teavitada politseid ning anda edasi 
kogu teadaolev info: ajavahemik, millal 
vargus toimus, koht, millise lukuga lu-
kustatud oli, mis ratta nimetus, värvus, 
raaminumber, eritunnused jmt. Samuti 
võiks teavitada kogukonda, korrusma-
jade puhul teisi maja elanikke. Teavita-
des teisi ja politseid, on lootust oma va-
ra tagasi saada.  

Toimus ülevaatlik infopäev 
korteriühistutele
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Ettevalmistumine talveks

Siinkohal said ühistu esindajad meel-
detuletuse, mida peab tegema iga kor-
teriühistu ning mis abi saavad korteri-
ühistud oodata linnaosavalitsuse poolt. 
Kõik Tallinna kinnistuomanikud pea-
vad hoidma korras kinnistuga külgne-
vaid kõnniteid, et jalakäijatel oleks seal 
ohutu liikuda. Järgnevalt mõned oluli-
sed põhimõtted:
• maaomanik on kohustatud korral-
dama sõidutee ja tema kinnisasja va-
hel asuva kõnnitee koristuse, sealhul-
gas lume- ja libedusetõrje, selliselt, et 
kõnniteel saaks ohutult liigelda;

• enne talve algust tasub kontrollida, 
kas korteriühistul on kõnniteede hool-
damiseks sõlmitud vajalikud lepingud 
teenusepakkujaga;

• kõnniteel tuleb heakorratööd te-
ha hommikul kella 7.00-ks, raskete il-
mastikuolude korral tuleb vajadusel te-
ha heakorratöid ka päeva jooksul; 

• libedustõrjeks kasutatava graniitkil-
lustiku läbimõõt peab olema 2-6 mm, 
tuhka ja liiva ei ole lubatud kasutada;

• töö tulemusena on lubatud kõnniteel 
pressitud lumi või jäätunud tee, teos-

tatud peab olema libedusetõrje, tee-
pinna tasasus peab võimaldama ohu-
tult liigelda. 

• kui teele paigutatakse lund, peab va-
ba liikumisruum kõnniteel olema vähe-
malt 1,20 m laiuses; 

• lume- või jääkihis ei tohi olla ohtlikke 
ja liiklust häirivaid ebatasasusi;

• seadus näeb ette hooldustsükli aega 
lume- ja libedusetõrjeks 8h. Teisisõnu, 
kestva lumesaju tingimustes tuleb kõn-
niteed hooldada iga 8h järgi või tiheda-
malt, kui lumesaju tingimustes on lu-
me paksus sulalume korral ületanud 3 
cm ja koheva lume korral 6 cm. 

Talviste heakorratööde teostamist  kin-
nistutega külgneval puhastusaladel kont-
rollib Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet. 

Küsimuste korral kõnniteede talvise 
hooldamise, graniitkillustiku jagami-
se või linna planeeritava lume välja-
veo kohta, tuleb pöörduda kodukoha 
linnaosavalitsuse poole.

Üheskoos saame tagada, et liikumine 
Tallinna tänavatel ja kõnniteedel on 
ohutu ja mõnus igal aastaajal.

PIRITA LINNAOSA VALITSUS KORRALDAB PÄRNIKU TEE 3 
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU AVALIKU VÄLJAP-
ANEKU. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 
5. – 19.12.2022 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 is-
tungit läbi viimata.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 
lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu kohustuse korral de-
tailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projek-
teerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele 
jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, 
kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väl-
jakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna 
hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala 
üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteeri-
mistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püsti-
tamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus 
määratud muude tingimustega.
Pärniku tee 3 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 olema-
solevat kõrghaljastust kahjustamata. Krundi täisehituseks on 
lubatud maksimaalselt 25%.
Pärniku tee 3 kinnistu paikneb Pirita linnaosas Merivälja 
asumis. Kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, pindala on 
3441m² ning riikliku ehitisregistri andmetel ei ole kinnistu 
hoonestatud. Pirita üldplaneeringukohane suurim võimalik 
ehitisealune pind täisehitusest tulenevalt on 860m². Juur-
depääs kinnistule on Pärniku teelt. Kinnistu piirneb kolmes 
küljes elamumaa sihtotstarbega kinnistutega. Ümbritsevad 
elamumaa kinnistud on valdavalt ca 1300 – 2450 m² suu-
rused ning on hoonestatud üksikelamute või kahe korteriga 
elamutega, lisaks paikneb kinnistutel üksikuid abihooneid. 
Üksikelamute ehitisealune pind on kuni 550m².
Taotluse kohaselt soovitakse Pärniku tee 3 kinnistule püsti-
tada kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ük-
sikelamu (kõrgus 9m ja ehitisealune pind ca 600m², täisehi-
tusprotsent 17,4%). 
Üksikelamu kavandamine on kooskõlas Pirita linnaosa üld-
planeeringuga, sobitub piirkonna väljakujunenud keskkon-
naga ning arvestab ümbruskonna hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/00974 ja 
eelnõu materjalidega saab tutvuda Tallinna projekteerim-
istingimuste ja ehitusprojektide registris. Dokumendid on 
leitavad projekteerimistingimuste menetluste nr PT247940, 
Pärniku tee 3 aadressi alt või veebiaadressil: http://ehitus.
tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT
&MID=170186 (dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga 
sisse logima).

PIRITA LINNAOSA VALITSUS KORRALDAB POJENGI TEE 67 
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU AVALIKU VÄLJAP-
ANEKU. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 
5. – 19.12.2022 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 is-
tungit läbi viimata.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 
125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu kohustuse kor-
ral 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 pi-
irkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas 
piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud 
vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhul-
gas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, 
ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus 
ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Pojengi tee 67 kinnistu jääb Pirita linnaosa üldplaneeringu 
kohaselt perspektiivsele pereelamute alale (E-1), kuhu võib 
kavandada põhiliselt pere- ja kaksikelamuid, tehnoehitisi, 
parke, haljasalasid, mängu- ja spordiväljakuid jms. Krundi 
täisehituseks on lubatud maksimaalselt 30%, tiheduseks 

0,4 ja elamu lubatud harja kõrgus on 9,0 meetrit.
Pojengi tee 67 kinnistu paikneb Pirita linnaosas Mähe 
asumis. Kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, pindala on 
590m² ning riikliku ehitisregistri andmetel asub kinnistul 
1-korruseline aiamaja ehitisealuse pinnaga 40m². Juur-
depääs kinnistule on Pojengi teelt. Kinnistu piirneb kolmes 
küljes elamumaa sihtotstarbega kinnistutega. Ümbritsevad 
elamumaa kinnistud on vahemikus 586 – 618m² suurused 
ning on hoonestatud aiamajade ja üksikelamutega, lisaks 
paikneb kinnistutel üksikuid abihooneid. Üksikelamute 
ehitisealune pind on kuni 150m² ja iseloomulik on lahtine 
hoonestusviis.
Taotluse kohaselt soovitakse Pojengi tee 67 kinnistule 
püstitada 2-korruseline üksikelamu (kõrgus ca 7,6m ja 
ehitisealune pind ca 85,3m²) ja 1-korruseline abihoone 
(kõrgus 3,4m ja ehitisealune pind 42,2m²). Olemasolev aia-
maja lammutatakse. Üksikelamu kavandamine on kooskõ-
las Pirita linnaosa üldplaneeringuga, sobitub piirkonna 
väljakujunenud keskkonnaga ning arvestab ümbruskonna 
hoonestuslaadi.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/09438 ja eel-
nõu materjalidega saab tutvuda Tallinna projekteerimistingi-
muste ja ehitusprojektide registris. Dokumendid on leitavad 
projekteerimistingimuste menetluste nr PT247950, Pojengi 
tee 67 aadressi alt või veebiaadressil: http://ehitus.tallinn.ee/
tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170187 
(dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logima).
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Pirita kloostri koostöökogu arutas 
Pirita kloostri püsikatuse küsimust
Novembri keskel kogunes Pirita linnaosa vanema kutsel Pirita kloostri 
koostöökogu, et saada täpne ülevaade kloostrivaremete seisukorrast ja 
arutada püsikatuse ehitamise võimalust. Kohtumisel osalesid kloostri, 
Tallinna linna, Pirita linnaosa valitsuse ja siseministeeriumi esindajad. 

Esmalt kuulati ära uuringu läbi vii-
nud eksperdi ülevaade suve lõpul teh-
tud uuringust, mis andis vastuse pea-
misele küsimusele, kas alalise katuse 
ehitamine on võimalik. Kahe kuu jook-
sul tehtud analüüs ja tehnilised arvu-
tused näitavad, et Pirita kloostri kiriku-
hoone seinad on piisavalt tugevad pü-
sikatuse kandmiseks ning ehituslikud 
ja selle järgsed hooldamisega seotud 
riskid on maandatud.

Koostöökogu liikmete tagasiside oli, 
et püsikatuse ehitamine on pikas pers-
pektiivis mõeldav, aga soovitakse enne 
arvamuse kujundamist rääkida seotud 
osapooltega, pärast mida toimub kogu 
jätkukohtumine. 

Ühtlasi tuleb enne teemaga edasi lii-
kumist kooskõlastada see laiema üld-
susega ning samuti peab arvesse võt-
ma muinsuskaitse vaadet. 

Arusaadavalt kõigi tallinlaste, aga 
laiemalt kõigi eestlaste jaoks nii olu-
lise ja enam kui 600 aastat vana hoo-
nega seotud võimalikud muudatused 
tuleb enne tegutsemist põhjalikult lä-
bi kaaluda. 

Loomulikult ei tee niivõrd tähtsat ot-
sust kloostrikogu üksinda. Kogu saab 
anda vaid omapoolse sisendi. Pärast mi-
da tuleb tagasiside saada kohalikelt ela-
nikelt, võimalikelt osapooltelt ja part-

neritelt, kes otseselt või kaudselt Pirita 
kloostriga seotud on. Ent otsustamine ei 
tohi jääda tühipaljaks lubaduseks, vaid 
konkreetne otsus, on see üht- või teist-
pidi, tuleb lõpuks vastu võtta. 
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Pirita linnaosa valitsus, Pirita Vaba Aja 
Keskus ja kohalik eakate nõukogu on 
võtnud eesmärgiks kohtuda üks kord 
kuus, et arutada olulistel ja päevaka-
jalistel teemadel, teha aktiivset koos-
tööd ning saada eakate esindusorga-
nilt häid mõtteid kaasa. 

Eakate nõukogu on linnaosale nõu-
andev ja konsulteeriv organ, kellega aru-
tatakse ühiseid probleeme ja väljakut-
seid ning otsitakse koostöös lahendu-
si. Iga Pirita eakas saab kas nõukogu või 
linnaosavanema kaudu pakkuda teema-
sid, mida kohtumistel võiks käsitleda.

Esimestel kohtumistel on teemade-
ring olnud lai. Näiteks kõrged energia-
hinnad ja nendega toimetulek, tõuke-
rattad ja sellega seonduv ohutusküsi-

mus, Pirita bussipeatuste olukord, ko-
gukonna üritused ja kohtumised, üldi-
ne liikluskultuur, piirkonna areng laie-
malt ning palju muud. Kuulatud on eri-
nevaid vaatenurki, teadvustatud mu-
rekohti ning pakutud võimalikke vas-
tuseid probleemküsimuste lahenda-
miseks. 

Pirita eakate nõukogus on 6 liiget. Si-
suline nõukogu eestvedaja on Jüri Eha-
salu. Nõukogule saab teha ettepanekuid 
teemade käsitlemiseks pirita@tallinn-
lv.ee või helistades telefonile 645 7610. 
Eakate nõukogu koosseis valiti viimati 
käesoleva aasta maikuus. 

Eakate hääl on Pirital kuulda ja hüva 
nõu on palju väärt. Soovime nõukogu-
le innukust ja head koostööd. 

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vana-
duspensioniikka jõudnud inimeste-
le maksuvaba tulu keskmise pensioni 
ulatuses ehk 704 eurot. Ühtlasi tõu-
seb pensioni baasosa uuest aastast 20 
euro võrra.

Praegu kehtib pensionäridele üldine 
maksuvaba tulu 500 eurot, mis sis-
setuleku kasvades hakkab vähenema. 
Jaanuarist on aga vanaduspensioniik-
ka jõudnutele maksuvaba tulu 704 eu-
rot ning see ei muutu ka siis, kui pen-
sionär jätkab tööl käimist. 

Maksuvaba tulu muudatus on seotud 
inimese vanusega – 704-eurone mak-
suvaba tulu kehtib ka neile, kes on ot-
sustanud pensionile jäämise edasi lü-
kata. Sama kehtib ka neile, kes jõua-
vad vanaduspensioniikka 2023. aasta 
jooksul. Pensionäridele, kes pole va-
naduspensioni eas (nt eripensioni saa-
jad), jääb kehtima senine maksuvaba 
tulu süsteem.

Kui varasemalt sai vanaduspensio-
niealine inimene ise otsustada, kas ta 
soovib või ei soovi maksuvaba tulu pen-
sionilt kasutada, siis järgmisest aastast 
seda valikuvõimalust enam ei ole. 

Alates 2023. aasta jaanuarist arves-
tab sotsiaalkindlustusamet igakuiselt 
vanaduspensionieas inimese pensioni-
le maksuvaba tulu kuni 704 eurot kuus. 
See tähendab, et kui inimese brutopen-
sion on alla 704 euro, siis sellelt tulu-
maksu maha ei arvata. Selleks ei ole 
vaja eraldi sotsiaalkindlustusametis-
se pöörduda või avaldust esitada. Pen-

sioni brutosummaga saab tutvuda rii-
giportaalis www.eesti.ee. 

Töötavad pensionärid, kes on jõud-
nud või jõuavad vanaduspensioniikka 
2023. aasta jooksul ja kelle pension on 
väiksem kui 704 eurot, saavad maksu-
vaba tulu kanda üle ka oma töötasule. 
Selleks tuleb esitada tööandjale aval-
dus ning ära märkida maksuvaba tulu 
kasutamata osa summa, mida tööand-
ja arvestab inimesele väljamakseid te-
hes. Summa õigsuse eest vastutab töö-
taja. Kui töötaja ei oska maksuvaba tu-
lu kasutamata osa välja arvutada või ei 
soovigi seda töötasult kasutada, siis tu-
leb järgmise aasta tuludeklaratsiooniga 
maksuametilt tulumaksu tagasi saami-
seks anda tööandjale teada, et ta ei soo-
vi maksuvaba tulu töötasult kasutada. 

2023. aastal on vanaduspensioniiga 
64 aastat ja 6 kuud. Tuleval aastal jõua-
vad vanaduspensioniikka inimesed, kes 
on sündinud enne 1959. aasta 1. juulit.  

Täiendavat infot saab Sotsiaalkind-
lustusameti e-posti aadressilt info@
sotsiaalkindlustusamet.ee, iseteenin-
duse suhtluse kaudu või helistades in-
fotelefonil 612 1360.

Pirita eakate nõukogu aitab  
linnaosal leida lahendusi

Pensioniikka jõudnud inimeste 
maksuvaba tulu tõuseb 704 euroni

F
o

to
: P

ir
it

a
 l
in

n
a

o
sa

 v
a

li
ts

u
s

F
o

to
: P

ix
a

b
a

y

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

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

Trükikoda AS Printall
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Õppimise kõrvalt, mis on loomulikult prio-
riteediks number üks, jätkub nii õpilas-
tel kui ka õpetajatel huvi, energiat ja lus-
ti koolielu põnevamaks ja aktiivsemaks 
muuta. Koos Merivälja kooli huvijuhi, va-
nematekogu ja õpilasesindusega, kelle ri-
dadesse astus sel aastal usinalt uusi liik-
meid, oleme juba hoogsalt tegutsema asu-
nud. Oktoobrikuu oli täis naeru, äraarva-
mist, proovilepanekuid, häid soove, va-
nade oskuste lihvimist ja uute õppimist.

Sügisene koolielu sai avapaugu õpe-
tajate päeva tähistamisega, mis oli tore-
daks väljakutseks meie kooli üheksandi-
kele, kes said oma uue rolliga väga häs-
ti hakkama ning õpetajad said omakor-
da tavarutiinist välja tulla.

Elevust ja uusi põnevaid tutvusi tõi 
huviringide laat, mille edukale korda-
minekule pani toetava õla alla Meriväl-
ja kooli vanematekogu ja õpilasesindus. 
Huviringide laat oli tore ettevõtmine ühel 
ilusal oktoobrikuu nädalavahetuse päe-
val, kus said ennast ja omi tegemisi tut-
vustada meie koolis ja kogukonnas te-
gutsevad huviringid ja vabaajakeskused. 
Õpilasesindus hoolitses meie jõuvarude 
täiendamise eest, pakkudes kohvikus 
enda valmistatud suupisteid. 

Oktoobris käivitasime paariks nä-
dalaks ka koolisisese kampaania “Kii-
da õpetajat”, mille raames said õpila-
sed jätta postkasti oma head, toetavad, 
ilusad ja lahked sõnad õpetaja tunnus-
tamiseks. Samuti said kampaania raa-
mes mõned õpetajad endale uued tiit-
lid, näiteks kõige humoorikam, sõbra-
likum, moodsam või armsam õpetaja.

Samal ajavahemikul leidis aset ka Me-
rivälja koolis juba traditsiooniks saanud 
kõrvitsanädal. Nädal algas õpilaste ja 
õpetajate poolt kooli toodud kõrvitsate 
mõõtmise ja kaalumisega. Seejärel sai 

igaüks kõrvitsa valida ja seda kaunista-
da. Kaunistamisel peeti silmas looduslä-
hedasi ja kergesti eemaldatavaid mater-
jale, kuna kõrvitsad annetati hiljem Tal-
linna loomaaiale. Kaunistatud kõrvitsad 
olid hindamiseks väljas koolikoridoris. 
Näitus oli väga fantaasiarikas ja lõbus. 
Kogu koolipere sai valida oma lemmik-
kõrvitsa ja sellele hääle anda. 

Kõige enam hääli saanud kõrvits ja 
selle omanik, samuti aktiivselt kõrvitsa-
nädalast osavõtjad, said preemiaks kino-
külastuse Pirita Vaba Aja Keskusesse. Ki-
nokülastus oli taas ehe näide kogukon-
na, kooli ja vanematekogu suurepärasest 
koostööst. Merivälja kooli õpilaseesindus 
on aktiivselt võtnud osa erinevatest ko-
gukonnaüritustest ja –kampaaniatest. 
Viimati oldi abiks näiteks Pirita linna-
osa valitsuse poolt läbiviidud helkuri-
te jagamise kampaanias “Ole nähtav!” 

Järgnevad kuud pakuvad koolis taas 
põnevaid, harivaid ja loomingulisi koh-
tumisi, ettevõtmisi ning sisukaid tegevu-
si. November sai käima lükatud vahva 
kampaaniaga „Koolikoti vaba päev“, mis 
oli korraldatud õpilasesinduse ja huvi-
juhi koostöös. Sel päeval olid õpilased 
palutud kooli tulla traditsioonilise koo-

likotita. Lahendused olid muljet avalda-
vad, täis loomingulisust ja fantaasiat. 
Õpilastele pakkus see päev toredat ele-
vust. Õpilastelt jäi kõlama mõte sellist 
vahvat päeva ka tulevikus korraldada.

Novembris jõuab Merivälja kooli kül-
la kuppelkino, kus kogu koolipere saab 
kahel päeval vaadata koolisaalis loodus- 
ja inimeseõpetuse ning füüsika ainepõ-
hiseid lühifilme.

Novembri lõpus jõuab kooli ka jõu-
luootus, mis algab kuuskede toomisega 
koolimajja ja nende kaunistamisega. Seo-
ses sellega oleme õpilasesindusega käi-
vitanud jõuluehete kogumise kampaa-
nia kooli jõulupuude tarvis. Ühtlasi avab 
õpilasesinduse eestvedamisel uksed ad-
vendikohvik. Ametlik jõuluootus ise al-
gab koolis jõulurahu väljakuulutamise-
ga esimese advendi hommikul. Detsemb-
rikuu jooksul tulevad meile külla rõõ-
mu pakkuma toredad külalised ja sõb-
rad ning ka meie oma koolipere kostitab 
meid kauni jõulumuusika ja -tantsuga. 

Uuel aastal on kavas mitmed toredad 
koolisisesed ja -välised tegevused. Pa-
neme veelgi rohkem rõhku liikumisele, 
püüame aktiivset koolielu põimida ai-
nekava eesmärkidega, üritame kalendri-
tähtpäevadega ühte sammu käia ja vas-
tavalt sellele ka koolis üritusi korralda-
da. Kaasame rohkem õpetajaid ja õpila-
si meie koolikultuuri hoidma ja arenda-
ma. Et koolipere saaks rõõmsalt hõisa-
ta: “Meil on väga äge kool ja me taha-
me siin õppida!”

Kõige parema ülevaate Merivälja koo-
lis toimunud ja toimuvast saate, kui kü-
lastate Merivälja kooli kodulehekülge või 
sotsiaalmeedia kanalit Facebookis. 

Maarja Doyle
Merivälja kooli huvijuht

Merivälja koolis igav ei hakka 
Merivälja koolis on uus õppeaasta hoogsalt käimas. Pahaviiruse haardekäsi 
ei pigista enam nii tugevalt ja laseb naasta harjumuspärasesse rütmi. Tore 
on tunda ja näha, et koolipere on täis indu, särtsu ja tegutsemissoovi. 

HARIDUS
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Dajana Tiitsaar
Eesti Energia 
klienditeenuste  
Eesti turu juht 

Kodutarbijad on toetatud  
ka sel talvel

Riik kompenseerib osa kodukliendi 
elektrile, gaasile ja kaugküttele teh-
tavatest kulutustest, olenemata kehti-
vast paketist või energiamüüjast. Toe-
tusmeetmed kehtivad 1. oktoobrist 2022 
kuni 31. märtsini 2023 ning rakenduvad 
arvetel automaatselt. Keegi ise taotlust 
esitama ei pea.

Kodutarbijale kompenseerib riik üle 
8 s/kWh käibemaksuta elektrienergia 
hinnast kuni 5 s/kWh. Gaasi kodutarbi-
ja lõpphinnast kompenseerib riik 80% 
üle 80 €/MWh (käibemaksuta) ületa-
vast kulust kuni 2,6 MWh tarbimise ula-
tuses ühes kuus. Kaugküttevõrgu kau-
du jaotatud soojuse hinna leevendami-
seks näeb toetusmeede ette üle 80 €/
MWh (käibemaksuta) hinnaga soojuse 
kulu kompenseerimise 80% ulatuses. 

Universaalteenus pole 
kohustuslik

Elektrimüüja viib või on viinud auto-
maatselt universaalteenusele üle ainult 
need kodutarbijad, kelle elektrihind on 
universaalteenuse omast kõrgem.

Kui tarbija on saanud universaal-
teenuse pakkumise, kuid ei soovi se-
da vastu võtta, siis tuleb elektrimüü-
jat teavitada. Samamoodi võib univer-
saalteenusega igal ajal liituda.

Kuidas kujuneb 
elektrihind?

Laias laastus on iga tarbija valinud 
ühe kolmest: kas börsihinnaga, fik-
seeritud hinnaga või universaaltee-
nuse elektri.

Börsielektri hind kujuneb turul, kus 
elektrimüüjad pakkumisi teevad. Hind 
on odav, kui taastuvatest allikatest 
(päike, tuul, vesi, tuum) tulev ener-
gia katab elektritarbimise. Kui taas-
tuvenergiast jääb väheseks, pääsevad 

turule kivisöest, põlevkivist ja gaasist 
tootvad elektrijaamad. Kõrgete kesk-
konnamaksude tõttu on neis toodetud 
elekter kordades kallim ja see viib ka 
elektri börsihinna üles.

Fikseeritud hinnaga elektrit ost-
vaid tarbijaid börsi igapäevane kõi-
kumine ei mõjuta. Elektri eest tasu-
takse hinda, mis kokku lepitud pe-
rioodi jooksul ei muutu. Küll aga – 
kui elektri börsihind on kõrge, on se-
da ka elektri kokkuostuhind, mistõt-
tu pakuvad elektrimüüjad praegu pal-
ju kallima hinnaga fikseeritud elekt-
rit, kui tarbijad tahaksid.

Universaalteenust reguleerib riik 
ning elektri tootmishinna kinnitab 
Konkurentsiamet. Iga elektrimüüja li-
sab tootmishinnale põhjendatud ku-
lud, mõistliku ärikasumi ning käibe-
maksu. Paljude tarbijate meelehär-
miks ei paku universaalteenus oda-
vat elektrit. Nii on, sest universaal-
teenuse elektrit toodetakse põlevki-
vijaamades, mis on teadupärast üli-
kõrgete keskkonnamaksudega seotud. 
Kuna tootmishind on muutuv, võib 
ka universaalteenuse hind ajas tõus-
ta ja langeda.

Elektripaketi valik sõltub 
tarbimisharjumustest 

Otsuste tegemisel võiks lähtuda neist 
punktidest:
• Kui praegune elektrihind on fiksee-

ritud alla universaalteenuse hinna, 
siis on mõistlik sellega kuni lepin-
guperioodi lõpuni jätkata ja ener-
giakulu kindlalt kontrolli all hoi-
da.

• Kui praegune fikseeritud elektri-
hind on universaalteenuse hinna-
ga enam-vähem tasemel, siis võib 
paar kuud oodata ja jälgida, kas 
universaalteenuse hind tõuseb või 
langeb, ning seejärel valik teha.

• Kui ei suuda otsustada, kas jätkata 
börsielektri ostmist või mitte, tuleb 
tarbimisharjumustele mõelda. Kui 
kodust elektritarbimist saab suu-
nata odavama hinnaga tundidele, 
on börsist kasu. Kui elektritarbimi-
se juhtimine ei ole võimalik, annab 
universaalteenus hinnakindluse.

Elektriarvel on kolm osa: 
elektrienergia, võrguteenus 
ja riiklikud maksud

Elektrienergia maksumus sõltub sel-
lest, millise hinnaga elektrit ostetakse 
ning kui palju on seda tarbitud. Fik-
seeritud või universaalteenuse hinna-
ga elektrit ostes saab igakuist energia-
kulu ette planeerida.

Võrguteenuse tasu läheb võrgutee-
nuse osutajale selle eest, et ta elektri 
tarbijani toimetab ning selleks vaja-
likku taristut korras hoiab ja arendab.

Taastuvenergia tasu ja elektriakt-
siis on riiklikud maksud. Neist esi-
mene toetab taastuvenergia arenda-
mist Eestis, teisega rahastatakse kesk-
konnahoidu.

Nii võrguteenuse kui ka riiklike 
maksude suurus sõltub tarbitud elekt-
rienergia hulgast. Seega, vähendades 
elektritarbimist, on arvel ka arve tei-
sed komponendid väiksemad.

Energiakriis ei lükka 
rohepööret edasi 

Praegune olukord nõuab tarku valikuid 
ning rohepööret tuleb hoopis kiirenda-
da. Eesti Energia on võtnud sihiks lõ-
petada põlevkivielektri tootmine 2030. 
aastaks ning edaspidi elektrit vaid taas-
tuvatest allikatest toota. Vedelkütus-
te tootmisel asendub põlevkivi 2045. 
aastaks järk-järgult prügiplasti ja va-
narehvidega.

Puudu on vaid üks 
meretuulepark ja 120 
maismaatuulikut

2030. aasta elektri rohepöördeks on 
vaja vaid ühte meretuuleparki ja veel 
umbes 120 maismaatuulikut. Paljud 
neist projektidest on Eesti Energia tü-
tarettevõttel Enefit Greenil juba töös: 
Purtse tuule- ja päikeseparki ehitatak-
se, ettevalmistamisel on Sopi ja Tootsi 
tuuleenergeetika ala, samuti on aren-
duses Risti, Põlendma, Siiraku ja tei-
sed tuulepargid ning Liivi lahe mere-
tuulepark. 

Taastuvenergia investeeringuid ei 
tohi edasi lükata. Ainult nii tagame 
taskukohase, rohelise ja kättesaada-
va elektrienergia.

ENERGIA

Merivälja turg tänab  
ilusa hooaja eest
Head emotsioonid, tore ostuelamus, 
kauplemise lustakus, värske kaup ja uued 
maitsed on see, mis toob ikka ja jälle ini-
mesed turule kokku. 

Muusikaline meeleolu kõige selle keskel 
paneb sind argipäeva mured unustama. 
Märkad äkki, et laulad tuttavat viisijuppi 
kaasa ja lapsed on avastanud toredad te-
gevused või on lipanud juba jänkupoisse 
paitama. Sina aga kohtasid naabrit ning 
juttu jätkub kauemaks. 

Muidugi ei saa turult lahkuda ilma 
värske kraamita ning juba sa avastad, 
et oled lubanud endale ka ühe maitsva 
ampsu burksikotleti, kalapala või koogi-
kese näol. Lihtsates hetkedes ongi pei-
dus kogu rõõm! 

Sellised need meie Merivälja turuhom-
mikud ongi – toovad kogukonna Meri-
välja keskplatsile kokku. Tore on tõde-
da, et eestlased turukultuuri armastavad. 

See on miski mis oli, on ja jääb....erineva-
te ajastute erinevates värvides.

Me loodame, et Merivälja turg on pak-
kunud sulle 2022. aasta hooajal head 
emotsiooni, toredaid ostuelamusi ja värs-
ket kaupa. Suur aitäh kõigile kauplejate-
le, ostjatele, esinejatele, külalistele, va-
batahtlikele abilistele Piret Horsamile ja 
Brit Toperile, sponsoritele ja Pirita linna-
osa valitsusele väga toetava ja alati hoogu 
andva koostöö eest. Suur kummardus ja 
aitäh teile kõigile. Kohtumiseni juba uuel 
2023 hooajal! 

Jälgi samuti meie Facebooki ja Ins-
tagrami lehte /Merivälja turg ning soovi 
korral jäta sinna ka oma tagasiside. 

Soovime teile imeilusat ja rahulikku  
jõuluaega ning särtsakat aastalõppu!

Kristi Sipra ja Kristiina Talfeld
Merivälja turu eestvedajad

Õhus on jätkuvalt elektrit. Alljärgnevad mõtted on kirja pandud selleks, 
et pinget maandada ning arusaama suurendada.

Seitse olulist teadmist  
energiamaailma kohta 
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Melita Väljamäe     Markus Laars
pereõde                    arst-resident

Pirita Perearstikeskuses oleme kasutu-
sele võtnud e-Perearstikeskuse tarkva-
ra, et muuta meiega suhtlemine suju-
vamaks ja turvalisemaks. Sisenedes tu-
vastatakse teie isik Smart-ID, Mobiil-ID 
või ID-kaardiga. E-perearstikeskust saa-
vad kasutada ainult Pirita Perearstikes-
kuse patsiendid. 

Lapse tervise küsimustes saab lap-
sevanem siseneda keskkonda enda ni-

mega ning kirjutada pöördumise juur-
de lapse nime ja isikukoodi. Juhul kui 
lapsevanem ise ei ole perearstikeskuse 
klient, siis kahjuks e-perearstikeskuse  
rakendust kasutada ei ole võimalik.

E-perearstikeskuses on mugav piken-
dada oma püsiravimite retsepte, teata-
da oma haigestumisest ning töövõime-
tuslehe vajadusest, leppida kokku vas-
tuvõtu aegu ja küsida tervisealast nõu. 

Pöördumistes tuleb olla täpne. Ravi-
meid tellides kirjutage kindlasti ravimi 
nimi, mitte lihtsalt vererõhu või valura-
vim. Iga inimene peab tundma oma pi-
devalt kasutatavate ravimite nimesid. 

Haigestumise korral on oluline mär-
kida haigestumise kuupäev, täpsed kae-
bused ja lisaks kirjeldada, mida olete 
seni koduseks raviks kasutanud ning 
kas see on teid aidanud. Vastuvõtule 

aega küsides on oluline teada, mis on 
pöördumise põhjus, et pereõde oskaks 
teile leida sobiva aja.

E-perearstikeskuse kaudu ei ole siis-
ki võimalik loota vastust kohe reaalajas, 
kuna see ei tööta vahetu vestlusraken-
dusena. Vastame esimesel võimalu-
sel, hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. 
Siiani oleme suutnud vastata ühe päe-
va jooksul. 

Kõikide kirjadega, mis meile on saa-
detud reedel peale kella kuut õhtul, hak-
kame tegelema esmaspäeva hommikul.

Meiepoolne vastus on teile loetav  
e-perearstikeskuse keskkonnas. Raken-
duse seadetes saate teha märke, kui soo-
vite saada vastuse märguannet enda  
e-posti aadressil. 

Sisuline vastus on turvakaalutlustel 
siiski loetav rakenduses endas. E-kirja 

teel delikaatseid isiku- ja terviseandmeid 
vahendada ei tohi.

Ka telefonitsi meie poole pöördudes 
saab endiselt pikendada oma ravimi-
retsepte, teatada haigestumisest ning 
töövõimetuslehe vajadusest, leppida 
kokku vastuvõtu aegu ja küsida tervi-
sealast nõu. 

E-posti teel võib meie poole pöördu-
da nimistuavalduste, arvete jms korral.

Lisaks tuletame meelde, et perearsti-
keskusesse tulles peab olema alati bro-
neeritud aeg. Nii analüüside andmiseks, 
vaktsineerimiseks kui vastuvõtuks. Kui 
vastuvõtule on tulemas mitu inimest 
ühest perekonnast, siis on vajalik aeg 
broneerida kõigi jaoks eraldi. Ka erakor-
ralistel puhkudel on hea eelnevalt tele-
fonitsi meiega kontakteeruda, et oleksi-
me teie tulekuks valmis.  

TERVIS

Perearstikeskus on iga inimese jaoks esimene koht, kuhu tervist puudutavate küsimustega pöörduda.  
Kontakti loomiseks on tänapäeval erinevaid suhtluskanaleid. Millises olukorras aga kasutada  
helistamist, pöördumist e-perearstikeskuse kaudu või kirjutada e-mail? 

„Halloo, kas perearstikeskus kuuleb?“ 
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Kui helistate  
perearsti- 
keskusesse:

• Esmalt öelge oma nimi  
ning seejärel pöördumise põhjus. 

• Kui soovite rääkida mitmest pere-
liikmest, siis tehke seda järgemööda, 
mitte läbisegi.

• Retsepte tellides vaadake kõik 
oma ravimivarud üle, et saaksime 
pikendada kõik vajaminevad 
retseptid korraga. Sedasi 
väldite igapäevast helistamist 
perearstikeskusesse.

• Kui ägeda tervisemure korral 
on vajadus saada vastuvõtule 
sama päeva sees, tuleb helistada 
ennelõunasel ajal.  

• Kiireloomulise probleemi korral 
palume endiselt helistada telefonil 
606 1670, kus vastab pereõde.

Pirital toimus esmakordselt  
taliujumise etapp
Laupäeval, 12. novembril toimus Pirita 
Spordikeskuse väliujulas Pirita taliuju-
mise etapp. Treeningvõistlusel osalesid 
nii pikaaegsed kui ka värskelt alustanud 
harrastajad. 

Treeningvõistlus oli viimaseks kohaks en-
ne 2. ja 3. detsembril toimuvat taliujumi-
se festivali – Iceswim Festival, mis leiab 
aset Admiraliteedi basseinis. 

Üksteiselt võeti mõõtu kolmel põhidis-
tantsil: 25 meetrit rinnuli, 50 ja 25 meet-
rit vabatehnikas. Lisaks toimus teateuju-
mine (4x25 meetrit vabatehnikas). Arves-

tust peeti eraldi naistele ja meestele va-
nusegruppide kaupa. Autasutamine toi-
mus Eestis välja kujunenud vanuseklas-
side järgi. Pärast võistlust soojendati end 
Pirita Spordikeskuse saunades.

Vaatamata tugevale tuulele oli vesi ta-
liujujate mõistes meeldivalt soe ja võist-
lusatmosfäär meeleolukas. Kõigile ujuja-
tele elati tuliselt kaasa ja üritusega jäid 
rahule nii võistlejad kui korraldajad. 

Pirita taliujumise etappi korraldas MTÜ 
Uju talvel ning üritust toetas Pirita Linna- 
osa Valitsus.



25. november 20228

Alguse sai isadepäeva  
jalgpalliturniiri traditsioon

1. detsembril ootab 
Tallinna Botaanikaaed 
külla kõiki taimesõpru, 
et tähistada üheskoos 
botaanikaaia 61. 
sünnipäeva.

Botaanikaaed pakub võimalust koos gii-
didega külastada Vahemere maade igi-
haljast metsa ning heita pilgu ka Aust-
raalia ja Uus-Meremaa omapärastele 
taimedele. Jalutuskäigud viivad Amee-
rika ja Aafrika kõrbetesse ja vihmamet-
sa. Meeldejäävatel taimeretkedel saab 
kuulata põnevaid lugusid ja kohtuda 
ananassi, papaia, kakaopuu, musta pip-
ra, huulepulgapuu, papüüruse, puu-
villapõõsa ja paljude teiste tuntud tar-
betaimedega. Kes tahavad aga salapä-
rasele taimemaailmale veelgi lähema-
le jõuda, saavad taimi uurida ka mik-
roskoobi abil.

Ekskursioonid on 1. detsembril kell 
12, 13, 14 ja 15. Kell 11-15 saab uurida tai-
mi mikroskoobi läbi.

Kõik soovijad saavad joonistada bo-
taanikaaiale sünnipäevaks kaardi!

Jõulukuuga lõpeb ka Tallinna Bo-
taanikaaia ligi kaks aastat väldanud 
Taimeriigi Suursaatkonna projekt, 
mille jooksul tutvustati koostöös saat-
kondadega igal kuul erinevate maade 
loodust ja kultuuri. Projekti viimane 
kuu on pühendatud Norrale. 

Norra saatkond esitleb detsembris fo-
tonäitust „Norramaale matkama”, tähis-
tab 10. detsembril Hurtigruteni päeva ja 

esitleb filme. Populaarsed Urmas Laan-
soo ringkäigud Norra taimede tundma-
õppimiseks toimuvad 3. ja 10. detsemb-
ril kell 12. Ringkäigule saab botaanika-
aia sissepääsupiletiga: täiskasvanu 5 € 
ja õpilane/pensionär 3 €.

Aasta lõpeb botaanikaaias tradit-
sioonilise jõulunäituse ja koolivahe-
aja taimepäevadega.

Koolivaheaja taimepäevad on 27. ku-
ni 29. detsembrini kell 11-13. 

Kolmel päeval räägitakse erinevate 
rahvuste talvistest pühadetraditsioo-
nidest, meisterdatakse lillelisi kingi-
karpe ja ümbriseid ning tutvustatakse 
troopilistest viljadest ja taimedest teh-
tud jooke.

Jõulutaimede näitusel 16. kuni 31. 
detsembrini tutvustatakse traditsioo-

nilisi jõulutaimi: nii Euroopa kui Aafri-
ka päritolu astelpõõsast, Austraalia jõu-
lupuud – üle 100 aasta vanust araukaa-
riat, kogu maailmas enim tuntud jõulu-
dega seotud jõulutaime – piimalillelis-
test tuttavat jõulutähte ehk kaunist pii-
malille ning palju teisi huvitavaid ja eba-
tavalisi jõuludega seotud liike ja sorte.

Jõulutaimede teemalised ekskursioo-
nid on 17. ja 18. detsembril kell 12-13 

(eesti keeles, juhendaja: Urmas Laan-
soo) ning 17. ja 18. detsembril kell 13-
14 (vene keeles, juhendaja: Maria Stru-
kova). 

Jõulueelset meisterdamist saab õppi-
da Pille Hermanni käe all 17. ja 18. det-
sembril kell 12-15. Töötuba sobib nii las-
tele kui ka täiskasvanutele.

Rohkem infot: www.botaanikaaed.ee

Isadepäeval toimus Merivälja Kooli spordisaalis 
Pirita Linnaosa Valitsuse ja FCI Levadia  
koostöös meeleolukas isadepäeva jalgpalliturniir. 
Mõlemad osapooled loodavad, et sellest 
üritusest tekib ilus traditsioon pikkadeks 
aastateks. Häid emotsioone vahvast 
päevast aitas talletada Albert Truuväärt. 

PIRITAL TOIMUB
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Detsembris tähistab Tallinna Botaanikaaed oma 61. sünnipäeva
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Alguse sai isadepäeva  
jalgpalliturniiri traditsioon

Hardi Tiidus oli meile kõigile tun-
tud seoses tema esinemistega mä-
lumängudes, mida korraldas omal 
ajal Eesti Televisioon. Tema arva-
tes olid mälumängud nagu „õhtu-
ülikool“, kus inimesed omandasid 
lisateadmisi nagu muuseas, vabal 
tahtel, ilma igasuguse sunnita. Ko-
gu Eesti imetles tema laialdasi tead-
misi ja nende teadmiste levitamise 
oskust. Tiidusele kuulub ka ütlus, 
et mälu ei ole prügikast. Pole mõtet 
tuupida ühepäevatarkust, mis järg-
misel hetkel on kadunud jäljetult. 
Niipalju siis alustuseks, sest tegeli-
kult käsitleb käesolev artikkel mä-
lumänge Pirita Vaba Aja Keskuses. 

Tänaseks on siin toimunud ligi 100 mä-
lumänguvõistlust (Tallinna koolideva-
helised võistlused, Eesti pildimängu 
meistrivõistlused, Hardi Tiiduse Me-
moriaal ja Pirita Kloostriturniir). 

Esimene kord said mälumängurid 
siin kokku 2001. aastal kui alustati Pi-
rita Kloostriturniiriga. Aegade jooksul 
on meie turniiridest osa võtnud kogu 
Eesti mälumängu eliit.

Laupäeval, 12. novembril toimus 
Pirita Vaba Aja Keskuses Pirita 
Kloostriturniir juba 60ndat kor-
da. Seekord võisteldi paaridena ja 
võistlus kandis lisanimetust „Piri-
ta Paar 2022“. Kohale olid tulnud 
mälumängurid Tartust, Tallinnast, 
Põltsamaalt, Järvamaalt ja Harju-
maalt. Esitati 100 küsimust sõnas, 
helis, pildis ja esemetena. Küsimus-
te koostajateks olid nagu alati An-
nie Rist ja Peeter-Erik Kubo.

Mängu, mis kestis ligi 5 tundi, juhtisid 
teeneline kergejõustikukohtunik Eduard 
Rihm, tuntud mälumängukuulsus Jaan 
Loide ja Pirita mängude pikaajaline eest-
vedaja Peeter-Erik Kubo. 

Pingelise „mälulahingu“ võitjateks tu-
lid Indrek Salis ja Alar Heinaste, kes ko-
gusid 135 punkti 200st võimalikust. Nad 
said kaela Gravex Balti kuldmedalid ja 
kätte sama firma võidukarikad. Eripree-
miana said nad firma Sportland Eesti AS 
poolt Erika Salumäe raamatud „Dialoog“ 
koos Erika Salumäe ja Kerttu Rakke au-
togrammidega. Lisaks oodatakse neid 
ERSO poolt korraldatavale kontserdile 
kuulama Rahmaninovi 2. klaverikontser-
ti. Kuna Salisel ja Heinastel oli lähipäe-
vil sünnipäev, siis kuulus neile ka Heli-
na Tilga poolt maalitud teravmeelne mä-
lumänguteemaline komplekt. 

Hõbemedalid võitsid Kaarel Silmato 
ja Jevgeni Nurmla, kes kogusid 2 punkti 
võitjatest vähem (133 punkti). Kaarel Sil-
mato oli äsja tulnud tagasi Berliinis toi-
munud mälumängu EM-võistlustelt, kus 
ta võitis 5 medalit! Pronksivõitjateks olid 
Alar Särgava ja Ott Sandrak (120 punkti).  
Tabeli ülemisse otsa tulid veel paarid Hu-
go Tang-Andres Allpere (119 punkti), Ja-
nek Salme-Erkki Suurkask (101 punkti), 
Lauri Tammerand-Toivo Lodjak (97 punk-
ti), Põltsamaa paar Raivo Lehiste- Olav 

Auksmaa ( 94 punkti) ning parim nais-
paar Piritalt Riina Klooster- Elle Kloos-
ter (79 punkti). 

Teistel oli punkte vähem, kuid auhin-
du ja eriauhindu said kõik osavõtjad. Eri-
medalid parimale naispaarile saidki pe-
rekond Kloostri esindajad. Fair-play me-
dali said seekord külalised Tartust, Pärt 
Peterson ja Lauri Peterson, kelle imeilus 
samojeeditõugu lumivalge koer jälgis tä-
helepanelikult, et võistlus toimuks au-
salt ja rahulikult.

Meie mängu toetasid: Sportland Eesti AS, 
Gravex Balti, Pirita Selver, Rahva Raa-
mat, Altia Eesti AS, Eesti Olümpiakomi-
tee, Eesti Lastekaitseselts, Filmi Sihtasu-
tus, Kumu, Tallinna Linnamuuseum, Tal-
linna Ülikool, Liviko,  Erika Salumäe, And-
res Koger, kunstnikud: Illimar Paul, Kelli 
Valk, Helina Tilk, Jazzkaar, ERSO, Eesti 
Draamateater, Eesti Piibliselts ja kirjas-
tused: Ühinenud Ajakirjad, Äripäev, He-
lios, Koolibri, Pegasus, Nornberg, Varrak, 
Menu, Avita, Allecto AS ja Eesti Raamat.
Täname kõiki, kes leidsid võimaluse toe-
tada meie traditsioonilist mälumängu. 

Soovime kõigile head ja edukat aas-
ta lõppu!

Pirita Vaba Aja Keskus

MÄLUMÄNG

Mälumängu paaristurniir „PIRITA PAAR 2022“ selgitas parimatest parimad
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OKTOOBRIKUU RISTSÕNA ÕIGE VASTUS: VESI PALJU JÕUUDU ANNAB



25. november 202210 VABA AEG

Pirita Sotsiaalkeskus, 
Metsavahi tee 4
Kõige ajakohasem informatsioon tele-
fonil 6 069 050

TEENUSED PIRITA SOTSIAAL-
KESKUSE LIIKMETELE:

Duši- ja sauna teenusele registreerumi-
ne tel 606 9050
Massöör FIE Allan Vibur- neljapäeviti. Re-
gistreerumine tel 606 9050
Juuksur FIE Marge Hering- teisipäeviti. 
Registreerumine tel 5667 8948
Pediküür – maniküür FIE Riina Hokko-
nen - kolmapäeviti. Registreerimine tel 
53034703

Birgitta lauluklubi ootab uusi lauljaid!
“Birgitta” lauluklubi on tegutsenud alates 
1998. aasta kevadest ühendades rõõmsaid 
ja lauluhimulisi eakaid. Lauluklubi esineb 
Pirita Sotsiaalkeskuse üritustel ja ka väl-
jaspool maja. Kõik lauluhimulised inime-
sed on oodatud! Lauluklubi proovid es-
maspäeviti kl 10-11.30. Kuutasu 4 eurot.

Mäluring ootab mälutreeningutele
Treeningud toimuvad 2 korda kuus tei-
sipäeviti kl 10.30. Juhendab Aino Keerig.
Kuutasu 4 eurot.

9.12 kl 17 toimub tugigrupp dementsu-
sega inimeste lähedastele. 
Tugigrupis jagatakse ühiseid rõõme ja 
muresid, proovitakse leida lahendusi 
tekkinud probleemidele. Täpsem info ja 
registreerimine telefonil 55636076 või 
e-mailil hsheinmets@gmail.com Tugi-
gruppi korraldab MTÜ Elu dementsuse-
ga ja Dementsuse kompetentsikeskus. 
Tugigrupp on kõigile tasuta! Mure kor-
ral võib helistada dementsuse infoliini-
le tel 644 6440

SÜNDMUSED

16.12 kl 12 Ühine jõulupidu
18.12 kl 15 Keskpäevatants. Tantsumuu-
sikat mängib Mati Kärmik. Pilet 3€
20.12 kl 16 Raamatuklubi. Klubi toimub 
koostöös Pirita raamatukoguga, juhen-
dab Ly Mere. Kaetud on kohvilaud. Tasuta.

NÄITUS

Novembrikuust alates on Pirita Sotsiaal-
keskuse saalis üleval keskuse kunstiringi 
“Pintslikeerutajad“ ühisnäitus, mis kan-
nab nime „Pintslikeerud“.
Oma töid esitlevad Kalju Jõesaar, Mare 
Illison, Aina Palm, Õiel Bachmann, Vaike 
Kuutok, Helle Ojasalu, Kesrti Kasekivi, An-
ne Suurväli ja juhendaja Sirje Merelaid.
Kuna saalis toimuvad igapäevaselt erine-
vad tegevused, siis palume näituse kü-
lastamiseks aja eelnevalt kokku leppida 
telefonil 606 9050

Rohkem infot tegevuste ja huviringide 
kohta: www.piritavak.ee/sotsiaalkeskus 
või tel 606 9050

Mähe Vaba Aja Keskus, 
Mugula tee 17a 

TEGEVUSED  
LASTELE JA NOORTELE

2.12 kl 16 Jõulupostrite ja jõulukaartide 
meisterdamine 
6.12 kl 16 Meisterdamisring
Kasutame taaskasutatavaid vahendeid, et 
meisterdada jõulukuusele ehteid. Räägi-
me taaskasutusest ja keskkonnahoiust.
Anna oma osalemissoovist teada hilje-
malt 5.12 kl 19 kontaktil mahe@pirita-
vak.ee ; tel 5300 4080 või noorsootöö-
taja juures.
7.12 kl 16 VR turniir - „Beat Saber“
Noored saavad enda osavuse proovi-
le panna virtuaalreaalsusmängus „Beat 
Saber“. Parimale mängijale magus auhind!

8.12 kl 16 Lauajalgpalli turniir.
Tule pane oma oskus proovile lauajalg-
pallis! Kõikidele osalejatele auhind.
11.12 kl 10 Pirita Noorte Matkaklubiga 
Pääsküla matkarajale 
Täiendav info leitav keskuse sotsiaalmee-
diakontodelt. 
Infot registreerimise ja matka kohta leiab 
Facebookist ja Instagramist või kirjuta-
des aadressile mahe@piritavak.ee; he-
listades telefonile 5300 4080. Kohtade 
arv on piiratud!
Osalemiseks on vaja registreerida aad-
ressil mahe@piritavak.ee; tel 5300 4080 
või noorsootöötaja hiljemalt 10.12 kl 18
12.12 kl 15 Kadrioru pargi külastus
14.12 kl 16 „Among us“ ühismängimine
„Among us“ on online mäng, milles saab 
arendada meeskonnatööd ja loogilist 
mõtlemist. Samal ajal ei tea sa kunagi, 
kes su meeskonnakaaslastest on tege-
likult reetur. Meeleolukas ja kiire selts-
kondlik online mäng.
13.12 kl 16 Jõulukaunistuste meisterda-
mine
Teeme erinevaid kaunistusi noortekesku-
se kaunistamiseks ja meeleolu loomiseks.
15.12 kl 16 Jõuluristsõnade koostamine
Koostame ise jõuluteemalisi ristsõnu, mi-
da saavad teised lahendada.
16.12 rahvusvaheline koleda jõulukamp-
suni päev
Tule noortekeskusesse koleda jõulukamp-
suniga, parimale magus auhind.
21.12 kl 12 Jõulufilmide vaatamine
Terve päeva jooksul vaatame erinevaid 
jõuluteemalisi filme.
22.12 kl 12 Jõulupidu noortele
Mängud, mille käigus on võimalus noor-
tel võita auhindu. Küpsetame piparkoo-
ke ning vaatame päeva lõpetuseks ühes-
koos jõulufilmi.
27.12 kl 13 Tallinna Jõuluturu külastus 
Tallinna Jõuluturgu peetakse üheks ilu-
samaiks Euroopa jõuluturuks. Jõuludele 
kohaselt lähme koos noortega jõulutu-
rule, külastame jõuluvana ning ehk õn-
nestub meil näha ka mõnda kontserti. 
28.12 kl 12 Kelgutamine Lauluväljakul
Läheme koos noortega Tallinna Lauluväl-
jakule kelgutama. Paar kelku on ka kesku-
sel olemas, kuid hea oleks kui võtad en-
da kelgu kaasa! Anna oma osalemissoo-
vist teada hiljemalt 27.12 kl 19 kontaktil 
mahe@piritavak.ee; tel 5300 4080 või 
noorsootöötaja juures.
29.12 kl 14 Meisterdamisring
Meisterdame endale igaüks kuubiku, mil-
le igal tahul on peal erinev kuu koos kuu-
päevadega.
Registreerimine ja jooksev info tegevuste 
kohta: mahe@piritavak.ee Tel. 605 9516
www.piritavak.ee/mahe
Facebook: www.facebook.com/mahe-
vabaajakeskus 
Instagram: Mahe

Kose Vaba Aja Keskus, 
Rahvakooli tee 3

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

Pirita Raamatukogu, 
Metsavahi tee 19

Laupäeviti kl 11 ootame huvilisi raama-
tukogusse eesti keele kohvikusse vabas 
õhkkonnas kõnekeelt harjutama

2x kuus toimub raamatukogus kudu-
misring. 
Täpsem info raamatukogus kohapeal või 
aadressil keskraamatukogu.ee/uritused/. 
Lisainfo: 683 0955 või pirita@tln.lib.ee

Pirita Vaba Aja Keskus, 
Merivälja tee 3

SÜNDMUSED

27.11.2022-6.01.2023 Uus näitus „Savist 
päkapiku küla“
Keraamikaringides osalejate looming saab 
jõulukuuks üheks tervikuks. Ole sa noor 
või eakas, laps on meis peidus kõigis. „Sa-
vist päkapiku küla“ sündis jõuluootusest, 
kus erilise fookuse all päkaliste toad ja in-
terjöör ning lendlevad küünlajalad. Näi-
tuse autorid on lapsed ja täiskasvanud, 
kes osalevad iganädalaselt keraamikarin-
gides ja ringide juhendaja Kattri Taklaja. 

Pirita Pop-Up Jõululafka üleskutse müü-
jatele! Registreerimise aeg kestab ku-
ni 4.12! 
Olete oodatud registreerima kauplemis-
koha Pirita Pop-up Jõululafkale, mis toi-
mub 7.12 kl 16-19 Pirita Vaba Aja Kesku-
ses, aadressil Merivälja tee 3. Müügikoha 
saab registreerida kuni 4.12 registreeri-
misvormi kaudu, mis on leitav kodulehel 
www.piritavak.ee Lisainfo: piritavak@ 
piritavak.ee, tel 645 7625

7.12 kl 16-19 Pirita Pop-Up Jõululafka 
(kingituste minilaat) Pirita Vaba Aja Kes-
kuses, aadressil Merivälja tee 3. 
Jõululafkal kingivalik, kodumaine ja ek-
sootiline. Olete lahkesti ostlema ooda-
tud!  

9.12 kl 19 Kontsert-salongiõhtu Siiri  
Sisask „OMA LAULUD“
Jõulueelsel ajal soovime endasse vaada-
ta ja mõelda ilusale, mis meid ümbritseb. 
Teeme seda koos Siiri Sisaski loomingu-
ga, kus laulja avab end läbi oma laulude 
ja lugude, juhatades kuulaja ühisele rän-
nakule. Kohapeal nautimiseks suupisted 
ja soe jook. Piletid saadaval Piletilevis 15 
eurot, kohapeal 20 eurot.

Laupäeval, 10.12 kl 11-14 Jõulupärja  
töötuba
Jõulupärja töötuba juhendab ja meis-
terdamise töövõtteid jagab florist Kaja. 
Töötoa hind on 20 eurot, sisaldades töö-
vahendeid ja vajalikke meisterdamise nip-
pe. Pärja saab iga osaleja endale. Maks-
mine sularahas kohapeal. 
Töötoas osalemine eelregistreerimisega 
kuni 8.12 piritavak@piritavak.ee. Täpsus-
tav info tel 645 7625. 
Osalejate arv on piiratud! Kõik käsitöö-
sõbrad on oodatud!

30.12 Aastalõpu kino
Kinoekraanil muusikaline dokumentaal-
film „Kukerpillide rapsoodia“. Rohke muu-
sikaga film viib vaataja meeleolukale tee-
konnale koos Eesti vanima ja populaar-
seima ansambliga Kukerpillid. 
Kl 11.30 beebikino ja kl 18 kinoõhtu. 
Pilet 4/3

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

Tee koostööd parimatega 
ja saavuta soovitud tulemus!

SINU ISIKLIK KINNISVARAMAAKLER

RUSLAN KOCH

5322 8888
ruslan.koch@uusmaa.ee

MÜÜA  
TOORED JA KUIVAD  

LÕHUTUD KÜTTEPUUD 
KOHALETOOMISEGA, 
lepp, sanglepp, kask, 
metsakuiv okaspuu.

Kuivad segalehtpuud  
võrkkottides 40l  

hind alates 5,5 eurot kott.

Hinnad ja tellimine kodulehel  
www.pakhalupuu.ee  

või tel 509 9598,  
e-post pakhalupuu@gmail.com

REKLAAM / KUULUTUSED

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

Pottsepa ja korstnapühkija teenused  
Pirital, Meriväljal ja Viimsis. Tel 5690 0686, 
korsten.korda@gmail.com

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee

Ostan kasutult seisma jäänud või kiir-
müügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, ava-
riilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt 
kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormis-
tamine ja tehing. Pakkumisi ootan seise-
vauto@gmail.com või tel 5618 8671.  
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise.  
Vaata lisaks www.seisevauto.ee

Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlus-
tööd. Kortermajade renoveerimine  
MTR EEH011474. Pakume erinevaid  
lahendusi hoonete ja majade ehitusel.  
Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fo-
tosid, trükiseid ja dokumente, vanaraha 
ning muid Eesti ajalooga seotud kollekt-
sioneerimise esemeid. Hea hinnaga!  
Tel 602 0906 ja 501 1628

KOGUJA SOOVIB VANARAHA, AUTASUSID,  
MÄRKE, POSTMARGIKOGUSID – EESTI, 
TS.VENE, NSVL EESTI POSTKAARTE,  
FOTOSID, SILTE, ETIKETTE, KOMMI- 
PABEREID JNE. IGA PÄEV 11–21.  
RAHA KOHE. TEL 5595 5996

Ostan nõukaaegse lille või meremaali.  
Tel 5677 0569

Teostan erinevaid üldehitus- ja remondi- 
töid, krohvimist, maalritöid, sise- ja välis- 
viimistlus, san. tehnilised tööd (ka avarii- 
korras), pisiremont, katuse ehitustööd, 
elektritööd sh kilbid (olemas B2 pädevus). 
Tel 552 7217

Worx OÜ teostab Pirita, Mähe, Viimsi piir-
konnas elamute erinevaid ehituse ja re-
noveerimise töid, info tel 511 4761, info@
worxest.ee 
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☞☞ 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

•  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

Lisainfo terje.rool@gmail.com 5562 6555
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