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Esmaspäev 19.03.2018 
 
07:00 TeTeVeke: Aleksei Turovski 

lood (2011)*
07:30 Nädal +*
08:30 Kultuurimeeter*
09:00 Heeroldi jutud*
09:30 Majad ajas (2017)*
10:00 Nädal +*
11:00 Moisekatsi elohelü 2017*
11:30 Innovaatiline linn*

11:55 Inimese mõõde* 
Jaak Urmeti külaliseks on 
Olavi Ruitlane, kirjanik ja 
kalamees.

12:40 Hästi, Eesti!*
13:10 Info TV
15:45 Taevariik UFOdega (2016)
16:15 Maatriks. Unenäod (2012)*
17:00 Rändur. Stockholm* 

Rändur jalutab ringi Stockhol-
mi vanalinnas ja kuninglikus 
kvartalis. Stockholm võlgneb 
ühe legendi kohaselt oma 
tekke eest tänu eestlastele. 
Saatejuht Vambola Paavo.

17:30 TeTeVeke lastele
18:00 TÄNA. Uudised
18:10 Ela Hästi!*
18:35 Draamaseriaal. Saatuslikud 

valed 107/140 
19:30 Terve tervis 

Külastame PereOptikat ja 
tutvume uute toodetega. 
Räägime kevadisest organismi 
puhastamisest. Saatejuht Riina 
Reiman.

20:00 TÄNA. Uudised
20:30 Täna maailmas
20:45 Tallinna liikluspilt
21:15 Spordisõbrad 
22:00 TÄNA. Uudised (subtiitritega)
22:10 Võitleja (USA, 2011)
00:25 TÄNA. Uudised*
00:55 Täna maailmas*
01:10 Info TV

Teisipäev 20.03.2018 
 
07:00 TeTeVeke lastele*
07:30 TÄNA. Uudised*
08:00 Täna maailmas*
08:15 Tallinna liikluspilt*
08:45 TÄNA. Uudised (subtiitritega)*
09:00 Draamaseriaal. Saatuslikud 

valed 107/140*
09:55 Terve tervis*
10:25 Spordisõbrad*

11:10 Meelelahutajad* 
Tänases saates on mehed 
pärit setomaalt - ansambel 
Sinu Naine! Saatejuht Kristiina 
Võsu.

11:45 Dokumentaalfilm. Lõikuspüha 
(2015) 
Etnograafiline dokumen-
taalfilm. Marid tähistavad 
lõikustänupüha igal aastal 2. 
augustil. Sel päeval toovad 
marid aiasaadusi ja põlluande, 
mis asetatakse pühitsetud 
lauale. Sel päeval austatakse  
ja tänatakse mari jumalaid 
koristatud viljasaagi eest. 
Režissöör –operaator Aleksei 
Aleksejev.

12:20 Moisekatsi elohelü 2017*
12:50 Info TV
15:45 Visiitkaart*
16:15 Spordisõbrad*
17:00 Terve tervis*
17:30 TeTeVeke lastele
18:00 TÄNA. Uudised
18:10 Tallinna liikluspilt*
18:35 Draamaseriaal. Saatuslikud 

valed 108/140
19:30 Innovaatiline linn 
20:00 TÄNA. Uudised
20:30 Täna maailmas
20:45 Poolkuu Igor Gräziniga
21:30 Hannes Võrno 33 minutit
22:05 Otse kümnesse
23:05 TÄNA. Uudised (subtiitritega)
23:15 Kas tohib? (2015)
23:45 TÄNA. Uudised*
00:15 Täna maailmas*
00:30 Poolkuu Igor Gräziniga*
01:15 Info TV

Kolmapäe 21.03.2018 
 
07:00 TeTeVeke lastele*
07:30 TÄNA. Uudised*
08:00 Täna maailmas*
08:15 Innovaatiline linn*
08:45 TÄNA. Uudised (subtiitritega)*
09:00 Draamaseriaal. Saatuslikud 

valed 108/140*
09:55 Kas tohib? (2015)*
10:25 Hannes Võrno 33 minutit*
11:00 Otse kümnesse* 

Poliitikud ja arvamusliidrid 
arutlevad stuudios Eesti ja 
muu maailma päevakajaliste 
sündmuste üle. Saatekülalised 
ei keeruta ega aja ümbernurga 
juttu, vaid nende sõna tabab 
otse kümnesse.

12:00 OTSE: LV Pressikonverents

12:30 Poolkuu Igor Gräziniga*
13:15 Info TV
15:10 Hannes Võrno 33 minutit*
15:45 Otse kümnesse*
16:45 Poolkuu Igor Gräziniga*
17:30 TeTeVeke lastele
18:00 TÄNA. Uudised
18:10 LV Pressikonverents*
18:35 Draamaseriaal. Saatuslikud 

valed 109/140
19:30 Meedia keskpunkt 

Saatesarjas heidetakse pilk 
eesti meediale, peatutakse 
viimastel päevadel olulistel 
meedias kajastamist leidnud 
sündmustel.

20:00 TÄNA. Uudised
20:30 Täna maailmas
20:45 Hästi, Eesti!
21:15 Dokumentaalfilm. 

Puhas energia - tühi lubadus 
(Saksamaa, 2013)

22:10 TÄNA. Uudised (subtiitritega)
22:20 Illusioonide meister (USA, 

Tšehhi, 2006)
00:05 Meedia keskpunkt*
00:35 TÄNA. Uudised*
01:05 Täna maailmas*
01:20 Info TV

Neljapäev 22.03.2018 
 
07:00 TeTeVeke lastele*
07:30 TÄNA. Uudised*
08:00 Täna maailmas*
08:15 Meedia keskpunkt*
08:45 TÄNA. Uudised (subtiitritega)*
09:00 Draamaseriaal. Saatuslikud 

valed 109/140*
09:55 LV Pressikonverents*
10:25 Hästi, Eesti!*
10:55 Dokumentaalfilm. 

Puhas energia - tühi lubadus 
(Saksamaa, 2013)* 
Taastuvenergia ei ole ainult 
puhas, vaid ka kliimasõbralik. 
Usutakse, et just taastuvener-
gia on meie tulevik, ning paljud 
riigid sellesse ka investeerivad. 
Kas taastuvenergia on aga 
nii keskkonnasõbralik, kui on 
räägitud?

11:50 Inimese mõõde*
12:35 Illusioonide meister (USA, 

Tšehhi, 2006)*
14:20 Info TV
16:00 Vintskapist soklini (2012)
16:30 Muuseumiroti arhiivist. Mikkeli 

muuseum (2016)

17:00 Meedia keskpunkt*
17:30 TeTeVeke lastele
18:00 TÄNA. Uudised
18:10 Innovaatiline linn* 

Kas kunagi tuleb aeg 
kui Tallinnasse kerkib 
betoonmajade asemel puitar-
hitektuur? Kas puit on tuleviku 
ehitusmaterjal? Millised on 
puidutöötlemise uued suunad? 

18:35 Draamaseriaal. Saatuslikud 
valed 110/140

19:30 Ela hästi! 
20:00 TÄNA. Uudised
20:30 Täna maailmas
20:45 Visiitkaart
21:15 Rahvaadvokaat
22:00 Tervisevõti. Dr Viktor Vassiljev
22:35 TÄNA. Uudised (subtiitritega)
22:45 Otse kümnesse*
23:45 Tallinna liikluspilt*
00:10 TÄNA. Uudised*
00:40 Täna maailmas*
00:55 Info TV

Reede 23.03.2018
 
07:00 TeTeVeke lastele*
07:30 TÄNA. Uudised*
08:00 Täna maailmas*
08:15 Visiitkaart*
08:45 TÄNA. Uudised (subtiitritega)*
09:00 Draamaseriaal. Saatuslikud 

valed 110/140*
09:55 Rahvaadvokaat* 

On meil põhjust muretse-
miseks selle pärast, mis 
sünnib tuhandete kilomeetrite 
kaugusel? Andra Veidemanni 
saatekülalised on Raivo Vare 
ja Erkki Bahovski. Saatesarja 
režissöör on Andres Loorand, 
toimetaja Heidi Tammar.

10:40 Tervisevõti. Dr Viktor Vassiljev*
11:15 Ela hästi!*
11:45 Taevariik UFOdega (2016)*
12:15 EV 100. Ajapilkaja*
13:00 Info TV
16:15 Rahvaadvokaat*
17:00 Visiitkaart*
17:30 TeTeVeke lastele
18:00 TÄNA. Uudised
18:10 Majad ajas* 

Arhitektuurisaade. Tutvustame 
arhitekte ja nende loomingut, 
saame tuttavaks nii vanade 
kui uute ehitistega. Toimetaja 
Lea Eisen.

18:35 Draamaseriaal. Saatuslikud 
valed 111/140

19:30 Kultuurimeeter
20:00 TÄNA. Uudised

20:30 Täna maailmas
Välismaiste päevasünd-
muste kokkuvõte. Olulisi 
uudisteemasid täiendavad 
intervjuud stuudiokülalistega 
ning visuaalsed ja graafilised 
lahendused.

20:45 Meelelahutajad
21:20 Maatriks
22:00 TÄNA. Uudised (subtiitritega)
22:10 Hullumeelsus (Eesti, 1968)
23:30 Kultuurimeeter*
00:00 TÄNA. Uudised*
00:30 Täna maailmas*
00:45 Meelelahutajad*
01:20 Info TV

Laupäev 24.03.2018
 
07:00 TeTeVeke lastele*
07:30 TÄNA. Uudised*
08:00 Täna maailmas*
08:15 Kultuurimeeter* "Minu vaba 

riik" on näitus, mis saab näha 
vastselt renoveeritud Maar-
jamäe lossis. Eesti Vabariigi 
sünnilugu ja kasvuraskusi 
mäletavate asjade seas aitavad 
orienteeruda ajaloolased 
Krista Sarv, Olev Liivik ja Hiljar 
Tammela.

08:45 TÄNA. Uudised (subtiitritega)*
09:00 Draamaseriaal. Saatuslikud 

valed 111/140*
10:00 Hästi, Eesti!*

10:30 Terve tervis* Saatejuht Riina 
Reiman.

11:00 Majad ajas
11:30 Rahvaadvokaat*
12:15 Maatriks*
12:55 Hannes Võrno 33 minutit*
13:30 Heategevuskontsert. Kuula 

palun! 2/2
14:30 Hullumeelsus (Eesti, 1968)*
15:55 Muuseumiroti arhiivist. Mikkeli 

muuseum (2016)*
16:25 Visiitkaart*
16:55 Meelelahutajad*
17:30 TeTeVeke lastele
18:00 TÄNA. Uudised
18:05 Ela hästi!*
18:30 Meremess 2018
19:00 Imeline Iisrael
19:30 Moisekatsi elohelü 2017
20:00 TÄNA. Uudised
20:20 Dokumentaalfilm. Kurjuse 

kujunemine (2015) 9/10 
Ajaloos on olnud palju kuri-
kuulsaid riigijuhte, kes on 
saavutanud oma riigis võimu 
ning toonud rahvale kohutavaid 
kannatusi. 9. osa: Lugu Benito 
Mussolinist, südametust, vägi-
valdsest ja jõhkrast valitsejast.

21:10 Pimeduses ¼   (BBC, 2016)
22:05 TÄNA. Uudised (subtiitritega)
22:10 Itaalia miniseriaal. Piir ½  
23:50 Hästi, Eesti!*
00:20 Moisekatsi elohelü 2017*
00:50 TÄNA. Uudised*
01:10 Info TV

Pühapäev 25.03.2018 
 
07:00 TeTeVeke lastele*
07:30 TÄNA. Uudised*
07:50 Meremess 2018* 

16.-18. märtsil jäi Meremes-
sile ankrusse üle 200 erineva 
veesõiduki. Peale veesõidukeid 
ja nende varustust esitlevate 
väljapanekute leidub ka muud 
merega seotut. Meremess 
toimub eelmisest suuremana 
ning osalejate ring ulatub 
Eestist kuni Itaaliani.

08:20 Tervisevõti. Dr Viktor Vassiljev*
08:55 TÄNA. Uudised (subtiitritega)*
09:00 Tallinna liikluspilt*
09:25 Hannes Võrno 33 minutit*
10:00 Moisekatsi elohelü 2017*
10:30 Dokumentaalfilm. Kurjuse 

kujunemine (2015) 9/10*
11:20 Itaalia miniseriaal. Piir ½  *
13:00 Majad ajas*
13:25 Spordisõbrad*
14:10 Otse kümnesse*
15:10 Poolkuu Igor Gräziniga*
16:00 Terve tervis*
16:30 Maatriks*

17:10 TeTeVeke: Aleksei Turovski 
lood (2011)

17:40 Kultuurimeeter*
18:10 Meremess 2018*
18:40 Innovaatiline linn*
19:05 Pimeduses ¼   (BBC, 2016)*
20:00 Nädal + 

Arvamusliidrid võtavad 
stuudios kokku sündmused, 
mis sel nädalal meedias enim 
kõneainet pakkusid. 

21:00 Imeline Iisrael*
21:30 Pillimeeste klubi
22:30 Minu mustikakarva ööd (Hong-

Kong, Hiina, Prantsusmaa, 
2007)

00:05 Nädal +*
01:05 Pillimeeste klubi*
02:05 Info TV
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Ivo Karlep

uvo.karlep@tallinnlv.ee

 Kui vastab tõele, et keis-
rinna Katariina I oli tege-
likult Eestist pärit Rõngu 
Marta, on ta kõige suure-
mat karjääri teinud pärisor-
jalaps.

18. sajandit nimetatakse Ve-
nemaa ajaloos naiste sajandiks, 
sest pärast Peeter I surma 1725. 
aastal hakkasid Venemaad valit-
sema naised. Algust tegi sellega 
Katariina I, kes oli osa uurijate 
arvates meie kaasmaalane, pä-
rit Ringenist ehk Rõngust, pa-
run Roseni valdustest. 

Marta sündis 5. aprillil 1684 
Roseni pärisorja perre. Kui tüd-
ruk oli väike, suri tema talupo-
jast isa katku ja eestkosteta lap-
sed olid sunnitud kodust lahku-
ma. 12-aastasel Martal läks häs-
ti, sest pärast vanemate surma 
Marienburgi ehk Aluksne laste 
varjupaika saadetuna leidis ta 
koha pastori toateenijana. Kir-
jatarkust talle aga ei õpetatud, 
tüdruk pesi pastori majas nõu-
sid ja pesu. 1702. aastal abiel-
lus Marta Rootsi sõjaväes tee-
niva traguniga, kes oli pasuna-
puhuja. Käis Põhjasõda ja pea-
gi pidi abikaasa rindele mine-
ma. Vene väed piirasid Aluks-
ne ümber, kõik elanikud ja lin-
nas viibijad võeti vangi, nende 
seas ka Marta, kes viidi öösär-
gis Vene sõjasalga laagrisse. On 
teada, et ta sattus ühe ohvitse-
ri kätte, kes mõne aja pärast an-
dis neiu edasi feldmarssal Šere-
metjevile. Seal nägi Martat mõ-
juvõimas aadlik Alkender Da-
nilovitš Menšikov, kes napsas ta 
lihtsalt tugevama õigusega  en-
dale. Martat ja Menšikovi sidus 
algusest peale kindel sõprus, ja 
just Menšikovi juures nägi teda 
hiljem ka Peeter I.

Osav veetleja
Marta oskas Peetri nii osavalt 

oma sõbraks muuta, et too jät-
tis eelmise naise. Teatavasti oli 
tsaari esimene abielu juba enne 
karil ja valitseja oli saatnud oma 
kaasa Jevdokija kloostrisse. Ka 
teise naise Anna Monsiga ei tul-
nud Peetril midagi välja. Pe-
sunaine Marta aga, keda tema 

minevik ega peretraditsioonid 
ei vaevanud, oli valmis Peetri-
ga kaasa minema kas või maa-
ilma lõppu. Nagu teada, käisid 
nad koos korduvalt ka Tallinnas, 
kuhu Peeter lasi Katariina auks 
ehitada toreda suvelossi. 

Marta kohta on kirjutatud, et 
ta oli lühike, tõmmu, tugeva kon-
diga ja jättis tihti vulgaarse mulje, 
ometi meeldis ta Peetrile. Naine 
olevat teinud labast nalja, kuid 
olnud samas füüsiliselt tugev ja 
hiljem väga hea tantsija. Kui Pee-
ter küsis ühes kirjas, millist pit-
si naine sooviks, vastas too, et ei 
taha üldse midagi. Aga kui ta siis-
ki pitsi tellib, siis peaks sellel ole-
ma jäädvustatud tema ja Peetri 
nimi. Marta saatuse määras see, 
et Peeter saatis ta oma õe juurde 
Moskva-lähedasse Preobražens-
kisse kombeid omandama. Tule-
vane keisrinna õppis vene keelt 
ning võttis vastu õigeusu. Mar-
tast sai nüüd Jekaterina Alekse-
jevna. Kui tsaar kolis alles rajami-
sel olevasse uude linna Peterbur-
gi, toodi sinna ka Katariina nagu 
perekonnaliige.

Katariina oli Peetril ka sõja-
käikudel kaasas. Türklastel õn-
nestus Vene väed Pruti jõel sisse 
piirata. Peeter jõudis kindralite-
ga arutledes järeldusele, et kat-
sed piiramisrõngast välja murda 
viiksid katastroofini. Katariina 
suutis Peetri siiski ümber veen-
da. Ta saatis Peetri selja taga 
türklastele rikkalikke kingitusi ja 
türklased olid nõus läbirääkimi-
si alustama. Peeter autasustas 
Katariinat äsja asutatud Püha 
Katariina ordeniga. Katariinast 
oli saanud midagi palju enamat 
kui lihtsalt naine, sõber ja armu-
ke. Peeter jumaldas teda. Kui-
gi abielu inimesega, kes ei kuu-
lunud tolleaegse arusaama järgi 

korralike inimeste hulka, oli tol-
lal mõeldamatu, ei teinud Pee-
ter sellest välja. Katariinast sai 
tema naine. 

Sügiseks 1705 oli Peetril ja 
Katariinal kaks poega – Peeter 
ja Paul. Kuid mõlemad lapsed 
surid varases eas. Kokku sünni-
tas Katariina kaksteist last, kuid 
ellu jäid neist ainult kaks – Anna 
ja Jelizaveta. Laste surm muutis 
tsaari murelikuks, sest riik va-
jas troonipärijat. Ametlik troo-
nipärija oli Aleksei, 1690. aastal 
sündinud poeg Peetri esimesest 
abielust. Mingit sisulist kontakti 
Alekseil tsaari uue perega ei tek-
kinud. Isa polnud oma pojaga 
rahul, isegi eitas teda. Poeg vas-
tas omapoolse jäisusega. 1715. 
aasta 12. oktoobril sünnitas 
Aleksei naine poja. Vanaisa auks 
pandi lapsele siiski nimeks Pee-
ter. 16 päeva hiljem sünnitas ka 
Katariina poja, ja temalegi pan-
di isa auks nimeks Peeter. 

Surm röövis 
troonipärijad

Aleksei närvid ei pidanud 
vastu, ta põgenes välismaale, 
kuid meelitati Venemaale taga-
si. Seal võeti ta kinni ja teda ha-
kati  piinama. Sellest võttis ilm-
selt osa Peeter I ise. Toimus ko-
hus ja Aleksei hukati 1712. aas-
tal. Katariina seisis nuttes oma 
abikaasa kõrval ja toetas teda. 
Sellega oleks perekondlik vaid-
lus nagu  lahendatud. 

Kuid 1719. aastal suri Kata-
riina ja Peetri väike poeg, nii et 
keisril polnud meesliinis enam 
järeltulijat. Aleksei poeg Pee-
ter aga elas. 1722. aastal kuulu-
tas tsaar Peeter välja troonipäri-
mise määruse, mille järgi võis ta 
ise nimetada ükskõik kelle oma 
alamatest troonipärijaks. Selle-
le järgnes aasta hiljem manifest 
Katariina kroonimisest. Keisrin-
naks kroonimine oli Katariina 
jaoks kõikide unistuste täitumi-
se päev. 

1724. aastal sai Peeter I ühe 
korruptsioonikuriteo uurimi-
sel teada, mida kõik teised juba 
ammu teadsid – ta kallis nai-
ne petab teda. Naise armuke oli 
kena, rühikas sõjaväelane, silma-
paistev härrasmees, kammerhär-
ra Mons, Peetri teise naise vend.   
Vihahoos rebis Peeter katki Ka-

tariina kasuks koostatud testa-
mendi. Mons vahistati ja Peeter 
kuulas teda ise üle. Lõpuks Mons 
hukati ja Peeter tundis sadistlik-
ku rõõmu, kui viis Katariina vaa-
tama Monsi surnukeha.

1725. aasta 28. jaanuari vara-
jane hommikutund jäi Peetrile 
viimaseks päikesetõusuks siin il-
mas. Legendi järgi olevat ta vii-
masel hetkel üritanud kirjutada 
testamenti, kuid jõudis kirjutada 
vaid kaks sõna: andke kõik… Aga 
kellele? Õukonnas oli kaks leeri. 
Ühe moodustasid Katariina lä-
hedased võitluskaaslased, mada-
last päritolust hoolimata kõrge-
le tõusnud inimesed, kelle ees-
otsas seisis Menšikov. Vastasjõud 
eesotsas vanade vene suguvõsa-
de esindajate Dolgoruki vürstide-
ga soovisid troonile panna Peetri 
lapseeas pojapoja Aleksei. 

Kaardiväe abil troonile
Menšikovil ja Katariinal õnnes-

tus enda poole meelitada kaardi-
vägi. Vahetult pärast Peetri surma 
saabusid kohale suuremad või-
mukandjad, et uue tsaari valimi-
ses kokku leppida. Siis astusid sis-
se Menšikov, ohvitserid ja Katarii-
na, kes lubas, et jätkab riigi eest 
hoolitsemist Peetri vaimus, kes 
oli jaganud temaga trooni. Kõiki 
veendi, et võim tuleb anda lesele. 
Peamine argument oli seejuures 
asjaolu, et Peeter olevat lasknud 
Katariina Moskva Kremlis kroo-
nida. Need argumendid ei veen-
nud aga kedagi ja vaidlus muutus 
väga ägedaks. 

Aga väljas olid Preobražens-
ki polgu väed lossi ümber piira-
nud. Saali murdsid sisse kaardi-
väelased. Kostsid hõiked: «Elagu 
valitsejanna!»  Menšikov olevat 
siis kõva häälega korranud: «Ela-
gu meie valitsejanna!» Toimunud 
oli veretu paleepööre. Hommikul 
kirjutati üksmeelselt alla mani-
festile, et troonile on saanud Ka-
tariina. 

Katariina auks peab ütlema, 
et ta ei unustanud kogu riigi ai-
nuvalitsejaks saades oma tege-
likke õdesid-vendi ega Aluks-
nes talle teenijakohta pakkunud 
pastor Glücki, kellele ta kinkis 
Ahja mõisa. Katariina lasi üles 
otsida ka oma esimese kosilase, 
Rootsi sõjaväe pasunapuhuja, 
ning määras tallegi pensioni. 

PÄRISORJAST KEISRINNAKS: Eesti 
talutüdruk tõusis Venemaa valitsejaks?

Madalast päritolust hoolimata oli Katariina Peetri jaoks ilus, 

tark ja võluv. Nutikuseta poleks naisest keisrinnat saanud.

• Kaval naine saatis Peetriga sõjakäigul olles salaja türklastele kingitusi, päästes Vene sõjaväe piiramisrõngast.

«Keiser 
asutas Kata-
riina ordeni ja 

ehitas talle Tal-
linna lähedale 

suvelossi.»

KUUSKEMAA: Katariina Eesti päritolu on üsna tõenäoline
 Ajaloolane Jüri Kuus-
kemaa, kes on kirjutanud 
Peetri ja Katariina Tallinnas 
ette võetud ehitustöödest 
terve raamatu,  ütles, et Ka-
tariina I eesti päritolu võib 
olla üsna tõenäoline.

«Pärimuse järgi võis luteri ki-
rikuõpetaja Glücki teenijatüd-

ruk ka Lõuna-Eestist 
pärit olla,» märkis 
ta.

Kuuskemaa 
sõnul viitab siin-
setele juurte-
le juba hilisema 
keisrinna neiu-
põlvenimi. «Keisrin-
na ristinimi oli ju Mar-

ta, alles õigeusku vas-
tu võttes sai ta oma-

le uue nime – Jeka-
terina Aleksejev-
na,» rääkis Kuus-
kemaa. Kui Marta 
olnuks Leedu pä-

ritolu, nagu väida-
vad mitmed Vene ent-

süklopeediad, siis mis asja 

oleks Peetri vägedel olnud Põh-
jasõja ajal Tallinna? «Ja miks kin-
kis Peeter I hiljem Glücki perele 
Ahja mõisa?» küsis Kuuskemaa.

Tema arvates näitab Mar-
ta Eesti päritolu seegi, et tsarin-
na mõlemad õed põgenesid sõja 
jalust Tallinna, mis oleks olnud 
väga tülikas ilma eesti keelt os-
kamata. 

Katariinale on püütud leiuta-
da sobilikku päritolu ning teda 
on katsutud seostada küll Root-
si, küll Poola aadlike suguvõsa-
dega. Poliitilistel põhjustel taht-
sid mõlema riigi valitsejad oma-
da Vene keisrikojas oma inime-
si. Katariina sugupuud uurinud 
ning sellest ka raamatu «Ees-
ti intiimne saladus» kirjutanud 

ajakirjanik Andres Raid aga üt-
les, et kui selline asi oleks juh-
tunud mõne teise rahva esin-
dajaga, oleks tema sünnikohas 
ammu kuninglikud mälestus-
märgid püsti ning turiste aina 
vooriks seal. Rõngus aga valit-
seb selles suhtes ehtprovintslik 
vaikus.

Rahvusooperis uus ballett «Katariina I» 

  Rahvusooperi Estonia lavale on toodud uus ballett «Katariina I», 

mille libreto autorid on Irina Müllerson ja Toomas Edur, koreo-

graaf-lavastaja Toomas Edur ja muusika autor Tauno Aints

  Etendused toimuvad 21. märtsil ja 21. aprillil, pilet maksab 22-38 

eurot.
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Tallinna Linnavalitsus otsustas12. 

märtsi 2018 istungil:

1. korraldusega nr 366-k:

võtta vastu Kesklinnas asuva 0,77 ha 

suuruse maa-ala kohta koostatud 

Mere pst 10 kinnistu detailplaneering, 

FE Arhitektid OÜ töö nr 06/14. Detail-

planeering on koostatud eesmärgil lii-

ta ärimaa sihtotstarbega Mere pst 10 

kinnistu ja Tallinna linna omandis olev 

transpordimaa sihtotstarbega Ahtri tä-

nav T5 kinnistu üheks ärimaa sihtots-

tarbega krundiks, määrata krundi ka-

sutamise tingimused ning ehitusõigus 

kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse kor-

rusega ärihoone ehitamiseks.

2. korraldusega nr 367-k:

võtta vastu Nõmme linnaosas 0,43 ha 

suuruse maa-ala kohta koostatud Vete 

tn 27 ja 29 kinnistute ning lähiala de-

tailplaneering, Arhitektuuribüroo Kor-

rus Osaühing töö nr DP 060/14. De-

tailplaneeringu koostamise eesmärk 

on reformimata riigimaa ning Vete tn 

27 ja 29 kinnistute piiride muutmi-

se teel moodustada üks elamumaa ja 

kaks transpordimaa krunti. Elamu-

maa krundile määrata ehitusõigus 

kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) 

ja 1 maa-aluse korrusega pereelamu 

ning kahe 1-korruselise abihoone ehi-

tamiseks ning transpordimaa krunti-

dele avalikult kasutatava tee kavanda-

miseks. Lisaks on detailplaneeringus 

lahendatud ala heakorrastus ja hal-

jastus, juurdepääsud, parkimine ning 

tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringutega saab tutvu-

da Tallinna planeeringute registris 

https://tpr.tallinn.ee/

Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 

16d kruntide detailplaneeringu krun-

di positsioon 3 ja krundi positsioon 14 

osas avalik väljapanek

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallin-

na Linnaplaneerimise Amet avalikus-

tavad ajavahemikul 20.04-20.05.2018 

Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 

16d kruntide detailplaneeringu krun-

di positsioon 3 ja krundi positsioon 14 

osas. Nimetatud detailplaneering on 

vastu võetud Tallinna Linnavalitsu-

se 29. septembri 2010 korraldusega 

nr 1458-k. Planeeritud maa-ala asub 

Kesklinnas, Kitseküla asumis, Keila-

Tallinna raudtee, Tallinna-Tapa raud-

tee, Pärnu maantee, Magdaleena tä-

nava ja Marta tänava vahelisel alal.

Detailplaneering on koostatud nii, et 

oleks võimalik see kehtestada ja ellu 

viia osade kaupa. I etapi moodustavad 

krundid positsioon 3 ja positsioon 14 

ning II etapi moodustavad planeeritud 

maa-alal paiknevad ülejäänud krun-

did koos teenindavate tehnovõrkudega 

ja teedega. Detailplaneering soovitak-

se kehtestada osaliselt 0,65 ha suuru-

se maa-ala, s.o krundi positsioon 3 ja 

krundi positsioon 14 osas, kavandatu 

esimese etapi elluviimiseks.

Detailplaneeringus on ette nähtud lii-

ta Asula tn 8a kinnistu ja Asula tn 8b 

kinnistu ning määrata moodustata-

va krundi pos 3 sihtotstarbeks kuni 5% 

äri- ja vähemalt 95% elamumaa. Ehi-

tusõigus on määratud moodustata-

vale krundile kuni kolme kuni 5 maa-

pealse ja 2 maa-aluse korrusega äri-

ruumidega mitme korteriga elamu 

või elamu või ühe kuni 4 maapealse ja 

2 maa-aluse korrusega äriruumide-

ga mitme korteriga elamu või elamu ja 

ühe abihoone (jäätmekonteinerite tar-

beks) ehitamiseks. Krundile võib ehi-

tada kuni kolm kuni 5 korruselist eral-

diseisvat hoonet või kuni kolm kuni 

5-korruselist hooneosa, mida võib 

ühendada omavahel kuni 3-korruseli-

se hooneosaga ühtseks tervikuks. Al-

ternatiivina võib krundile ehitada ühe 

kuni 4-korruselise hoone maksimaal-

se lubatud hoonestusaluse pinnaga ja 

brutopinnaga. Äriruumide ehitamise 

otstarbekust kaalutakse ehitusprojek-

ti koostamisel. Asula tn 8a kinnistu ja 

Asula tn 8b kinnistul asunud lagune-

nud garaažid on lammutatud. Kasutu-

sest välja langenud garaažide aseme-

le uue hoone ehitamine on turvalisuse 

aspektist väga oluline, sest nii on taga-

tud inimeste kohalolek ja kontroll ava-

liku ruumi üle.

Jätkuvalt riigi omandis olevast maast 

on ette nähtud moodustada transpor-

dimaa sihtotstarbega krunt tänava ra-

jamiseks. Krunt on ette nähtud mää-

rata avalikuks kasutamiseks.

Detailplaneeringu kehtestatava osa 

ulatuses muudetakse Tallinna Linna-

volikogu 11. jaanuari 2001 määruse-

ga nr 3 kehtestatud „Tallinna üldpla-

neeringu” kohane juhtotstarve liiklus-

ala kesklinna segahoonestusalaks ehk 

alaks, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, 

v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid.

Detailplaneeringu materjalidega saab 

ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda 

tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsu-

ses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 

ning Tallinna Linnavalitsuse, asukoha-

ga Vabaduse väljak 7, I korruse info-

saalis esmaspäeval 8.15-18.00, teisi-

päevast neljapäevani 8.15-17.00 ning 

reedel 8.15-16.00. Detailplaneeringu 

jooniste ja seletuskirjaga saab tutvu-

da ka Tallinna planeeringute registris 

aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr .

Nõmme Linnaosa Valitsus palub an-

nab teada

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikus-

tab Raudtee tn 109 kinnistu osas keh-

tiva detailplaneeringu tingimuste täp-

sustamiseks koostatud projekteeri-

mistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimustega täpsusta-

takse detailplaneeringus käsitletud:

1. hoonestusala, mida võib nihuta-

da kuni 10%, (alus: ehitusseadustik § 

27 lg 4 p 2)

2. abihoone kõrgust, mida võib suuren-

dada kuni 10% (alus: ehitusseadustik § 

27 lg 4 p Kõikide teiste nõuete ja näita-

jate osas peab ehitusprojekt vastama 

alal kehtivale detailplaneeringule.

 Projekteerimistingimuste eelnõu, 

taotluse ja lisamaterjalidega saab tut-

vuda alates 26. märtsist kuni 09. ap-

rillini 2018 Nõmme Linnaosa Valitsu-

se ruumides, Valdeku tn 13, I korru-

se fuajees, samuti Tallinna planeerin-

gute registris

http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?

PageName=Menetlus&MLiik=PT&MI

D=166482 

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigu-

si võib avatud menetluse korras antav 

õigusakt puudutada, on õigus esitada 

menetlust läbiviivale haldusorganile 

eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid 

ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastu-

väidete esitamise tähtajaks on avaliku 

väljapaneku lõppemise kuupäev.

Juhul kui eelnevas punktis nimetatud 

tähtaja jooksul ettepanekuid või vas-

tuväiteid ei esitata, soovib haldusor-

gan asja arutada ilma avalikku istun-

git läbi viimata. Menetlusosaline loe-

takse asja arutamisest avalikul istun-

gil loobunuks, kui haldusorgan on väl-

japaneku alguses või menetlusest tea-

tamisel teinud ettepaneku asja aruta-

miseks ilma avalikku istungit läbi vii-

mata ja menetlusosaline ei ole ettepa-

nekute ja vastuväidete esitamise täht-

ajaks esitanud selle suhtes vastuväi-

teid (alus haldusmenetluse seaduse § 

50 lõige 3).

Info tel 645 7300

Manufaktuuri tn 14 projekteerimis-

tingimuste eelnõu ja taotluse avali-

kustamine

28.03 - 11.04 tööaja jooksul toimub 

Põhja-Tallinnas Manufaktuuri tn 14 

projekteerimistingimuste taotluse, 

eelnõu ja illustreeriva materjali avali-

kustamine.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile 

esitati projekteerimistingimuste taot-

lus koos illustreeriva materjaliga Põh-

ja-Tallinnas, Manufaktuuri tn 14 kin-

nistu jagamiseks kuueks eraldi krun-

diks. Manufaktuuri tn 14 krundi ehi-

tusõigus on määratud Tallinna Lin-

navolikogu 25.03.2010 otsusega nr 73 

kehtestatud „Kopli tn 35, 35a, 35d ja 

Sitsi tn 13a kinnistute detailplaneerin-

guga“. Detailplaneeringu kehtestami-

sest on möödas üle 7 aasta ning de-

tailplaneeringu kehtestamise järel on 

muutunud õigusaktid, mis reguleeri-

vad detailplaneeringute ja ehituspro-

jektide koostamist. Ehitusseadustiku 

§ 27 lg 4 punkti 8 kohaselt võib koha-

lik omavalitsus täpsustada projektee-

rimistingimustega asjakohasel juhul 

hoone või olulise rajatise detailplanee-

ringus käsitletud planeeringuala hoo-

nestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, 

kui see on seotud ehitusliku komplek-

si ehitamisega, tingimusel et ei muu-

tu planeeringualale esialgselt antud 

ehitusõigus. Uute projekteerimistingi-

muste välja andmisega jäävad kehtima 

31.03.2016 välja antud projekteerimis-

tingimused nr PT236090.

Projekteerimistingimuste taotluse,  

eelnõu ja illustreeriva materjaliga saab 

tutvuda tööaegadel Põhja-Tallinna Va-

litsuses, Niine tn 2 infosaalis. Mater-

jalid on digitaalselt kättesaadavad ka 

ehitisregistris https://www.ehr.ee, PT 

taotluse nr 1711002/05965 ning Tal-

linna vanas projekteerimistingimus-

te ja ehitusprojektide registris numb-

riga PT246170 (http://ehitus.tallinn.ee/

tpr). Lisainfo telefonil 645 7003. Huvi-

tatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 

avatud menetluse korras antav õigus-

akt puudutada, on õigus esitada väl-

japaneku jooksul Tallinna Linnapla-

neerimise Ametile eelnõu või taotluse 

kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ju-

hul kui avaliku väljapaneku jooksul et-

tepanekuid või vastuväiteid ei esitata, 

soovib haldusorgan asja arutada ilma 

avalikku istungit läbi viimata. Ootame 

Teid projekteerimistingimuste eelnõu 

ja taotlusega tutvuma.

Kolde puiestee T2 projekteerimistin-

gimuste eelnõu ja taotluse avalikus-

tamine

28.03 - 4.04 tööaja jooksul toimub 

Põhja-Tallinnas Kolde puiestee T2 pro-

jekteerimistingimuste taotluse, eel-

nõu ja illustreeriva materjali avalikus-

tamine.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile 

esitati projekteerimistingimuste taot-

lus koos illustreeriva materjaliga Põh-

ja-Tallinnas, Kolde puiestee T2 trans-

pordimaa kinnistule olemasoleva aju-

tise müügikioski asemele uue müügi-

kioski püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste taotluse,  

eelnõu ja illustreeriva materjaliga saab 

tutvuda tööaegadel Põhja-Tallinna Va-

litsuses, Niine tn 2 infosaalis. Mater-

jalid on digitaalselt kättesaadavad ka 

ehitisregistris https://www.ehr.ee, PT 

taotluse nr 1811002/00582 ning Tal-

linna vanas projekteerimistingimuste 

ja ehitusprojektide registris numbriga 

PT246550 (http://ehitus.tallinn.ee/tpr). 

Lisainfo telefonil 645 7003. Huvitatud 

isikul ja isikul, kelle õigusi võib ava-

tud menetluse korras antav õigusakt 

puudutada, on õigus esitada väljapa-

neku jooksul Tallinna Linnaplaneeri-

mise Ametile eelnõu või taotluse koh-

ta ettepanekuid ja vastuväiteid. Juhul 

kui avaliku väljapaneku jooksul ettepa-

nekuid või vastuväiteid ei esitata, soo-

vib haldusorgan asja arutada ilma ava-

likku istungit läbi viimata. Pärast ava-

likustamise tulemuste selgumist ot-

sustab amet projekteerimistingimus-

te väljastamise. Ootame Teid projek-

teerimistingimuste eelnõu ja taotluse-

ga tutvuma.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 07. 

märtsi 2018 istungil:

1. korraldusega nr 328-k:

võtta vastu Kristiine linnaosas 0,14 

ha suuruse maa-ala kohta koosta-

tud Mooni tn 73 kinnistu detailpla-

neering, TT ARHITEKTUURIBÜROO 

OÜ töö nr DP-26-08-15. Detailpla-

neeringu koostamise eesmärk on 

elamumaa sihtotstarbega Mooni tn 

73 kinnistule ehitusõiguse määra-

mine 2 korruselise 4 korteriga ela-

mu (ridaelamu) ehitamiseks. Lisaks 

on detailplaneeringus lahendatud ül-

dised maakasutustingimused ning 

heakorrastus, haljastus, juurdepää-

suteed, parkimine ja tehnovõrkudega 

varustamine.

2. korraldusega nr 329-k:

võtta vastu Haabersti linnaosas asuva 

2,09 ha suuruse maa-ala kohta koos-

tatud Haabersti tn 5 kinnistu detailpla-

neering, OSAÜHING SAMMAS ARHI-

TEKTUURIBÜROO töö nr 117/16. De-

tailplaneeringu koostamise eesmärk 

on määrata Haabersti linnaosas asu-

vale Haabersti tn 5 ärimaa sihtots-

tarbega krundile ehitusõigus kinnis-

tul asuva spordihalli ja PVC tennise-

halli järgi.

3. korraldusega nr 330-k:

teha kindlaks Tallinna Linnavalitsu-

se 20. detsembri 2017 korralduse 

nr 1995-k „J. Sütiste tee 17 kinnis-

tu detailplaneeringu kehtestamine 

Mustamäe linnaosas” tühisus, kuna 

ekslikult kehtestas J. Sütiste tee 17 

kinnistu detailplaneeringu Tallinna 

Linnavolikogu asemel Tallinna Lin-

navalitsus. Pärast J. Sütiste tee 17 

kinnistu detailplaneeringu kehtes-

tamist selgus, et kuivõrd detailpla-

neeringu koostamisel algatati de-

tailplaneeringu KSH, peab detailpla-

neeringu kehtestama Tallinna Lin-

navolikogu.

4. korraldusega nr 331-k:

kehtestada Narva mnt 32 kinnistu de-

tailplaneering.

5. korraldusega nr 332-k:

kehtestada Paldiski mnt 82e kinnistu 

ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringutega saab tutvu-

da Tallinna planeeringute registris 

https://tpr.tallinn.ee/

Teated detailplaneeringutest


