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Moefirma Baltika  
lõpetab Eestis tootmise 

ÜHE LAUSEGA

Reidi tee ehita-
mise tõttu muu-
deti eilsest liik-
luskorraldust 
Petrooleumi tä-
naval ja esmas-
päevast muude-
takse liikluskor-
raldust Ahtri tä-
nava ristmikul.

Haaberstisse 
Väike-Õismäe 
asumisse detail-
planeeringuga 
kavandatud tä-
nava nimeks 
saab Järveaasa 
tänav.

Esmaspäeval ha-
katakse Tondi 53 
ja 55 vahelisel 
alal paiknevale 
pärnaalleele ra-
jama Sõjakooli 
memoriaali. 

Aasta algusest 
saati on Tallin-
na Teede AS re-
montinud ligi 
6000 löökauku, 
praegu töötab 
ohtlike aukude 
remontimise 
brigaade kahek-
sa: neli päeval ja 
neli öösel.

Tallinn liitub lin-
napeade kliima- 
ja energiapaketi-
ga 2030, et muu-
ta linnad 2050. 
aastaks süsinik-
neutraalseks.

Ida-Tallinna 
keskhaigla täna-
vused suuremad 
investeeringud 
on Ravi tänava 
sisehaiguste 
osakonna reno-
veerimine ning 
Magdaleena kor-
puse fassaadi re-
noveerimine.

Georg Ots sai trammi ning  
saab monumendi ja lavastuse

Harku mets kaitse alla
Tallinna linnavalitsus otsustas algatada Harku metsa kohaliku 
kaitse alla võtmise menetluse, et kaitsta väärtuslikku maastikku, 
kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. 

Harku mets on rändekoridor mitmesugustele looma- ja linnu-
liikidele. Põhjaosas paiknevad Valgesoo laugastiku servaalad 
esinduslikus seisundis madalsoolaikudega, põhja- ja keskosas le-
vivad aga 70–90-aastased palumetsad ja lõunaosas segametsa 
kasvukohatüübid. Alal leidub nii lamapuitu kui ka surnult seis-
vaid puid, mis soodustavad elustiku liigirikkust. Kaitstava ala 
suuruseks on kavandatud umbkaudu 79 hektarit. LL

Ülikoolile loodi kantaat
Esmakordselt Kultuurikatlas kõlanud Rasmus Puuri loodud kan-
taadiga „Vabaduse tuul, tarkuse tuul“ tähistas Tallinna ülikool 
oma nime saamise 14. ja Tallinnas antava õpetajahariduse 100. 
aastapäeva.  „Mõtlesin kantaati luues sügavalt hariduse rollile 
inimese arengus, samas soovisin, et helitöö ei tuleks väga patee-
tiline,“ lausus Puur. Sellisena umbes 15-minutine teos ka sündis. 

„Kantaat on energiline, elujõuline ja rõõmus,“ hindas esmaet-
tekannet juhatanud Tallinna ülikooli sümfooniaorkestri dirigent 
Martin Sildos. „Teksti autor Sulev Oll ja helilooja on leidnud väga 
hea kontakti, sest pole mitte ühtegi kohta, kus tekst ei toetaks 
muusikat ja vastupidi. Ma loodan, et kantaat leiab Eesti muusika-
loos kindla koha.“ LL

Lasnamäe üksusest koondatakse 230 töötajat
Eesti kuulsaim moefirma 
Baltika teatas nädala al-
gul, et lõpetab tänavuse 
aasta jooksul tootmise 
Eesti tootmisüksustes. 
Selle tagajärjel kaotab töö 
umbes 340 inimest, neist 
Lasnamäe üksuses ligi 230 
ja Ahtmel 110. 

Baltika Lasnamäe tööstus-
hoone ees oli esmaspäeva en-
nelõunal vaikne. Korsten siiski 
suitses ja hoone sees võis mär-
gata lõunatavaid naisi. 

„Juba varem käisid jutud, et 
pannakse kinni,“ kinnitas üks 
majast väljunud proua, „aga al-
les täna oli koosolek, kus amet-
likult teatati ja räägiti.“ 

Mis töötajatest saab, ei ole 
veel kindlalt teada. „Meile öel-
di, et aasta jooksul leitakse la-
hendus. Kuulsin, et inimesed 
paigutatakse ümber, aga kind-

Tallinna Linnatranspordi 
AS jätkab eelmisel aastal 
alanud muusikatrammide 
projekti. Eile saadeti Kad-
rioru Luigetiigi lähedal 
asuval rööbasteel liinile 
laulja ja näitleja Georg Ot-
sa mälestuseks nimetatud 
tramm. 

Veebruaris selgus ka tuleva-
se Georg Otsa monumendi asu-
koht – selleks saab Estonia 
teatri Estonia puiestee poolse 
kolonnaadi piirkond. Mälestus-
märk rajatakse Otsa 100. sün-
niaastapäevaks 21. märtsil 
2020. aastal. Seda rahastab Tal-
linn. 

Otsa sünniaastapäeva tähis-
tamiseks korraldab Eesti Kont-
sert suurejoonelise rahvusvahe-
lise projekti, mille esietendus 
jõuab vaatajate ette suvel Saa-
remaa ooperipäevadel. 2017. 
aasta lõpus sõlmiti Moskva He-
likon-Operaga kokkulepe muu-
sikalavastuse „Mr. Georg Ots“ 
loomiseks, millega on pärast 
esietendust Saaremaal ja eten-
dusi Moskvas Helikon-Operas 
plaanis minna kolmele pikema-
le ringreisile, mis hõlmaksid Ve-
nemaad, Balti riike, Valgevenet, 
Ukrainat ja Soomet. 

lat midagi ei tea. Midagi head 
oodata ei ole, see on kindel,“ li-
sas ta. „Mina olen Baltikas töö-
tanud kuus aastat, aga on ka 
neid, kes on siin juba 40 aastat. 
Kõik oleme šokiseisundis! Kui-
dagi teistmoodi ei saa seda ni-
metada.“ 

Baltika on otsustanud asuda 
kulusid kokku hoidma, mistõt-
tu lõpetab tootmise Eesti toot-
misüksustes, ühendab brände 
ja lõpetab kahjumlikke tegevu-
si. Eesti tootmisüksustes, kus 
valmib umbes kolmandik kol-
lektsioonidest, lõpetab ettevõ-

te tootmise tänavuse aasta 
jooksul. Tootmisüksuste sulge-
mine Lasnamäel ja Ahtmes 
mõjutab umbes 340 töötajat. 
Sõltuvalt tootmisprotsessist 
jätkab osa tööd hilissügiseni ja 
osa aasta lõpuni, teatas ettevõ-
te. 

Baltika Grupi müügi- ja tu-
rundusdirektor Mari-Liis Küp-
par kinnitas, et töötajatele an-
ti muutustest teada esmaspäe-
val. „Tehased lõpetavad töö tä-
navuse aasta jooksul. See an-
nab töötajatele võimaluse pi-
kema aja jooksul uus ameti-
koht leida. Teeme igati koos-
tööd töötukassaga, et pakkuda 
kõigile parimat tuge ning 
nõustamist tööturul liikumi-
seks. Samuti oleme valmis te-
gema koostööd teiste ettevõ-
tetega, et leida meie tublidele 
töötajatele uus ametikoht.“ 
LIINA HALLIK, Õhtuleht

Teet Malsroos (Õhtuleht)

Baltika tootmishoone Lasnamäel oli esmaspäeval vaikne. Varsti lak-
kab seal töö sootuks. 

„Minu peamine soov selles 
lavastuses on anda edasi tun-
net Georg Otsa pidevast kohal-
olekust laval, kuigi keegi tema 
rollis ei mängi. Lavastuse muu-
sikaline osa põhineb peamiselt 
repertuaaril, mis Otsa ta eluajal 
ümbritses,“ tutvustas Helikon-
Opera juht Dmitri Bertman. 

Georg Ots õppis pärast Tal-
linna prantsuse lütseumi lõpe-
tamist 1938. aastal Tondi sõja-
koolis, teenis lühikest aega 
Eesti merejõududes ja õppis 
paar aastat ka Tallinna polü-
tehnilise instituudi ehitustea-
duskonnas. 1944. aastal alustas 
ta õpinguid Tallinna konserva-

tooriumis Tiit Kuusiku lau-
luklassis ning algas ta laulja-
karjäär. Esimene etteaste oo-
perisolistina oli väike osa „Jev-
geni Oneginis“ 1944. aastal, 
peatselt sai temast aga Estonia 
teatri hinnatuim solist. Estonia 
laval laulis ta 1951. aastast ku-
ni surmani. LINNALEHT

Georg Ots Germonti kostüümis (ooperist „La traviata“). Pilt on tehtud Georg Otsa garderoobis. 

Faivi Kljutšik

• Tatrapadjad
• Villatekid-padjad
• Suletekid-padjad
• Allergiavabad tekid-padjad
• Puuvillasest kangast 

 ja satiinist voodipesu

  Vaata ka

e-poes

textelle.ee

Selle reklaamiga allahindlus 10%

Vali Hea Uni
 LAAGRI HYPER RIMIS

Tellida saab SLEEPWELLI ja STROMA madratseid 
(samuti erimõõdus madratseid) 

Sleepwell, Stroma, Hypnose madratsid ja voodid


