
Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimine 
 

Kalevi Keskstaadioni detailplaneeringu vastuvõtmine 

Tallinna Linnavalitsus oma 13.03.2019 korraldusega nr 353-k võttis vastu Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala 

(Kalevi Keskstaadion) detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik ülespanek toimub perioodil 18.04.2019 

– 15.05.2019. Detailplaneeringu materjalidega saab nimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna 

Kesklinna Valitsuse, asukohaga Nunne tn 18, hoovimaja toas nr 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, 

asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda 

ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr. 

Kutsume kõiki üles materjalidega tutvuma ning oma arvamust ja toetust avaldama! 

 

Kalevi Keskstaadion valmistub 2019 välihooajaks ja XX tantsupeoks 

Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimise I etapp on jõudnud oma kulminatsiooni. 2018.aastal valminud 

staadioni rajakatte uuendus päädis IAAF sertifikaadiga ja on nüüd 2019.aasta varakevadel valmis teenima 

Kalevi klubisid, kergejõustiklasi ning häid harrastussportlasi. Ühtlasi on hakanud saabuma ka staadioni 

juurde kuuluv spordivarustus, siinhulgas jalgpalli- ja kergejõustikuinventar.  

       

Alustatud on parendatud tribüünide astmestikule uute klapptoolide paigaldamist oma uues kuues ja 

värvipaletis.  

     

Lähikuudel saavad renoveeritud olema maa-alused tualetid ja tribüünihooned. 

2019.aasta 17 nädalast algab Staadioni 3 kinnistu välivarustuse paigaldus siinhulgas pingid, 

jalgrattaparklad, prügikastid, lipumastid. Meie väärikate nimepuude kulunud sildid leiavad asendust uute 

metalsete siltidega. 

http://tpr.tallinn.ee/tpr
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Ja loomulikult saab staadion endale uue perimeetri ehk uue ja arhitektuurse piirdeaia. 

           

 

Alustatud on ka staadioni tegevust toetava rajatise so majandushoone projekteerimisega, mille valmimise 

tähtaeg on 15.12.2019. Selleks saab olema ca 2000 m
2
 sporti toetav (riietus- ja pesuruumid, laod jms) 

funktsionaalne ehitis, kuhu mahub ära ka ESS Kalevi kontor.  

Kõikide I etapi tööde tähtaeg on mitte hiljem kui 15.06.2019.  

Samas saate juba praegu tulla tunnistama meie Kalevi Keskstaadioni „noorenduskuuri“ kohapeal! 

Head kalevlased, kohtumiseni Kalevi Keskstaadionil! 

 

Kalev Spa Hotell & Veekeskus 

Lõpuks ometi saame teatada kõikidele kalevlastele hea uudise – 1 aasta ja 10 kuud kestnud 

renoveerimistööd on edukalt lõpule viidud ning aprilli alguses taasavati värskelt renoveeritud Kalev Spa 

veekeskus.  

Jätkuvalt on sportlaste ja harrastajate 

kasutuses 50m bassein, lisandunud on 

veekeskusesse kolmas liutoru, 18+ Sauna-

Oaas ja mitmed muud erinevad saunad. 

Samuti on lisandunud juurde 22 uut superior - 

klassi hotellituba, uus ilukeskus ja spordiklubi 

ning restoran ALLEE.  

 

Kõigest saab lähemalt lugeda Kalev Spa 

kodulehelt: https://kalevspa.ee/kalev-spa-avas-

uuenenud-veekeskuse-ja-spordiklubi/ 

Tutvustav video: https://youtu.be/_iVP_jzwYto 

https://kalevspa.ee/kalev-spa-avas-uuenenud-veekeskuse-ja-spordiklubi/
https://kalevspa.ee/kalev-spa-avas-uuenenud-veekeskuse-ja-spordiklubi/
https://youtu.be/_iVP_jzwYto
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 12.aprill 2019 – Täiendkoolitus Стресс в спорте: как предотвращать и преодолевать? 

 12.aprill 2019 – Tasemekoolitus Üldained EKR 4 vene keeles 

 13.aprill 2019 – Tasemekoolitus Üldained EKR 3 

 14.aprill 2019 – Tasemekoolitus Kulturismi- ja fitnessitreenerite erialane tasemekoolitus EKR 5, 

moodul 3 

 16.aprill 2019 – Täiendkoolitus Liikumistunni või treeningu rikastamine laste jooga meetodeid 

kasutades 

 25.aprill 2019 – Täiendkoolitus Laagrikasvatajate koolitus Tase 4,6 Tartu 

 25.aprill 2019 – Täiendkoolitus Kahepäevane esmaabi baaskoolitus (16 ak.h) 

 2.mai 2019 – täiendkoolitus Laagrikasvatajate koolitus Tase 4,6 Rakvere 

 5.mai 2019 – täiendkoolitus Kinesio- ja sporditeipimine: teooria ja praktika 

 9.mai 2019 – täiendkoolitus Laagrikasvatajate koolitus Tase 4,6 Jõhvi (venekeelne) 

 24.mai 2019 – Eesti Spordiseltsi Kalev üldkogu ja aastapäeva vastuvõtt Kalev Spa Hotell & 

Veekeskuses 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises 
30.märts  2019 Tallinn 

30.märtsil toimunud Kalevi lahtistel meistrivõistlustel rühmvõimlemises osales 53 rühma 520 võistlejaga. 

Võisteldi 5 vanuserühmas nii vahendiga kui ka vabakavas -  A ja B mini noorem, minivanem, lasteklass, 

noorteklass, juuniorklass ja meistriklass. 

Klubidest olid esindatud VK Piruett, VK Janika Tartu, VK 

Janika Tallinn, VK Kirke, Kadi võimlejad, Narva Paemurru 

Spordikool/ Fouette,VK Rütmika, Spordiklubi Airi. 

Suurima võistlejate arvuga klubid olid VK Janika 16 

võistkonnaga ja  VK Piruett 14 võistkonnaga. Klubidest kõige 

rohkem auhinnalisi kohti sai VK Piruett (10),VK Rütmika (7) 

ja VK Janika (3). 

 

Tulemused 

 
Kalev firmaspordi meistrivõistlused orienteerumises 
3.aprill  2019 Tallinn 

 

3.aprillil 2019 toimusid Hiiu Staadioni ümbruses Eesti 

Spordiseltsi Kalev firmaspordi meistrivõistlused 

orienteerumises.  

 

50 osaleja konkurentsis saavutas ettevõtete arvestuses: 

I koha Norma 

II koha Saku Õlletehase Spordiklubi 

III koha Novarc 

 

http://www.sport.ee/event/448/stress_v_sporte_kak_predotvrashtatx_i_preodolevatx
http://www.sport.ee/event/306/uldained_ekr_4_vene_keeles
http://www.sport.ee/event/422/uldained_ekr_3
http://www.sport.ee/event/473/kulturismi_ja_fitnessitreenerite_erialane_tasemekoolitus_ekr_5_moodul_3
http://www.sport.ee/event/473/kulturismi_ja_fitnessitreenerite_erialane_tasemekoolitus_ekr_5_moodul_3
http://www.sport.ee/event/435/liikumistunni_voi_treeningu_rikastamine_laste_jooga_meetodeid_kasutades
http://www.sport.ee/event/435/liikumistunni_voi_treeningu_rikastamine_laste_jooga_meetodeid_kasutades
http://www.sport.ee/event/477/laagrikasvatajate_koolitus_tase_46_tartu
http://www.sport.ee/event/459/kahepaevane_esmaabi_baaskoolitus_16_akh_
http://www.sport.ee/event/478/laagrikasvatajate_koolitus_tase_46_rakvere
http://www.sport.ee/event/476/kinesio_ja_sporditeipimine_teooria_ja_praktika
http://www.sport.ee/event/479/laagrikasvatajate_koolitus_tase_46_johvi_venekeelne
http://172.104.246.10/resultx.php?id_prop=1216
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Individuaalselt olid parimad meeste arvestuses: 

I koht Sergei Rjabõskin (Prisma Peremarket) 

II koht Kaupo Järve (Eesti Energia Spordiklubi II) 

III koht Martin Aunin (Novarc) 

 

ja naiste arvestuses: 

I koht Edit Kannel (Norma) 

II koht Katrin Kõlu (Novarc) 

III koht Kertu Savitch (Norma) 

Naiste tulemused 

Meeste tulemused 

Võistkondlikud tulemused 

  

Õnnitleme võitjaid ja täname kõiki osalejaid! 

 
Kristjan Palusalu XXXII mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses 
5-6.aprill  2019 Tallinn 

 

5-6.aprillil 2019 toimusid Kalevi Spordihallis juba 32-ndat korda Kristjan Palusalu mälestusvõistlused 

kreeka-rooma ja vabamaadluses. Võistlused korraldas Eesti Spordiselts Kalev koostöös Eesti 

Maadlusliiduga. 

Võistlustel osales 127 maadlejat 11 riigist 

(Eesti, Leedu, Ukraina, Poola, Valgevene, 

Venemaa, Guatemala, Norra, Soome, Gruusia, 

USA). Kreeka-rooma maadluses peeti 

võistlused 9 kaalukategoorias 96 võistleja 

osavõtul ja vabamaadluses 8 kaalukategoorias 

31 võistleja osavõtul. 

Võistluse avatseremoonial esinesid 

Tantsuansambel Sõprus ja Kaitseväe orkester. 

Võistlused avasid Eesti Spordiseltsi Kalev 

juhatuse liige Aleksander Tammert, Eesti 

Maadlusliidu president Jaanus Paeväli ja 

Rahvusvahelise Maadlusliidu (UWW) delegaat 

Muhamed Kamel Bouaziz. 

Ainukese eestlasena saavutas auhinnalise teise koha Ragnar Kaasik vabamaadluse kaalukategoorias kuni 

125kg.  

 

Täname Eesti Maadlusliitu, kellega koostöös antud sündmus aset leidis, ning kõiki vabatahtlikke, kes 

olid oma nõu ja jõuga meile suureks abiks!  

 

Tulemused 

 

 

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/02/Naiste-tulemused.pdf
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/02/Meeste-tulemused.pdf
http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2019/02/V%C3%B5istkondlikud-tulemused.pdf
https://www.liga-db.de/Turniere/DM/2019/EE/190405_Tallinn/indexENG.htm


Eesti Spordiseltsi Kalev infokiri               5 
 

 

Võimlemisfestival „Kauni rühiga ellu“ 
20.aprill  2019 Tallinn 

 

Võimlemisfestival “Kauni rühiga ellu” kutsuti ellu 1993.aastal. Igal aastal 

võtavad sellest aktiivselt osa lasteaiad, koolid, klubid kui ka muud 

liikumisrühmad. Võimlemine on ilu ja tervis, liigutuste elegants ning ilu 

tagatis, millest kasvas välja ürituse moto “Kauni rühiga ellu”. Sellel aastal 

täitub 26 aastat festivali korraldamisest. Tänaseks on osalejate arv 

kasvanud üle 800 (kokku 65 rühma). Kõige nooremad osalejad on 5-6 

aastased.  Osalejad tulevad üle Eesti - Tartust, Viljandist, Jõgevamaalt, 

Paidest, Pärnus, Kilingi-Nõmmelt, Võrust, Keilast, Saaremaalt, Raplast, 

Haapsalust ja Tallinnast. 

Festival algab laupäeval, 20.aprillil kell 12.00 ja kestab kuni 18.00. 

 

XX Tallinna võimlemispeo „Maailma aeg“  ülevaatused 
24-25.aprill, 5.mai 2019 

  

Aprill on Tallinna võimlemispeo ülevaatuste kuu. 24. ja 25.aprillil vaadatakse  Põhja Spordihoones üle 411 

mudilast. 5.mail vaadatakse  Põhja Spordihoones üle kõik ülejäänud vanuserühmad. 

Sellel aastal osaleb võimlemispeol 2298 võimlejat vanuselt  alates beebidest  kuni daamide rühmadeni 

välja. 

  

Staadioniproovid Pirita Spordikeskuses algavad 31.mai ja 1.juuni, etendus on 2.juuni kl 17.00. 

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


