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Suvi Löwenruh pargis, 
Mustamäe tee 59a

MUUSIKASUVI LÖWENRUH PARGIS
17.06–12.08.2015 Igal kolmapäeval kell 19
2015 on muusika-aasta. Suvemuusika programmi eesmär-
giks on väärtustada ja tutvustada muusikakultuuri. Kava 
koosneb erinevate ajastute muusikast, üles astuvad Eesti 
parimad artistid.
Kava:
24.06 ansambel Parvepoisid
01.07 sari „KIRJANIK JA DŽÄSS“  Contra ja Kristjan-Robert  
Rebase trio
08.07 ansambel Regatt
15.07 kontsert „Olav Ehala laulud” Hanna-Liina Võsa, Lembit 
Saarsalu, Olav Ehala
22.07 ansambel Justament
29.07 SALONG/ Viin 1845. OOPER-KVARTETT KRISTINA VÄHI, 
sopran, Rahvusooper „Estonia“
05.08 sari „KIRJANIK JA DŽÄSS“  ANDRUS KIVIRÄHK. Vestle-
vad Andrus Kivirähk ja Jüri Aarma. Muusikat teevad Jaanus 
Nõgisto ja Tõnu Timm (kitarrid, laul)
12.08 ansambel Lustgast & Uno Kaupmees

Kristiine elanike arv on tõus-
nud 32 016 inimeseni
Rahvastikuregistri andmeil elas 1. juuni seisuga Kristii-
nes 32 016 inimest, mais kasvas elanike arv 50 inimese 
võrra.
Aasta algusest on Kristiine elanikkond kasvanud 246 
inimese võrra. Kogu möödunud aasta jooksul kasvas 
kristiinelaste arv kokku 514 inimese võrra – eelmise 
aasta hakul elas rahvastikuregistri andmeil Kristiines 
31 256 inimest.
Linnaosa elanike arv on viimastel aastatel jätkuvalt 
suurenenud: 2012. aastal oli juurdekasv 219 isikut, 
2013. aastal oli juurdekasv 982 isikut ja 2014. aastal oli 
juurdekasv 514 isikut. 

Vasakult: Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev, abilinnapead Mihhail Kõlvart ja Merike Martinson ning väike Kenno uue jalgrattaga

Väikesed tallinlased said 
kingituseks jalgrattad
Lastekaitsepäeval toimus Vabaduse Väljakul treppide juures heategevuslik üritus, kus jagati linnaosade poolt koos lapsevanematega kutsu-
tud 65-le Tallinna väikelapsele jalgrattad.
Ürituse sponsorfirma Harley Davidson Club Estonia pani kingitusena välja jalgrattad. Need andsid üle ettevõtte president Per Nordqvist, 
Tallinna abilinnapead Merike Martinson ja Mihhail Kõlvart ning Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev. 
Sotsiaal- ja tervishoiuamet kinkis turvalisuse tagamiseks lastele kiivrid, ohutusvestid ja helkurid kinkis lastele õuerõivaste tootja Huppa. 
Lõbusa peomeeleolu lõid kolm noort Eesti Tänavaspordi Liidu trikijalgratturit. 
Kristiine linnaosast said jalgratta koos turvavarustusega kingituseks viis peret. 
Ohutut jalgrattasõitu!

www.tallinn.ee/kristiine

Anne Sundja

Aasta parim lastekaitsja töötab 
Kristiines
Lastekaitsepäeval korraldas abilinnapea Merike Martinson vastuvõtu linna lastekaitsjatele, kutsutud 
olid kõik 59 Tallinna lastekaitsetöötajat.
Taoline vastuvõtt toimus esmakordselt, aga sellest soovitakse luua meeldivat traditsiooni, et tunnus-
tada nimetatud sotsiaaltöövaldkonna keerukat ja rasket tööd. Üritusel anti üle aasta lastekaitsetöötaja 
tiitel ja autasu.
Oleme väga õnnelikud, et esimeseks Tallinna aasta lastekaitsetöötajaks nimetati Anne Sundja Kristiine 
Linnaosa Valitsusest.
Anne Sundja töötab Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas alates 1998. aastast, 
mil ta asus tööle hooldustöötajana. Paar aastat hiljem edutati ta toetuste spetsialisti ametikohale ning 
alates 2001. aastast on tema töövaldkonnaks lastekaitse. 2009. aastal edutati ta lastekaitse peaspetsia-
listi ametikohale. Töö kõrvalt omandas Anne bakalaureusekraadi sotsiaaltöö erialal Tallinna Ülikoolis, 
mille lõpetas 2003. aastal.
Ta on ettevõtlik ja loominguline töötaja, on edukalt toime tulnud lastekaitsetalituse töö korraldami-
sega, andnud väärika panuse linnaosa piirkondlike teenuste arendamisse, samuti teinud mitmeid 
ettepanekuid kogukonna paremaks teavitamiseks ja kaasamiseks. Tema initsiatiivil toimuvad juba 
mitmendat aastat lastekaitsetöötajate kõnetunnid lasteaedades, erinevad üritused lastega peredele 
koostöös laste päevakeskusega jne. Eestkosteperede parema toimetuleku tagamiseks on ta juba aas-
taid teinud head koostööd LC Lions Dianaga. 
Oma pikaajalisest töökogemusest ja professionaalsusest ning vaieldamatult ka isikuomadustest tule-
nevalt suudab Anne reeglina ka väga konfliktsed vanemad mõistma panna, millist kahju võib nende 
käitumine kaasa tuua laste edaspidisele elule. 
Südamlikud õnnitlused Kristiine Linnaosa Valitsuse poolt Anne Sundjale väärika tunnustuse puhul. 
Anne teeb oma tööd südamega, kolleegina on ta toetav ja sõbralik ning lisaks on koos abikaasaga üles 
kasvatanud kuus tubli last ning on juba seitsmekordne vanaema.

VÄLITREENINGUD  
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 12. 
Kohtumispaik lõvi juures! Treeningsari kestab kuni 12. ok-
toobrini 2015. Treeningtunni pikkus 1 tund –kepikõnd koos 
sirutus- ja venitusharjutustega. Oodatud on kõik huvilised!

LASTEHOMMIKUD LÖWENRUH PARGIS
Igal pühapäeval (31.05–31.08.2015) kell 12–13 Löwenruh 
pargi vabaõhulaval.  Lastehommikut viivad läbi kaks kostü-
meeritud mängujuhti, üks kord kuus toimub teatrietendus 
lastele. 
Külla tulevad:
21.06  Pipi ja merineitsi
28.06  jänku Johanna ja printsess
05.07  jänku Juss ja mereröövel
12.07  tiiger ja Zorro
19.07  lumekuninganna Elsa ja haldjas
26.07  teatrietendus* „Kuidas loomad endale sabad said“
02.08  karlsson ja jänku Johanna
09.08  teatrietendus* „Päikesekiir õpib nägema“
16.08  kauboi ja Pipi
23.08  indiaanlane ja Jänkujuss
30.08  kloun ja Rapuntsel

LÖWENRUH PARGI VABAÕHULAVAL, 
Mustamäe tee 59a 
19. juuni 2015 kell 17 TANTSUKOOLI ESPERANZA 
10- SÜNNIPÄEV. 
Esinevad võistlustantsijad ja külalisesinejad, sünnipäevaül-
latused! Üritus on tasuta! Lisainfo: dancing.ee

Soovime teile head 
Võidupüha ja meeleolukat 
jaanipäeva!
Kristiine Linnaosa Valitsus



juuni 20152

27. mail määras Tallinna linnavalitsus Kristiine linnaosa 
vanemaks Vadim Belobrovtsevi (37), kes asus ametisse 
juba 28. mail. „Kristiine Leht“ tutvustab lugejaid uue lin-
naosa vanemaga, kes rääkis meile oma linnajuhtimise ko-
gemusest, linnaosast, tulevikuplaanidest ja pisut ka isik-
likust elust ning harrastustest.

Vadim, mil määral on Kristiine linnaosa sinu jaoks uus?

Ma olen selle linnaosaga päris hästi tuttav, kuna elasin mitu 
aastat Kassisabas – see on väike elamupiirkond Kristiine külje 
all. Lisaks sellele veetsin lapsepõlves palju aega Mustamäel, 
mis on samuti Kristiine lähedal. Ning loomulikult, nagu paljud 
teisedki meie linna elanikud, sõidan minagi pidevalt läbi Kris-
tiine, kuna see on Tallinna üks peamisi transpordisõlmi ning 
käin tihti Kristiine kaubanduskeskuses.

Muuseas, päris 90ndate alguses veetsin ma teismelisena 
suurema osa ajast Tulika tänava kandis – täpsemalt maja nr 2 
keldris. Seal asus üks tolleaegne populaarseim videosalong, 
kus kümned inimesed korraga, kes kõik olid maksnud 1 rubla, 
olid kobaras kahe päevinäinud värviteleviisori ees ja vaatasid 
hinge kinni pidades läänest pärit kehva kvaliteediga filme, mis 
olid veel kehvema pealeloetud tekstiga.

Pisut vanemaks saades külastasin ma mõnda aega „Tulbi“ 
spordiklubi, mis asus samanimelisel tänaval ning sõbrustasin 
oma klassi tüdrukutega, kes elasid ka kõik Tulika tänaval. Nii et 
kokkupuutepunkte Kristiinega on mul olnud üsna palju. Üldi-
selt tunnen ma oma kodulinna päris hästi, kuigi selliseid piir-
kondi, nagu Haabersti või Nõmme tunnen vähem kui näiteks 
Kristiinet, Põhja-Tallinna või Kesklinna.

Kui sind määrati linnaosavanemaks, küsisid mõned – 
kas saab ikka hakkama? Kuid töö linnavalitsuse süsteemis 
pole ju sulle uus?

2009. aasta lõpul töötasin Mustamäe linnaosa vanema ase-
täitjana, seejärel „sõitsin edasi“  Vabaduse väljakule, linnavali-
tuse hoonesse ja umbes pooleteise kuu jooksul olin ametis 
Tallinna abilinnapeana. Pärast seda, kui Keskerakonna ja Sot-
siaaldemokraatliku partei koalitsioon lakkas olemast, lahkusin 
ma Sotsiaaldemokraatliku partei juhatuse palvel ametist.

Selle aja jooksul sain ma aru, kuidas süsteem töötab: Mus-
tamäe linnaosa vanem oli siis Lauri Laats – nagu on tavaks 
öelda, hea majandusmees. Meie meeskond suutis oma aktiiv-
se tegevusega võita elanike poolehoiu ning mõningaid selle 
tegevuse positiivseid aspekte kavatsen ma kasutada ka Kristii-
nes – muidugimõista, palju kaasaegsemal kujul, kuna on möö-
dunud juba 5 aastat.

Seepärast, kuigi ma võtan linnaosavanema ameti uue väl-
jakutsena oma karjääris vastu, ma isegi ei mõtle sellele, et ei 
saa hakkama. Esiteks, tööd on palju, nii et sellistest asjadest 
polegi aega mõelda. Teiseks – ma ei karda ebaõnnestumisi, 
kuna olen täiesti kindel oma võimetes ja meekonnas, kes mind 
alt ei vea.

Millega sa tegelesid enne kui poliitikasse läksid? Milli-
ne haridus sul on?

Lõpetasin 2000. aastal Concordia Rahvusvahelise Ülikooli 
õigusteaduskonna ning pärast seda algas mõneti ootamatult 
minu karjäär ajakirjanduses. Töötasin kolm aastat Delfis, see-
järel natuke vähem kui aasta ajalehe „Estonia“ toimetajana 
ning peale seda neli aastat PBKs (Pervõi Baltiiski Kanal). Siit 
algas tee poliitikasse, mis kestab juba seitse ja pool aastat.

Mis toimus Kristiine Linnaosa Halduskogu koosolekul, 
mis toimus veel enne sinu linnaosavanemaks nimetamist? 
Selle kohta saabus vasturääkivaid uudiseid.

Midagi hirmsat ei toimunud: halduskogu liikmed vestlesid 
minuga ning hääletasid minu linnaosavanemaks nimetamise 
poolt. Keskerakonna esindajad olid poolt, sotsiaaldemokraa-
did olid erapooletud ja parempoolsete parteide liikmed hää-
letasid vastu. Kokkuvõttes kanti protokolli tulemuseks 5-5-2 
ning sellega kõik lõppeski. Halduskogu arvamus on soovitus-
liku iseloomuga, nii et ma lihtsalt võtsin selle teadmiseks. On 
väga kahju, et parempoolsete parteide esindajad näitasid kii-
rustades üles oma soovi mitte teha koostööd, hääletades minu 
kandidatuuri vastu, lähtudes eranditult poliitilistest kaalutlus-
test. Polnud ma ju sel ajal veel päevagi linnaosavanemana 
töötanud, mis oleks andnud neile võimaluse minu töö kohta 
järelduste tegemiseks. Aga muuseas, mind see ei üllata. Püüan 
neid tulevikus oma tegudega ümber veenda, kuigi see pole 
minu jaoks eesmärk omaette. Teisi halduskogu liikmeid, kes 
mind toetasid, tahan tänada usalduse eest.

Millised on plaanid uues ametis?

Praegu viin ma end aktiivselt teemadega kurssi ning pike-
maid plaane ei sea. Kuigi konkreetseid mõtteid muidugi on. 
Esiteks, tahan jätkata oma eelkäijate – Mihhail Korbi ja Andrei 
Novikovi – edukat tööd selles ametis. Teiseks, on kavatsus teha 
Kristiine ja kõik see, mis Kristiines toimub, veelgi populaarse-
maks. Nagu ma juba ütlesin, teavad seda linnaosa paljud, sest 
siitkaudu sõidetakse tööle ja koju, sõprade ja sugulaste juurde 
– kuid seejuures suurem enamus ei peatu siin ning ei tunne 
siin toimuva vastu huvi. See pole õige: meil toimub palju hu-
vitavaid üritusi, on ilusaid kohti jalutamiseks ning tahaks, et 
linlased sellest rohkem teaks. Lisaks soovin ma muuta meie 
linnaosas toimuvaid üritusi mitmekesisemaks ning veenda 
linnavõime eraldama teede remondiks rohkem vahendeid – 
see probleem on aktuaalne kogu linnas – kus vähem ja kus 
rohkem. Seejuures teeb rõõmu, et linnavalitsus eraldab viima-
sel ajal selleks otstarbeks üha rohkem raha.

Millega sa tegeled tööst vabal ajal?

Vaba aega pole palju ning võimaluse korral püüan seda 
veeta koos perega – naisega, vanematega. Mulle meeldib lin-
nas jalutada, käia teatris ja kinos, headel kontsertidel. Minu 
pikaajaline kiindumus on jalgpall, mida ma varasemalt ka ise 
aktiivselt mängisin, aga nüüd olen rohkem pealtvaataja kui 
mängija rollis. Ka lugeda meeldib, kuigi, kahjuks pean häbiga 
tunnistama, et praegusel ajal loen ma väärtkirjandust tundu-
valt harvem kui lapsepõlves ja noores eas. Ja veel meeldib 
mulle puhkepäeviti lõõgastuda ning kohtuda sõpradega kas 
tassi tee või veinipokaali juures – lihtsalt istuda ja rääkida. Sest 
just normaalsest inimlikust suhtlemisest on meil kõigil viima-
sel ajal sellise kiire elutempo juures kõige suurem puudus.

LINNAOSAVANEMA VEERG

Vadim Belobrovtsev
Kristiine linnaosa vanem

Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus
Aadress: Tulika 33B, 10615 Tallinn
Toimetaja: Kristel Tamm
E-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7117
Reklaam: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee, tel. 645 7134
Järgmine leht ilmub:  14. august 2015
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

SUVEL ELU KEEB

Saage tuttavaks: uus Kristiine linnaosa 
vanem Vadim Belobrovtsev

Head Kristiine elanikud!

Pöördun teie poole esimest korda linnaosavanemana 
ja mul on väga hea meel, et selleks on ka suurepärane 
põhjus. Eesti suvi on tuntud oma pirtsaka, kohati ka 
salakavala loomu poolest. Kuigi aeglaselt, kuid siiski 
järjekindlat läheneb soe aeg ja see tähendab, et meie 
traditsioonilised suveüritused leiavad Kristiine ka-
lendris oma seaduspärase koha.

Vaatamata puhkuste hooajale on linnaosavalitsuse 
uksed teile avatud ka suvekuudel. Enamgi veel, just 
nimelt see hooaeg on eriti rikas vabaõhuürituste 
poolest, mis leiavad aset eelkõige Kristiine ja teiste 
linnaosade elanike poolt armastatud Löwenruh’ par-
gis.
Kõigepealt on mul hea meel aru anda juba tehtud 
tööst – suve alguseks renoveerisime meie kuulsa lõ-
viskulptuuri, mis võtab külastajaid vastu kohe pargi 
sissepääsu juures. Purskkaevud töötavad jälle ning 
kõiki linnaosa lapsi ootab laste mänguväljak. 
31. maist algasid lastehommikud, mida viivad läbi 
igal pühapäeval kell 12–13 kostümeeritud mänguju-
hid. Seda tava jätkame juba kolmandat aastat ja iga 
korraga on osalejate arv aina suurem, mis on eriti 
rõõmustav.

Aga Kristiine linnaosa täiskasvanud elanike jaoks toi-
muvad sealsamas Löwenruh’ pargis alates 17. juunist 
kolmapäeviti muusikaõhtud, mille ajal saab nautida 
head muusikat vabas õhus Eesti parimate muusikute 
esituses.

Suvi on eriti sobiv aeg aktiivse puhkusega tegelemi-
seks – esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 12 toimuvad 
pargis tunniajalised kepikõnni treeningud treeneriga. 
Soovijatel palume koguneda siinsamas lõviskulptuu-
ri juures. Välitreeningud kestavad oktoobri keskpai-
gani.

Loomulikult on kõik need ettevõtmised kõikide lin-
naosaelanike jaoks tasuta ja nii on see alati olnud.

Ühesõnaga, lähikuudel on, millega meie Löwenruh’ 
pargis tegeleda. Aga mina soovin kõigile sooja, päik-
selist ja tujuküllast suve ning head lähenevat jaani-
päeva!

Jalgpall - vana kirg. Diplomat’s Cup, mille raames igal aastal 
mängivad omavahel Eestis resideeruvate saatkondade töötajad ja 
riigikogu esindajad

Göteborg jõuluajal, sõpradel külas
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KRISTIINE SOTSIAALMAJARõõmsaist lauludest tulvil on suu 
kevadkuul…

Memme-Taadi pidustused 
XX juubeliaastal

7. mail, kaunil päikselisel kevadpäeval, toimus Tallinna 
Linnupesa Lasteaias esmakordselt ülemajaline  “Avatud 
akende kontsert”. Vastupidiselt tavapärastele kevadkont-
sertidele toimus pidu seekord nii õues kui toas. Tore oli 
vaadata, kuidas vanemad lasteaia õuealale kogunesid, 
korvikesest endale kontserdi kava võtsid ja põnevusega 
ootama jäid.

“Avatud akende kontserdil” esinesid Linnupesa laste-
aia lapsed sõimest koolieelikuteni. Lapsed esinesid ema-
de- ning kevadeteemaliste lauludega lasteaia esimeste 
korruste avatud akendel, seistes akna taga toolidel kahes 
reas. Emad ja isad ning teised külalised vaatasid kontser-
ti aga õuest. Lastelt nõudis selline kontsert suuremat pin-
gutust, kuna oli vaja laulda piisavalt kõva häälega, et laul 
ikka õues iga kuulajani jõuaks. Laste ülesandeks erinevalt 
tavakontsertidest oli laulda suuremale publikule. Veel tuli 
lastel jälgida laulu alguse märguannet õuest, mille andis 
kontserdi giid. Vahva oli see, et igal aknal, kus lapsed laul-
sid, oli ka lipuke selle rühma nimega, et kõik teaksid, kust 
väikesed esinejad „pesitsevad“. Lapsevanemad kiitsid nii 
ürituse uudsust ja originaalsust kui seda, et tavapärasele 
palavas saalis istumisele sai kontserti kuulata värskes 
õhus. Kõikidel oli piisavalt ruumi ja kõiki lapsi oli näha. 

Lapsevanemad said kuulda peale oma lapse rühma laulu-
de ka teiste rühmade esitusi, seega said nad hea ülevaate 
lasteaias toimuvast muusikategevusest.

Õues olid kontserdi giidideks direktor Karin ja õppe-
alajuhataja Anu, kes juhatasid lapsevanemaid ühe akna 
juurest teise juurde. Liikudes tutvustati lasteaia õueala ja 
õpperaja vaatluspunkte. Lasteaia muusikaõpetajad said 
samal ajal toas läbi teha lühikese maraton-takistusraja, et 
jõuda süntesaatori ning makkidega ühest rühmast teise 
selleks ajaks, kui järgmise rühma lapsed esinema hakka-
vad. Koostööd tehti ka lasteaia kõrval asuva kortermaja 
töömeestega, kes lubasid fassaaditööd lõpetada täpselt 
kontserdi algusajaks, et midagi laste esinemisest kaotsi ei 
läheks. Kontsert õnnestus, vanemad elasid laste esinemis-
tele aktiivselt kaasa. Nõuti isegi lisapala, mille esitasid 
kontserdi lõpetajad Päikesekiire rühmast. Kontserdi lõpe-
tuseks lauldi kõik koos ühislaul.

Peale õuepidu suundus iga rühm oma rühmaruumi 
emadepäevapidu jätkama. Tegemist oli teistmoodi ja va-
heldusrikka üritusega, mis nõudis õpetajate omavahelist 
head koostööd ning läbimõtlemist. Suured tänud teenisid 
ära nii kontserdi organisaatorid, lapsed, vanemad, aga 
eelkõige ikka toreda idee pakkuja – Pääsupoegade rühma 
õpetaja Maris.

Avatud akende kontsert sai väga positiivse tagasiside 
ja suure tunnustuse, seetõttu võiks sellest saada lasteaia 
traditsiooniline kevadine üritus. 

Tallinna Linnupesa Lasteaia
pere

Popp on liigelda jalgrattaga 
ohutult!

Alanud rattahooaeg on tänavatele toonud hulgaliselt 
jalgrattureid, kelle truuks kaaslaseks on tema kaherattali-
ne. Kahjuks peab tõdema, et kõik jalgrattad ei vasta nõue-
tele ja noored liiklejad ei teadvusta, et jalgrattur kui kerg-
liikleja on liiklusõnnetuse puhul peaaegu alati kannataja 
pool. Jalgrattaomanikena saab igaüks ise oma ohutuse 
tagamiseks palju ära teha. 

Inimeste teadlikkuse tõstmiseks toome välja soovitu-
sed ja liiklusseadusest tulenevad nõuded, millega peaks 
iga jalgrattur enne liiklusesse minemist tutvuma:

• Alustuseks tuleb veenduda, et jalgratas on sobiva 
suurusega (varbad peavad maha ulatuma). 

• Tulenevalt liiklusseadusest, peavad rattal olema töö-
tavad pidurid, signaalkell, ees valge ja taga punane helkur 
ning kummalgi hoorattal vähemalt üks kodarhelkur. Pime-
dal ajal või halva nähtavuse korral peab olema ees valge 
ja taga punane tuli.

• Meeles tuleb pidada, et alla 10-aastane ja ilma juhi-

loata jalgrattur tohib sõita üksi vaid kõnniteel ja õueala-
teel. 10- kuni 15-aastastel jalgratturitel, kes võivad juba 
iseseisvalt sõiduteel sõita, peab liikluses kaasas olema 
jalgratturi juhiluba.

• Kõnniteel tohib jalgrattaga sõita alla 13-aastane jalg-
rattur ja tema kuni kaks täiskasvanud saatjat ning väike-
last rattatoolis sõidutav jalgrattur. Üle 13-aastased peaksid 
sõitma juba sõiduteel, kuid see ei kehti juhul, kui sõiduteel 
sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud.

• Alla 16-aastasel jalgratturil on kohustus kanda ka 
korralikult kinnitatud kiivrit. Kiiver on jalgratturi esmaseks 
ohutusvarustuseks, sest see kaitseb pead suuremate vi-
gastuste eest kukkumise või liiklusõnnetuse korral. Lisaks 
kiivrile on jalgratturi varustuses oluline ohutusvest või 
erksavärviline riietus, mis tagab jalgratturi parema märga-
tavuse.

• Jalgrattur peab arvestama nii jalakäijate teel kui ka 
ülekäigurajal jalakäijatega ning laskma neil vabalt liikuda. 
Sõiduteel peab arvestama autodega, hoides võimalikult 
tee paremasse äärde ning ülekäigurajal pole jalgratturil 
eesõigust auto suhtes, välja arvatud juhul, kui ta liigub 
seal ratas käekõrval.

Järgides neid soovitusi ning liiklusseadust, saame 
koos muuta meie liikluskultuuri ohutumaks. Kaherattali-
sed on alati liikluses nõrgem pool, mistõttu tuleb neil en-
dil eriti ettevaatlik olla. Arvestagem kaasliiklejatega ning 
näidakem üles hoolivust üksteise suhtes. Popp on jalgrat-
taga ohutult liigelda!

Videolink: https://www.dropbox.com/s/x3k44jbgz9g-
6vc6/velo%20%281%29.mp4?dl=0 

Video autorid: Lääne-Tallinna konstaablijaoskonna 
kadetid Heimar Benno, Marge Tamme, Oliver Õunap ja 
Kristen Madissoo.

Heimar Benno, Marge Tamme ja Kristen Madissoo
Lääne-Tallinna konstaablijaoskonna kadetid

13. juunil toimusid Eesti Vabaõhumuu-
seumis Memme-Taadi päevad juba kaheküm-
nendat korda.

Traditsiooniline rongkäik liikus sel aastal 
Sassi-Jaani taluõuele, kus pidulikule avatse-
remooniale järgnes sotsiaalkeskuste tantsija-
te-lauljate-käsitöömeistritega ühine meele-
olukas kontsertkava. Kristiine päevakeskuse 
ringidest astusid üles rahvatantsurühm „Kris-
tiina“ (juhendaja Tiiu Rusi), seenioritantsu-
rühm „Kateriine“ (juhendaja Ann Alas), line-
tantsurühm „Lustiline“ ( juhendaja Helve 

Vainu) ja sel hooajal tuule tiibadesse saanud 
lauluklubi (juhendaja Inda Kõiva).

Silmailu ja võimalust endale midagi kau-
nist soetada pakkusid meie käsitööga tegele-
vad ringid: siidimaaliring (juhendaja Helve 
Vainu ja Reet Lumiste), käsitööring (juhenda-
ja Aili Pihel), portselanimaali ring (juhendaja 
Ilmi Mansu), keraamik Ivi-Maire Reimer ja 
kunstiringi liige Evi Laidre.

Täname vahva peo korraldajat MTÜ Raa-
vist ja kõiki abilisi!

Teadushõnguline 
perepidu

Maikuu viimasel reedel tähistas Kristiine 
Sotsiaalmaja laste päevakeskus koos Kristiine 
linnaosa lastekaitsjate ja tuge vajavate pere-
dega lastekaitsepäeva ning peatselt saabu-
vat kooliaasta lõppu. Muusikalise tervitusega 
esinesid lastepäevakeskuse lapsed. Peo pea-
esinejaks oli interaktiivse showprogrammiga 
„Teaduse imed“, kus Jevgeni Moisejenko tut-

vustas meile paljusid vaatemängulisi katseid 
ja eksperimente. Nii väiksed kui ka suuremad 
vaatajad said ise katsete läbiviimisel osaleda 
ja nii mõnigi igapäevane nähtus sai teadusli-
ku põhjenduse. Suuremad lapsed arvasid, et 
kui keemia ja füüsika tunnid sellised oleks, 
oleks õppimine väga vahva. 

Soovime kõigile ilusat päikeselist suve!
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KUULUTUSED
KINNISVARA KIIROST TALLINNAS! Kanname kõik ostuga seotud kulud (nt. hindamine, nota-

rikulud). Samuti võtame pikaajalisele üürile (3-5 aastat) 4…10-toaliseid kortereid või büroopin-
du mitte läbikäidavate tubadega võimalusel hilisem väljaost. Maksame 300 EUROT vihjetasu 
kinnisvara müügisoovituse eest mis lõpevad meie poolt korteri ostuga. Helista 56150084 või 
saada e-kiri : property@latipac.eu

Kanarbiku talu müüb korralikke kuivi lepa ja sanglepa küttepuid! Pikkused-
30,33,37,50cm!Al-43eu rm! Transport hinnas! Vedu alates 5rm! Tel 53737294 

Üürin omanikult korteri. Tel 508 9052

Kivikorstnate ehitamine (11 aastat töökogemust). Tel 51 88889

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trükiseid ja muid kollektsioneerimise esemeid.
Tel. 6020906 ja 5011628 Tim 

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.
fassaadimeister.ee Tel 5196 9314

Halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. Kõdusõnnik 40L. Kviitung. Tammaru Farm 
www.tg.ee Tel 6541100, 5238852

KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTEHNIK teatab! Kõikvõimalikud remondi- ja pisitööd san. remont, 
torutööd, ummistused, uste- treppide restaureerimine, kodutehnika transport ja paigalus. 

Tel 56788609

Vaipade ja põrandakatete pesu! Min.15 €  2x3m 30 € 3x4m alates 65 € Edasi-tagasi transport 7€  
Tel 56788609

Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhastust. Tel. 5888 0999, info@EUclean.eu

ENSV aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, müüte maja või korterit, siis helistage. 
Rene tel. 5399 6098

Ehitan/pühin korstnaid. Tel 5461 6929

Müüa kütte-ja kaminapuud, (25, 30, 40, 50cm), lahtiselt ja võrgus, klotsid 40L võrgus, tulehaka-
tus, saepuru kotis, koos toomisega, www.kaminapuud.com, tel. 5018594

Ehitus ja remonttööd. tel. 5517825 ehitusproff @neti.ee

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 8- aastane 
töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 56903327

Fassaadide soojustus, krohvims ja värvimstööd. Töö kiire ja korralik. Garantii!  Tel 53468228, 
snellson.madis@gmail.com

Puuokste ja puulehtede äravedu Viime ära igasuguse kila-kola. Teeme ruumid kolast tühjaks ja 
vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda.Tel.53476867

Karjäärist oma elu 
kutsumuseni
Karjäärinõustamise toel teadlikumate valikuteni

Mariann Lambing
Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja

Karjäärist rääkides ei keskenduta üksnes liikumisele 
kindla töökoha ja isegi mitte konkreetse eriala raami-
des, vaid vaadatakse laiemalt inimese suutlikkust tulla 
toime eri ametites, valdkondades ja kollektiivides. 
Ühelt poolt võib tõsiasi, et enam ei pruugi valitud elu-
kutse olla ajas püsiv, tekitada ebakindlust ja segadust 
valikute tegemisel, kuid see võimaldab avatumalt 
mõelda ja areneda. Tööalast karjääri ei vaadata enam 
inimese eraelust, huvidest ja väärtushinnangutest eral-
diseisvana.
Millist töötajat tänane tööandja otsib?
Mis eristab ühte arvestavate erialaste oskustega spet-
sialisti teisest? Eelkõige otsitakse inimesi, kellega on 
hea koos töötada. Tööandjad vajavad töötajaid, kes on 
suutelised nägema suuremat pilti, panustama ettevõt-
te ja iseenda arengusse ning on usaldusväärsed mees-
konnamängijad.
Kuigi muutused töömaailmas ja elukestev õpe anna-
vad meile võimaluse teha korduvaid valikuid, tuleb 
astuda esimene samm. Keegi ei saa garanteerida seda, 
et esimene valik on kõige õigem ka kolmekümne aasta 
möödudes. Karjäärispetsialistide ja lähikondlaste abil 
saab aga olemasolevaid võimalusi, vajadusi ja soove 
arvestades võtta vastu otsus, mis on kõige õigem an-
tud ajahetkel. Nõustamise eesmärk pole anda ainuõi-
geid vastuseid, vaid tekitada noores huvi ja julgustada 
teda ennast analüüsima, oma võimalusi avastama ning 
elu erinevate valdkondade vahel seoseid nägema.
Paratamatult kaasnevad selle teemaga müüdid.
Müüt nr 1: Karjäärinõustamine on testide tegemine.
Tänasel päeval on testid üks paljudest meetoditest ja 
infoallikatest, mida täiendab nõustaja tagasiside testi-
tulemustele ja nende seostamine muu infoga. Üksnes 
ühe testi põhjal ei peaks ega saagi otsustada, milline 
keegi on või millega ta võiks hakata tulevikus tegele-

ma.
Nõustamisel on rõhuasetus noore inimese vajaduste, 
väärtushinnangute, huvide, motivatsiooni ja tugevus-
te kaardistamisel. Meetodite valikul lähtutakse kohtu-
mise eesmärgist, nõustatava vajadustest ja võimalus-
test.
Müüt nr 2: Karjäärinõustamisel räägitakse vaid õppi-
misvõimalustest ja tööst.
Oluline on lahti mõtestada, mis asi see karjäär üldse on. 
Kuna töö- ja isiklikku elu ei vaadata enam eraldi, lähtu-
takse nõustamisel sellest, kuidas võimalikud valikud 
mõjutavad meie igapäevaelu ja suhteid ning vastupidi.  
Kindlasti tuleb selgeks teha, millised on noore inimese 
vajadused praegusel hetkel. Seejärel saab hakata üles 
ehitama nõustamisprotsessi.
Müüt nr 3: Kõigile küsimustele vastuse saamiseks pii-
sab ühest kohtumisest.
Kõik oleneb nõustatava küsimusest, võimaliku prob-
leemi sügavusest, vajaliku info kättesaadavusest ja 
nõustaja lähenemisviisist. Siinkohal võib kõneleda pi-
gem (ebarealistlikest) ootustest nõustamise sisule ja 
tulemusele – nõustaja ei anna noorele inimesele val-
mis vastuseid ja ainuõigeid lahendusi. Sotsiodünaami-
lise karjäärinõustamise väljatöötaja Vance Peavy on 
öelnud: „Nõustaja on parim spetsialist karjäärinõusta-
mise küsimustes ja nõustatav on parim spetsialist oma 
elu küsimustes. Nõustaja küsib õigeid küsimusi ja 
nõustatav tegeleb aktiivselt oma olukorra, soovide 
analüüsiga.“
Koostöös karjäärinõustajaga on noorel võimalik suu-
rendada oma teadlikkust iseendast, hariduse ja töötu-
ru võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada 
järgmisi samme.
Karjäärispetsialistide peamised tegevused on indivi-
duaalsed ja grupinõustamised. Peale selle tehakse töö-
tubasid, korraldatakse karjääri- ja teemapäevi ning 
suuremaid üritusi (nt Suvetöö mess, fi lmiõhtud jm). 
Hindame kõrgelt koostööd haridusasutuste, lapseva-
nemate ja teiste koostööpartneritega.
Tule Põhja-Eesti Rajaleidja keskusesse tasuta karjääri-
nõustamisele!
Nõustamisaja kokkuleppimiseks võta ühendust info-
töötajaga pohjaeesti@rajaleidja.ee,  tel 58860701 või 
karjääriteenuste koordinaatoriga virve.kinkar@raja-
leidja.ee, tel 58853746.

Rohkem infot leiad Rajaleidja kodulehelt: www.raja-
leidja.ee/pohjaeesti

Trennipisik pop-up-
treeningutest

VEO- ja KOLIMISTEENUS

T

ENNISEKESKUS

Augustis täiskasvanutele linnalaagrid!

Kolme suvekuu jooksul saavad noored end proovile panna lahedates suvistes pop-up-välitreeningutes. Tasuta 
treeninguid viivad läbi professionaalsed treenerid erinevates paikades Tallinna linnaruumis, eesmärgiga anda 
osalejatele võimalus avastada enda jaoks sobiv treeningala, millega edaspidi kas iseseisvalt või treeneri juhenda-
misel edasi tegeleda. Suviste välitreeningute üheks eesmärgiks on tutvustada ka linnaruumis treenimise võimalu-
si, tutvustada parke, välitrenažööre ja jõulinnakuid.
Nende osalejate vahel, kes käivad vähemalt pooltes treeningutes, loositakse välja põnevaid auhindu – nagu näiteks 
õhtusöögid kahele Tallinna populaarsetes kohvikutes ja restoranides ning tasuta spordiklubi pääsmeid. Peaauhin-
naks on stiilne ja mugav linnaratas, mis loositakse augusti lõpul välja nende osalejate vahel, kes on kohal käinud 
vähemalt 10 korda.
Suve pop-up-treeningud
Igal kolmapäeval kell 18.00
Kokku 12 tasuta välitreeningut
www.tallinn.ee/popuptreening 

Roosipäevad „Suvepäikeses heljub lõhnameri“
Tallinna Botaanikaaias. 
18.-19. juulil kutsub Tallinna Botaanikaaed roosipäevadele – 

toimub istikute müük ning nõu annavad kogenud ja tunnusta-
tud roosikasvatajad Eesti Roosi klubist. Huvilistele toimuvad 
ekskursioonid ja tutvustatakse roosidest tehtud ilutooteid. 
Roosipäevadel toimuvad mõlemal päeval huvilistele ekskur-

sioonid kell 12.00, 16.00 eesti keeles ja 14.00 eesti ja vene keeles. 
Ekskursioone juhivad Else Liventaal ja Urmas Laansoo. 
Lisainfo: Marika Kontson, turundusjuht, Tallinna Botaanikaaed
Kloostrimetsa tee 52, 11913 Tallinn. 
Tel 606 2660, mob 53 45 6794 või marika.kontson@botaanikaaed.ee 
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST
Tallinna Linnavalitsus otsustas 27. mai 2015 istungil:
1. korraldusega nr 824-k lõpetada Tüve tn 48 ja 48a kruntide detailplaneeringu menetlus.
1.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2003 korraldus nr 2425-k „Tüve tn 48 ja 48a kruntide detailplaneeringu koostamise 

algatamine”. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Tüve tn 48 ja 48a kruntide piiride muutmine ja uue üksikelamu rajamine. 
2. korraldusega nr 825-k kehtestada Kotka tn 3a kinnistu detailplaneering.
3. korraldusega nr 826-k kehtestada Mooni tn 75 kinnistu detailplaneering.
Tallinna Linnavolikogu otsustas 28. mai 2015 istungil otsusega nr 95 kehtestada Keemia tn 15 ja 17 kinnistute detailplaneering.
1. Detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohane 

väikeelamute ala maakasutuse juhtotstarve planeeritava maa-ala piires korruselamute alaks.
2. Keemia tn 15 ja 17 kinnistute detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 

1873-k kehtestatud „Keemia tn 17 kinnistu detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.
Tallinna Linnavalitsus otsustas 03. juuni 2015 istungil:
1. korraldusega nr 876-k algatada Tüve tn 22, 22a ja 22b kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,43 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tüve tn 22, 22a ja 22b kinnistute ümberjagamisel moodustada üks ärimaa ja üks elamumaa krunt, 
määrata ehitusõigus ärihoone laiendamiseks, elamu ja abihoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning ühe abihoone püstitamiseks. Lisaks 
antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 

2. korraldusega nr 877-k võtta vastu Kristiine linnaosas 0,38 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Auli tn 9 // Käo tn 38 ja Käo tn 40 kinnistute 
detailplaneering. Linnaruumi OÜ töö nr 10/13. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe elamumaa sihtotstarbega kinnistu ümberkruntimi-
se teel moodustada kolm elamumaa krunti, määrata kruntidele ehitusõigus olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ning uue üksikelamu ja 
kahe abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega 
varustamine.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

Õlilambi epohhi ideedest
Ühiskond muutub – et olla edukas, 
tuleb muutuda ja kohaneda. Olemaks 
konkurentsivõimeline, tuleb nii linnas 
kui riigis luua haldusstruktuure, mis 
võtaksid arvesse edusamme, kuid 
vaataksid ka tulevikku. Juhtimine tä-
hendabki tuleviku ettenägemist. Täna 
oleme Euroopa liidu liikmed ning suur 
osa elukorraldusest kehtestatakse ku-
sagil mujal ja kellegi teise äranägemi-
se järgi. Eestil oli võimalus öelda sõna 
sekka enne Euroopasse astumist, 
nüüd oleme sunnitud nautima heade 
ja halbade läbirääkimiste tulemusi. 
Kolm kuud tagasi lõppes valimiskam-

paania ning poliitikute pead peaks olema täis värskeid ideid, mida reali-
seerida. Kui valimiskampaania ajal üritati leida midagi uut ja seninäge-
matut, mis aitaks Eestil ja Eestis paremini toime tulla, siis nüüd on 
valimised läbi. Et leiutada tõepoolest miskit uut ning seninägematut, 
tuleks Eestimaa pinnalt leida oma Nokia. Paraku oleme aga seda otsinud 
juba piisavalt kaua ning vahepeal on isegi Sype maha müüdud. Eestisi-
sestest viimastest uuenduslikest ideedest on preemiakoha vääriline ol-
nud vaid tasuta ühistransport. Tundub, et ideede puudumisel saavad aga 
paljud inspiratsiooni möödunud epohhidest.
Üks valitsuserakondade suurtoetajast ettevõtja väljendas kunagi Äripäe-
vale antud intervjuus mõtet, et vaestel ei tohiks poliitikasse asja olla. See 
idee pärineb revolutsioonilistest aegadest – esimese Prantsuse Vabariigi 
ajast. Toona oli valimisõiguse olemasolu eelduseks maksumaksjaks ole-
mine. Maksude maksmise ning esindusõiguse sidumise filosoofia erine-
vad variatsioonid pärinesid juba keskajast ning toona võis valitseja oma 
suva järgi tõsta või langetada minimaalset maksumäära, tagamaks enda 
suhtes lojaalsema (rikkama) toetajaskonna võimuloleku. Vaesema elanik-
konna otsustamisest kõrvalehoidmise mõte oli, on ja on tulevikuski vaid 
selles, et rikkad saaksid endist viisi teha vaid endale ning oma ärile sood-
said seadusi. Viis, kus seadused kirjutatakse rikaste poolt ja rikaste jaoks, 

ei võimalda riigil normaalselt areneda.
Tuleme aga korraks tagasi meie objektiivsesse reaalsusesse. Täna on Ees-
ti suurimaks ekpordiartikliks muutunud meie enda noored inimesed, kes 
lahkuvad massiliselt paremal elujärjel olevatesse riikidesse. Siia jäänutele 
tehakse aga elu veelgi raskemaks sellega, et tõstetakse aktsiise, mille 
osake sisaldub pea igas kaubas, mida Eestis toodetakse. Aktsiiside tõst-
mise tulemusena suureneb mitte ainult kütuse hind, vaid toimub üleül-
dine hinnatõus, millega muudetakse otseselt vaesemaks Eesti elanikkon-
da ja kohalikku ettevõtjat. 
Ma mõistan, et riik vajab raha – luksusautod ongi kallid. Maksude tõusu 
on keeruline mõista inimesel, kes teenib ca 7000 eurot ning kelle sugu-
seid on peaministri lähikonnas palju, kuid tavainimesele, kes teenib 700 
eurot, on see hinnatõus valusalt tuntav. Riigikogus läbisurutavad maksu-
muudatused löövadki kõige valusamini just madalapalgalisi ja pensionä-
re.
Halvemaks läheb ka nende noorte perede olukord, kes on otsustanud 
luua endale kodu Eestimaa pinnale ja võtnud selleks pikaaegset laenu. 
Kavandatavate muudatustega langeb tuludeklaratsioonis lubatud maha-
arvamiste kogusumma seniselt 1920 eurolt 1200 euroni, ehk ligi 40%. 
Õnneks on intressid täna madalad ning selle mõju praktiliselt väike, sa-
mas on aga selge, et intressid ei püsi alati nendel tasemetel ning maha-
arvamiste summa vähendamisega käitutakse silmakirjalikult nende suh-
tes, kes on heas usus ja valitsuse buumiaegse tegevuse tõttu varasemalt 
30 aastaks suure laenukohustuse võtnud. 
Kõiki neid muudatusi tehakse esmajoones ettevõtjate poolt makstava 
sotsiaalmaksu 1% alanemise nimel. Sotsiaalmaksu langetamine kasvataks 
seaduseelnõu seletuskirja kohaselt töötaja netopalka. Küsisin rahandus-
ministrilt, mis valemiga peaks seda arvutama, et tuleks välja töötaja palga 
suurenemine? Vastuseks sain, et ettevõtjatel on loomulikult oma otsus, 
kas nad tahavad suunata selle palkadesse või siis mujale. Avalik sektor on 
lähiaastatel seda raha täies ulatuses palkadesse suunamas. Kokkuvõtvalt 
järeldub aga see, et avalik sektor peab edaspidigi palgarallit ning riigil on 
kavas tõsta ametnike palkasid – meie majanduse alustalad, ehk väikeet-
tevõtjad ning nende töötajad, peavad ostma endale väiksema auto või 
lootma tasuta ühistranspordile.

Ööistungitega kütuseaktsiisi 
tõstmise vastu

Poliitikakevad on kindlalt aga mitte 
vaikselt tüürimas kulminatsiooni suu-
nas. Valitsuse lootus, et opositsioon 
laseb nende algatatud maksupaketi 
kiirkorras parlamendist enne esimest 
juulit läbi on saanud ööistungitega 
selge tagasilöögi. Järjekordselt koba-
rana esitatud maksupaketti on kokku 
korjatud totaalselt erinevaid muuda-
tusi, millega on opositsiooni jaoks eel-
nõu menetlemine pea võimatuks teh-
tud.
Paketis on häid asju, nagu tulumaksu-

vaba miinimumi tõstmine, mida soovime kindlasti eraldi eelnõuna 
toetada, kuid kui kobarana on seal juures ka kütuseaktsiisi tõstmine 
ja majutusasutuste käibemaksumäära tõus, ei saa me selle poolt olla. 
Me oleme püüdnud koalitsioonile sõnadega selgeks teha, et nende 
algatatud seaduspakett tuleb katkestada ja jagada kolmeks, nagu ta 
valitsuses kooskõlastusel oli, kuid seni kahjuks tulutult. Kui aga sõnu 
ei kuulata, tuleb näidata tegusid.
Peamiseks maksupaketi menetlemise takistamise põhjuseks on asja-
olu, et eelnõus sees olevad negatiivsed maksumuudatused halven-
davad selgelt inimeste heaolu. Võtame näiteks kütuseaktsiisi tõusu. 
Miks me ikkagi seda teeme, võiks ju küsida? On ju ministrid riburada 
pidi kinnitanud, et aktsiisitõus toob kaasa võid mõne sendi võrra 
suuremad liitrihinnad ning inimesed võiksid hoopiski mõelda sääst-
likumate autode peale. Tegelikkuses mõistab igaüks, et kütuseaktsii-
si kasv ei mõjuta üksnes kütuse hinda. Suurenenud küttehinnad too-
vad kaasa kasvanud arved igal pool.
Eriti huvitavaks teeb valitsuse plaani kasvatada kütuseaktsiisi asjaolu, 
et antud maksumeetmest ei olnud enne valimisi poolt sõnagi juttu. 
Inimestele reklaamiti välja vaid positiivne ning negatiivne jäeti targu 
välja kuulutamata. Taoliselt saavutatud valimisvõit on aga justkui 
rahva petmine ning nüüd ellu viidavateks muudatusteks puudub 
mandaat. Näiteks päev enne valimisi eitas peaminister Rõivas selge-
sõnaliselt maksutõusude plaani ETV otse-eetris. Taolist vassimist ei 
tohi kiirkorras unustada.

Lood pole palju paremad ka valitsuse teise suurema maksumuudatu-
sega, mis näeb ette majutusasutuste käibemaksumäära kasvatamist 
tänaselt 9-lt protsendilt 14-le protsendile. Turismisektor moodustab 
tähtsa osa Eesti majandusest – koos kaudsete mõjudega ligi seitse 
protsenti Eesti sisemajanduse kogutoodangust. Kui me soovime, et 
sektoril hing sees püsiks, tuleb seda soodustada, mitte piirata. Ja kui 
Tallinna linnas asuvad majutusasutused suudavad selle tõusu veel 
kuidagi üle elada, siis maapiirkonnad saavad märksa hullema löögi.
Esitasime antud kobareelnõu muutmiseks koguni 97 muudatusette-
panekut, mille peamiseks sõnumiks oli, et esmalt tuleks ära jätta tar-
betu sotsiaalmaksu üheprotsendiline langetus ning sellega koos 
saaks ära jätta ka kütuseaktsiisi ning majutusasutuste käibemaksu-
määra tõstmise. Meie soov on inimeste sissetulekuid kasvatada, mit-
te vähendada.
Keskerakonna eestvedamisel anti selle nädala alguses parlamendi 
esimehele Eiki Nestorile üle 27 000 allkirja, millega protestitakse va-
litsuskoalitsiooni kavandatava kütuseaktsiisi tõusu vastu. Niivõrd suur 
hulk allkirju ei tohi valitsusel tähelepanuta jääda. Samas olin ma eel-
nevalt veendunud, et tähelepanuta ei jää ka aktsiisitõusu vastased 
meeleavaldused, millest võtsid samuti osa tuhanded Eesti inimesed.
Võib kahjuks eeldada, et eestimaalaste soov ei tähenda valitsuskoa-
litsiooni jaoks midagi. Siinkohal peabki aktiivselt sekkuma oposit-
sioon ning takistama kõikide olemasolevate vahenditega maksupa-
keti vastuvõtmist. Ei tasu karta, et taolise menetluse takistamise tõttu 
jäävad positiivsed muudatused vastu võtmata– vaid negatiivsed 
maksumuudatused vajavad poolt aastat etteteavitusaega ning kaua 
oodatud tulumaksuvaba miinimumi ning lastetoetuse tõus saab kind-
lasti vastu võetud ja ka õigel ajal rakendatud.
Valitsusel on parlamendis 59 saadikut, kuid nende read on ühtsusest 
kaugel. Üha enam on nende seast kuulda, et võib-olla tasuks kuulata 
rahva tahet ning negatiivsed muudatused ära jätta. Möödunud nä-
dala kolmapäevane ööistung oli neile esimene võimalus tõsisemalt 
järele mõelda ning seda aega tuleb kindlasti veel. Loodan siiralt, et 
nii mõnigi neist tuleb mõistusele ning mõtleb enne nupule vajutamist 
ka rahvale, mitte vaid partei käsule. Sellisel juhul suudame kahjulikud 
maksumuudatused ära hoida.

Lauri Laasi
Riigikogu liige

Andrei Novikov
Riigikogu liige

Alates 1.juulist 2015 hakkavad ehitus- 
ja planeerimistegevuses kehtima uued 
õigusaktid.

Alates 1.juulist 2015 hakkab kehtima uus ehitusseadustik 
ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamissea-
dus, mis toovad kaasa muudatusi, mis on kindlasti olulised 
Tallinna linna elanike jaoks, kellel plaanis algatada detailpla-
neering või midagi ehitada. Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
(TLPA) näeb ette, et selliste suurte muudatuste rakendamine 
Eesti suurimas omavalitsuses on pikaajaline protsess ning 
meie ameti spetsialistid teevad kõik endast oleneva, et see 
toimuks ladusalt kõigi linnakodanike jaoks ning palub mõist-
vat suhtumist erinevat liiki menetlustoimingute läbiviimisel. 

Seoses uute õigusaktide kehtima hakkamisega, töötavad 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandus- ja 
taristuministri ametkonnad välja määruste eelnõusid, mis täp-
sustavad ehitusseadustikus määratletud valdkondi. Koostami-
sel ja kooskõlastamisel on määruste eelnõud: „Projekteerimis-
t ingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste 
vorminõuded“, „Nõuded ehitusprojektile“, „Teatiste, ehitus- ja 
kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja 
taotluste esitamise kord“, „Omanikujärelevalve tegemise kord“, 
„Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“, jne.

Samuti on muutmisel Tallinna Ehitusmäärus, mida täien-
datakse uutest õigusaktidest tingitud muudatustega.

Muudatusi on päris palju ja seetõttu on materjal, mis on 
vaja läbi töötada, mahukas ning käesoleva artikli maht seda 
süvakuti analüüsida ei võimalda, kuid täiendavat infot saab 
igaüks lugeda Riigi Teataja kodulehelt ehitusseadustikust htt-
ps://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001 ning ehitussea-
dustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadust https://
www.riigiteataja.ee/akt/123032015003. 

Uue seaduse kohaselt on ehitamiseks vaja esitada kas ehi-
tusteatis või taotleda ehitusluba. Ehitusteatis (ja ehituspro-
jekt) tuleb seaduse lisa 1 kohaselt esitada nt 20–60 m2 ehiti-
sealuse pinnaga ja kuni 5 meetri kõrguse hoone püstitamisel, 
aga ka üle 60 m2 ehitisealuse pinnaga elamu ümberehitamisel 
või kuni 33% laiendamisel. 

Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehita-
mise alustamist. Ehitusteatise saamisel võib TLPA 10 päeva 
jooksul otsustada teatise täiendava kontrolli vajaduse (nt sel-
leks, et esitada ehitisele täiendavaid nõudeid või kaasata 
naabreid). Samuti võidakse ehitamine keelata samadel alustel, 
mis on ette nähtud ehitusloa andmisest keeldumiseks. Ehitus-
teatis kehtib 2 aastat. 

Juhul kui ehitise ehitamise aluseks oli ehitusteatis, on sel-
le kasutamise eel reeglina vaja esitada kasutusteatis. Kasutus-
teatis esitatakse vähemalt 10 päeva enne kasutamise algust. 
Sarnaselt ehitusteatisega võib TLPA algatada täiendava kont-
rolli, nt ehitise nõuetele vastavusse viimiseks. Sel juhul kohal-
datakse menetlusele kasutusloa menetluse tähtaegu ning 
täiendavad nõuded antakse eraldi haldusaktina.

Ehitusloa taotlemise kohustus on vaid suuremate ja oluli-
semate hoonete ja rajatiste puhul (nt üle 60 m2 või üle 5 m 
kõrguse hoone püstitamiseks ja üle 33% laiendamiseks). Põh-
jendatud juhul võib ehitusloa taotlemist nõuda aga ka väik-
semate rajatiste ehitamiseks. Ehitusloa väljastamise aluseks 
on ehitusprojekt. 

Ehitusloa andmise menetluse tähtajaks on uue seadustiku 
kohaselt 30 päeva, mis on pikem kui kehtivas õiguses (20 päe-
va). Ehitusloa kohustusega juhtudel tuleb kolm päeva enne 
ehitamisega alustamist esitada ehitamise alustamise teatis, 
kus esitatakse mh andmed omanikujärelevalve tegija ja ehita-
ja kohta. 

Ehitusluba kehtib viis aastat, aga kui ehitamisega on juba 
alustatud, kehtib see seitse aastat. 

Kasutusluba on reeglina vajalik ehitusloa kohustusega ehi-
tiste kasutama asumiseks. Kasutusloa menetlustähtajaks on 
30 päeva senise 20 päeva asemel. Kasutusloa andmisest keel-
dumise alused on oluliselt kitsamad kui ehitusloa andmisest 
keeldumisel, need on eelkõige seotud varasemate dokumen-
tide (planeeringute, projekteerimistingimuste, ehitusprojekti, 
ehitusloa) puuduste ja kehtivusega ning ehitise ohtlikkusega. 

Riigikogu on kehtestanud erinevate ehitusseadustiku alu-
sel tehtavate toimingute riigilõivud, näiteks elamu ja seda 
teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest ta-
sutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise 
lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest 
tasutakse riigilõivu 30 eurot. 

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse 
läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu 
ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa 
taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. 

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenin-
davat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva 
ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi. 

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest ta-
sutakse riigilõivu 25 eurot. 

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehita-
tud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 
500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt 
tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest. 

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise 
eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.

Uus seadus näeb mitmes küsimuses ette varasemast ula-
tuslikuma kaalutlusruumi, nt ehitusloa või projekteerimistin-
gimuste andmisest keeldumise aluste osas või ehitusloa ja 
projekteerimistingimuste kohustuslikkuse osas. Seega sõltub 
seaduse tulevane ellurakendamine praktikas ja muudatuste 
ulatus suurel määral sellest, kuidas uusi norme nii TLPA, muu-
de pädevate asutuste kui kohtute poolt tõlgendama asutakse.

Erki Korp
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja
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Meeleolukas Tallinna 
Kristiine Gümnaasiumi 
koolilõpu laat

2. juunil toimus Tallinna Kristiine 
Gümnaasiumis suur koolilõpulaat. Ilm 
soosis üritust ja laat toimus koolihoovis.

Laadal kauples omavalmistatud 
toodetega üle saja õpilase. Toiduvalikus 
pakuti magusat, soolast ja mitmesugu-
seid mahlajooke. Esemetest müüdi eh-
teid, keraamikat, kudumeid, õmblus-
töid, puidust toidunõusid jne. Õpilastel 
oli läbi mõeldud ka turunduslik pool – 
müügilaudadel olid tooteid tutvusta-
vad reklaamid ja korralikud hinnasildid. 
Laada lõpupoole hakkasid hinnad lan-
gema nagu ühel korralikul laadal ikka ja 
lettide taga olnud õpilased olid välja 
vahetanud lapsevanemad, kuna väike-
sed kauplejad vajasid pärast pingutavat 
müügitööd puhkust ja mängupausi.

Laadal ei puudunud ka korralik 
programm. Laada juhatas sisse 1B klas-
si etendus „Punamütsike“ ( juhendaja 
õpetaja Mare Pukk), mis võitis kooliteat-
rite riiklikul festivalil laureaadi tiitli. Toi-
mus õpetajate ja õpilaste sõpruskohtu-
mine jalgpall is,  esines Tal l inna 
Huvikeskuse Kullo tantsuansambel “Sõ-

leke” ja Kristiine Gümnaasiumi õpetaja-
te rahvatantsurühm “Kristiine”.

Laada lõpetas õpetajate Margus 
Luige ja Lauri Viliberti poolt läbi viidud 
heategevuslik oksjon, mille raames läk-
sid pakkumisele kooliõpetajate, lapse-
vanemate, Tallinna Haridusameti ja Kris-
tiine Linnaosa Valitsuse poolt annetatud 
esemed. Oksjoni müügist saadi kokku 
600,37 eurot ja annetuste müügitulu oli 
481 eurot. Saadud raha kasutatakse 
kooli rattahoidjate soetamiseks.

Suur tänu kõigile kauplejatele ja 
osalejatele! Eraldi soovime tänada lap-
sevanem Marika Korolevi ja õpetaja Rii-
na Neemelat. Suur aplaus ka ühisanne-
tajatele – kogu oma laadatulu summas 
69,37 eurot annetas 3C klass (klassiju-
hataja Gerda Peets) ja 1D klassi õpilased 
Silvia Kivistik, Andero Robert, Elina ja 
Andreas Kalve (klassijuhataja Aime Be-
res).

Laada peaorganisaator oli kooli hu-
vijuht Mart Usin ja Laata toetas Tallinna 
Haridusamet.

Marju Naar
Tallinna Kristiine Gümnaasiumi
 inglise keele ja majandusõpetuse õpetaja

Aita urmelitel Tallinna Lastehaigla operatsiooniplokki uuendada. 
Helista annetustelefonil või vaata toetusfond.ee! 

UUENDAME KOOS!

Kauplejad. Vasakult: Andero Robert (I d), Anni Kukk ja Romi - Ly Tolli (I b)

*Algus aprillikuu lehes
Kapten Albert Nuude perekonna 

küüditamine.
Albert Nuude perekond - abikaasa 

Alviine ja kaks poega, küüditati 1949. 
aasta 25. märtsil. Tsaariaegsed kahetel-
jelised loomavagunid olid ülerahvasta-
tud nii, et lamades magada said ainult 
haiged ja vanurid. Rong peatus lõpuks 
Atšinski raudteejaamas. Küüditatud 
pandi ZIS autodele, kuid 40 kilomeetri 
pärast lõppes autotee. Ülejäänud 200 
kilomeetrit mindi jalgsi Krasnojarski 
krai Beriljuiski rajooni Podkamenka kü-
lasse Tšulõmi jõe äärde. Külas õnnestus 
ema Alviinel 8000 rubla eest osta tare. 
Rahaga toetas vanaema Eestist. Kuid 
juba nelja kuu pärast puhkes külas suur 
nälg. Tuli käsk küüditatutele - minna 
mööda Tšulõmi jõge bargastel tagasi 
Atšinskisse. Edasi rongiga läbi Abakani 
Širaa raudteejaama, kus haagiti nende 
kaheksa vagunit maha. Edasi tuli jalgsi 
80 kilomeetrit minna järgmisesse sun-
nitöö kohta Hakassiasse, Balahtšini2  
kullakaevandusse. Tareostu raha läkski 
Podkamenka külas kaotsi. Müüja olla 
raha juba investeerinud oma vennale ja 
laiutas vastuseks ainult käsi.

2 „Balahtšini kullakaevanduse avas 
juba tsaari ajal USA`st pärit poola rahvu-
sest ettevõtja. Tema algatusel ehitati 
Pihtatši`sse (11 km Balahtšinist) aurue-
lektrijaam. Parimatel päevadel saadi üka 
puud (16 kg) kulda päevas. Käsitsi tööd 
tsaari ajal ei olnud. Kulla pesemine toi-
mus 40 atmosfäärise survega 86 mm jä-
meduse veejoa abil. Veesurve võimu il-
lustreerib näide - juhuslikult joa ette 
sattunud veohobuse rebis sellise survega 
veejuga tükkideks,“ teadis rääkida selle 
kaevanduse avamisest kuni 1958. aastani 
kullavabrikus töötav Daniil Daniilovitš 
Manserov. Manserovil lubati nüüd töövä-
lisel ajal omakäel kulda otsida. Ta võttis 
„starateli“ brigaadi ka tugevate kätega 
Hillar Nuude. Brigaadis pidi olema vähe-
malt neli inimest ja see juures üks kom-
partei liige. Riigile tuli maksta lõivu 1,5 
grammi kulda iga brigaadi liikme kohta 
päevas. Kui seda ei täidetud võeti kullaot-
simise luba ära.

Hakassias õnnestus 1950.a., veel 
kord Eestist vanaemalt saadud 3000 
rubla eest, osta vana tühi palktare (vt 
foto 3). 

Balahtšini kullakaevanduses algas Hillar 
Nuude (siis 15 aastane) sunnitöö 1950 
aastal. Algul koos emaga metsatöödel. 
Nad raiusid töödejuhataja Stepanov 
Konstantin Konstantinovitši käe all to-
pograafidele metsasihte. Alviine sai ras-
kete palkide tõstmisest nabasonga ja 
pandi köögitööliseks. Hillar aga jätkas 
seal samas „galeeriorjana“ geoloogide-
le kolme meetri sügavuste šurfide käsit-
si kaevamisega (on jäädvustatud fotol 
4). Et käsitsi nii sügavast kraavist pin-

nast välja visata, tuli esmalt kõrvale ette 
kaevata  laiem meetri sügavune renn, 
kuhu hiljem sai visata pärisšurfi kaeva-
misel tekkiv kruus. Kaevata tuli kuni 
mäe kaljupinnani ja minna nii ülesmä-
ge. Hillar jäi mitmeid kordi pinnaseva-
ringute alla, aga jäi ellu ja terveks. Šurfi 
põhjast, kalju kvartsisoonte pealt võtsid 
geoloogid kullaproove.

Veel jutustas Hillar, kuidas esimesel 
aastal tuli neil ennast asulapättide ees 
kehtestada. Fašistiks nimetamisest min-
di edasi põlevate tuletukkide viskami-
seni nende tare laudkatusele. Tare siiski 
tuld ei võtnud. Kui aga asulas kaks pät-
ti tahtsid Hillarit (ta käis enne Eestist 
küüditamist kaks aasta poksi trennis – 
raskekaal) läbi peksta, said nad näitliku 
poksiõppetunni. Pärast seda tunnustati 
Hillar omaks – „meie Iljuša“.

1953. aastal sai Hillar kõrgendust. 
Nüüd oli ta kullasoonte otsijate puur-
masinat teenindavas brigaadis. Kuidas 
see tööprotsess välja nägi on jäädvus-
tatud fotodel  5, 6 ja 7.  

 1954. aasta juunis saadeti Hillar 
Krasnojarski krai esivõistlustele kerge-
jõustikus. Kuulitõukajana. Võistlused 
toimusid Širaa raudteejaamas Hakas-

sias (pealinn Abakan). Tulemuseks oli II 
koht ja hõbemedal. 

Oma kahekümnendaks sünnipäe-
vaks, 1. augustil 1954.a., ehitas Hillar 
perele ja kogu külale palksauna (vt foto 
8) koos soojavee katlaga. Saun oli mu-
rukatusega.

Norilsk – Taišet.
Algul kandis kapten Albert Nuude 

vangistust Norilskis. Hiljem viidi 1200 
meest üle erilaagrisse Taišeti. Erilaagris 
korraldati üleüldine tüüfuse vastane 
vaktsineerimine, mille järel puhkes 
laagris lahtine tiisikus. Päevas suri kuni 
20 meest. Vangid kahtlustasid, et vakt-
sineerimise nime all mehi nakatati tu-
berkuloosi bakteritega. Albert Nuude 
haigestus ühena viimastest ellu jää-
nuist. Ta kanti aktiga laagrist maha ning 
lubati 1957. aasta sügise alguses Sibe-
risse küüditatud pere juurde surema. 

Omade juures Siberis.
Kapten Albert Nuude, lahtise tiisi-

kuse haige, hakkas elama pere palkta-
res (foto 3). 

Mati, Hillari ja Alviine tervise ohutu-
se tagamiseks saadi kaevanduse peain-
sener Koroljovilt  luba elada riigi baraki 
ühes köögiga toas. Kokku elas barakkis 
neli peret. Abikaasa Alviine aga käis iga 
päev palkmajas Alberti eest hoolitse-
mas.

Enne surma kutsus Albert enda 
juurde poeg Hillari ja avaldas oma sur-
maeelse palve. Osutus, et 1923. aastal 
Tondi Sõjakooli astunud kadett Albert 
Nuude oli üks 1924. aasta 1. detsembri 
mässu mahasurumises osalejatest. Ta 
rääkis Hillarile selle ajaloolise sündmu-
se üksikasjadest nii, nagu tema neid 
mäletas, järgmist: “Olime Arnold 
Allebras`iga sõbrad. Kaks bandiiti, üks 
püstoliga, teine vindiga tulistasid vali-
matult kõiki voodites magavaid kadet-
te. Üks kadett käsutas “Kõik pikali põ-
randale! Veerege voodi alla!” Ainult nii 
võisid pesu väel kadetid enda elu pääs-
ta. Allebras, une pealt, hüppas püsti ja 
lastigi maha. Äärmise voodi poiss – ka-
dett Pesur , aga viskas saapaga elektri 
lüliti pihta ja valgus kustus ning ründa-
jad kabuhirmus põgenesid välja teisele 
korrusele. Seal tekkis tulevahetus öisest 
patrullist saabunud kadeti Udrase ja 
mässuliste vahel. Udras hukkus aga 
rünnak oli sellega tagasi löödud. Üle-
järgmisel päeval toodi Sõjakooli rivi-
platsile ligi 20 vangistatud “punast” ja 
kõik kadetid käisid nende peale sülita-
mas ja kes andis rusikaga obaduse. Pea-
le seda ettevõtmist kadettide närvipin-
ge langes.” 

Lõpetuseks palus Albert pojal Hilla-
ril, kui ta kunagi tagasi Tallinnasse sat-
tub, leida Rahumäe kalmistul Arnold 
Allebras`i haud üles. Teha see korda ja 
panna sinna lilli.

Ise kapten Albert Nuude lõpetas 
oma maise tee 30. jaanuaril 1958. aas-
tal. Matmise päeval oli Balahtšini kulla-
kaevanduse surnuaial -42ºC. Maad tuli 
Hillaril üksipäini kaks ööpäeva lõketega 
sulatada, et haud valmis kaevata. Matu-
sel osalesid Nuudede pere, üle 20 kulla-
kaevanduses töötava eestlase ja isegi 
mõned venelased. 

(Epiloog järgmises ajalehes)

Jaak Haud
erukolonelleitnant; MTÜ Tondi SK Ajalooklubi

Kapten Albert Nuude elu, võitluse ja pere lugu
Võitluses vaenlasega jäi ta iga kord peale!

Foto 3. Perekond Nuuded 1950. aastal 
3000 rubla eest ostetud palktare ees. 
Pildil vasakult alates Alviine Nuude 
(preilina Jakobson), Mati ja Hillar.

Foto 8. Hillar Nuude omaehitatud 
saun, 1954.a. Pildil, paremalt alates, 
soomepoiss Uno Hanso, Hillar ja Mati 
Nuude. 

Foto 5. Hillar Nuude Hakassijas, 
Lääne Sajaanide Balahtšini kullaorus 
1952.a. talvel. Istub puurmasina 
piirdeaia nurgal.

Foto 7. Vahetusmeister Hillar Nuude, 
kullapuurimismasin ja kullaproovide 
pesija preili Tamaara. Aasta on juba 
1954.

Foto 6. Hillar Nuude, kullasoonte 
otsingu puurmasin ja Hillari kaevatud 
kahe meetri sügavused lumekoridorid. 
Aasta on 1953.

Foto 4. Hillar Nuude 1951.a., 
„galeeriorjus“. Kolme meetri sügavust 
kullaproovi surfi kaevamas.
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Kristiine Linnaosa Valitsus

SISSEPÄÄS TASUTA!

Kava vaata  www.tallinn.ee/kristiine

LASTEHOMMIKUD 
VABAÕHULAVAL
igal pühapäeval kell 12–13 
kuni 30. august. 
Lastehommikut viivad läbi kaks kostü-
meeritud mängujuhti, üks kord kuus 
toimub teatrietendus lastele. 

MUUSIKASUVE KONTSERDID kuni 12.08, igal kolmapäeval kell 19
2015 on muusika-aasta. Kava koosneb erinevate ajastute muusikast, üles astu-
vad Eesti parimad artistid.

KUNINGANNA KRISTINA PÄEV JA KRISTIINE SÜGISLAAT 
6. september, kauplemine algab kell 10, Kuninganna päeva avamine kell 12.
Tere tulemast!

VÄLITREENINGUD 
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 12
Kohtumispaik lõvi juures!
Treeningsari kestab kuni 12. oktoober. 
Treeningtunni pikkus 1 tund –kepikõnd koos 
sirutus- ja venitusharjutustega. 
Oodatud on kõik huvilised!

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA TRANSPORT

JA SOODSAD HINNAD!

TASUTA TRANSPORT

JA SOODSAD HINNAD!


