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Suvi Löwenruh pargis 
(Mustamäe tee 59a)

Meeleolukas muusikasuvi Löwenruh 
pargis
Suve suur mitmeosaline üritus „Muusikasuvi Löwenruh’ pargis“ on selleks aastaks lõppenud. Kristiine Linnaosa Valitsuse eestvedamisel toi-
mus meie linnaosa suurimas pargis 17. juunist kuni 12. augustini üheksa vabaõhukontserti. Igal kontserdil oli kohal 400–500 kuulajat. Kont-
serdid toimusid igal kolmapäeval algusega kell 19.00 Löwenruh’ pargi vabaõhulaval (Mustamäe tee 59a) ja olid kõigile kuulajatele tasuta.

Kristiine linnaosa vanema Vadim Belobrovtsevi sõnul leidus selle aasta kontserdisarja programmist meelepärast muusikat igale vanuse-
le, kava sisaldas erinevaid stiilinäiteid ning publikule esinesid Eesti parimad muusikud. „Kahjuks selle suve ilm küll ei hellitanud ega soosinud 
vabaõhu ürituste läbiviimist, kuid seda enam oli tore näha kõiki muusikasõpru Löwenruh’ pargis igal kolmapäeval ilusat õhtumuusikat nau-
timas, sõltumata ilmast. Nagu jalgpalliski öeldakse, mäng toimub iga ilmaga, ning sama reegel kehtis ka meie kontsertide osas. Mul on hea 
meel, et see kontsertsari tutvustab meie ilusat linnaosa ja toob Kristiinesse palju külalisi ka teistest linnaosadest.“

Muusikasuve vajalikkuse hindamiseks ja linnarahva ootuste kaardistamiseks tulevikus intervjueerisime kontserdile tulnuid. 

www.tallinn.ee/kristiine

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 (kuni 31.08.2015) kell 12–13 Löwenruh par-
gi vabaõhulaval.  Lastehommikut viivad läbi kaks kostümee-
ritud mängujuhti, üks kord kuus toimub teatrietendus las-
tele. 
Külla tulevad:
16.08  kauboi ja Pipi
23.08  indiaanlane ja Jänkujuss
30.08  kloun ja Rapuntsel

6.SEPTEMBRIL 2015 LÖWENRUH´ PARGIS
KUNINGANNA KRISTINA PÄEV KELL 12-17
KRISTIINE SÜGISLAAT KELL 10-16
KUNINGANNA KRISTINA PÄEVA 
KAVA
12.00 Päevajuht Priit Öövel tutvustab päevakava
13.00 Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev avab 
Kuninganna Kristina päeva
13.10 Vello Vaheri tsirkuseshow
13.35 Esineb KT Stuudio (Huvikeskus „Kullo“)
14.00 Peaesineja  Birgit Õigemeel
15.20 Esineb KT Stuudio
15.45 Kuninganna Kristina päeva tort ja tantsumuusika
16.10 Kirss Garden trummishow- Jaan Kirss ja Ian Mikael 
Kirss
17.00 Konferansjee lõpusõnad
Kristiine sügislaat
Laadale on oodatud kõik kauplejad, kes pakuvad mahetoo-
teid, aiakaupu ning käsitööesemeid mõistliku hinnaga. 
Kauplejate registreerimine: 
www.tallinn.ee/kristiine.
Kuninganna Kristina Päev ja laat on kõigile tasuta, sh kaup-
lejatele. 
Tere tulemast!

HEATEGEVUSLIK SIBULALAAT LÖWENRUH PARGIS
29. - 30. AUGUST KELL 10.00 - 18.00
Lustlik laat ja kontsert! Tulge kogu perega! 

Korteriühistute ümarlaua uus hooaeg käivitub 
9. septembril kell 18
Kristiine Linnaosa Valitsuse saalis (2. korrusel).

Ümarlaua päevakord:
• Linnaosavanema tervitus – Vadim Belobrovtsev, 

Kristiine linnaosa vanem
• Kokkuvõte projektist „Roheline õu“ – Kristiine Lin-

naosa Valitsuse linnamajandusosakond
• Heakorra ning jäätmemajanduse arengutest Tal-

linnas ja Kristiines – Kristjan Mark, Tallinna Kesk-
konnaamet 

Head Kristiine 
korteriühistute liikmed

Helde (Kesklinn): 
„Olen teist korda sellel aastal. Väga tore. Eelmine 

kord oli Tartu ansambel, Lunge, see kunagine laulu-
mees oma ansambliga. Tore on, kui saab niimoodi 
koos käia!“ 

Kadri (Kesklinn):
 „Olen esimest korda siin. Väga vahva! Üks koha-

lik laps kutsus meid punti. Ise olen Uuest Maailmast. 
Terve kontseptsioon on teil siin väga äge. Super, teh-
ke kindlasti uuesti! Järgmisel aastal võiks Liisi  Koik-
son siin olla ja jäätisemüüja võiks ka tulla!“

Gerda (Kristiine):
 „Elan Varese tänaval. Olen siin püsikäija. 

Mulje on väga hea ja see on väga meeldiv koht. 
Olen vana nõmmekas, aga see koht on lihtsalt 
armsaks saanud. Väga kenad üritused on.

Repertuaar on väga mitmekesine! Kõik esi-
nejad olid väga toredad! Ehala,  Linna, järgmi-
sel aastal võiks tulla Reet Linna!“

„Luban teile, armsad Kristiine elanikud ja 
meie ilusa linnaosa külalised, et me jätkame to-
redate suvekontsertide sarja ka järgmisel suvel. 
Proovime muuta kontsertkava veelgi mitme-
külgsemaks, tuua meie Löwenruh’ parki uusi 
noori ja vanu tuntud esinejaid. Peagi jätkame 
ka toredate tantsuõhtutega eakamatele,“  lu-
bas linnaosavanem Vadim Belobrovtsev.

Aili (Kristiine):
 „Suvepidu! See on ju väga hea, et meil üldse 

on see üritus. Järgmine aasta ka! Siia võiks pan-
na igasuguseid, on neid jutu- ja muusikamehi ju 
meil küll! Lava peaks natuke suuremaks tege-
ma! Rahvale meeldib tantsida!“ 

Nii vastasid meie intervjueeritavad. Tore on tõdeda, et oleme täitnud oma elanike väiksed muusikasoovid. 

Soovime teile head 
Eesti taasiseseisvumispäeva!
Kristiine Linnaosa Valitsus

September on tarkusekuu
Käes on august ja kohe-kohe on lõppemas selle aasta 
suvi. Esimene september on tarkusekuu algus, mil tu-
handed meie lapsed alustavad taas õpinguid, kes las-
teaias, kes koolis, kes esimest korda ülikoolis.
Soovime kõigile toredat tarkusekuud. 
Ilusat ja turvalist kooliaasta algust!



august 20152

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:  25. september 2015
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

KAS SUVE ÜLDSE OLIGI?

Tervitan kõiki meie linnaosa elanikke! Lõppev suvi oli ha-
ruldaselt mittesuvine – ma ei suuda isegi meenutada, mil-
lal viimati on suve jooksul olnud nii vähe tõeliselt sooje 
päevi vileda tuule ja vihmata. Loodame, et august ja sep-
tember mingilgi viisil seda arusaamatust kompenseerivad 
ja me saame veel ka päikesepaistet nautida.

Vaatamata puhkuste hooajale töötas linnaosa valitsus 
n.ö puhkepäevadeta. Tegelesime pidevalt linnaosas tekki-
vate igapäevaste probleemide lahendamisega – kord pai-
galdasime uusi pinke Kuldnoka tänavale, siis aga paranda-
sime purskkaevusid Löwenruh’ pargis ja Kotkapoja tänaval.
Augustis ootab hea uudis Kullerkupu, Kibuvitsa ja Kanni-
kese tänava majade elanikke: nendel tänavatel teostatakse 
kapitaalremont, mille käigus vahetatakse täielikult teekate, 
äärekivid, kanalisatsiooni luugid ja võred, paigaldatakse 
uus asfalt sõidu- ja kõnniteedele. Pole saladus, et teede 
seisukord jättis siin juba ammu soovida, nüüd lõpuks see 
probleem lahendatakse. Tööd plaanitakse lõpetada sep-
tembri lõpuks. 

Hetkel käivad läbirääkimised pealinna kommunaalosa-
konnaga, et teostada analoogne remont ka mõnes teises 
kohas meie linnaosas. Selge see, et Tallinna eelarves raha 
ei jätku, aga parandamist vajavaid teid on küllaga kõigis 
kaheksas Tallinna linnaosas. Teeme kõik endast oleneva, et 
tööde nimekirja koostamise ajal ei jääks Kristiine sellest 
välja.  

12. augustil toimus kontserdisarja „Muusikasuvi Löwen-
ruh’ pargis“ viimane kontsert. Suve jooksul astusid igal 
kolmapäeval Kristiine elanike ja meie linnaosa külaliste ees 
lavale erinevad esinejad, kokku toimus 9 kontserti. Vaata-
mata sellele, et suvi oli tänavu ebasõbralik ja jahe, kohati 
sademeterikas, olid kontserdid väga populaarsed ja neist 
igaühte külastas mitusada inimest. See näitas meile, et 
oleme õigel teel ja järgmisel aastal kindlasti jätkame seda 
head tava.

Muide, kontserdisarja lõpp ei tähenda, et sellega kõik 
vabaõhuüritused lõppenud oleks. Vastupidi, juba 6. sep-
tembril kutsun kõiki Löwenruh’ parki traditsioonilisele Kris-
tiine kuninganna päevale ja sügislaadale, kus toimub laul-
jatar Birgiti sütitav kontsert. Lisaks lõikame lahti suure 
tordi, mida saavad maitsta kõik laada külastajad. Aga enne 
seda, 29. ja 30. augustil, toimub samas pargis heategevus-
lik Sibulalaat, kus müüakse suurepärast Peipsi sibulat. Soo-
vin kõigile ilusat sügise algust!

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
Tallinna linn toetab jätkuvalt peresid,  kus on  esimesse klassi 
minev laps, 320 euroga.

Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest makstakse lap-
se kooliminekul ja 50 % toetusest juunikuus pärast esimese 
klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on kat-
kematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud ja 
laps õpib Tallinna koolis.

Toetust makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkost-
jale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanema-
test on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt 
aasta vahetult enne lapse kooliminekut ning laps on rahvasti-
kuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga 
ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli. 

Avalduse saab esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta 
algusest ehk 1. septembrist kuni 30. novembrini 2015. Toetus 
määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel, seetõt-
tu soovitame Kristiine linnaosas elavatel vanematel pöörduda 
sotsiaalhoolekande osakonda alates 10. septembrist.

Taotluse saab täita sotsiaalhoolekande osakonnas kohapeal, 
internetis portaali www.eesti.ee kaudu või saata postiga aad-
ressile Tulika 33b, 10615, Tallinn või e-posti teel digitaalselt all-
kirjastatuna aadressile mari-liis.roomet@tallinnlv.ee.

Koolimineku kulude osaline hüvitamine
Õppeaasta alguses on vähekindlustatud peredel võimalik 

saada toetust lapse koolimineku kulude osaliseks hüvitamiseks 
ka juhul, kui laps asub õppima 2.-12. klassi. Toetus sõltub leib-
konna sissetulekust ja määratakse reeglina isikutele, kelle pere-
konna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem 
kehtivast palga alammäärast (390 eurot) ja iga järgmise pere-
liikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (312 
eurot).

Seega olenevalt pere suurusest võib sissetulek olla alljärg-
nev:

2- liikmeline pere  väiksem kui 702 eurot
3-liikmeline pere  väiksem kui 1014 eurot
4-liikmeline pere  väiksem kui 1326 eurot jne
Perekonna sissetulek arvestatakse taotlusele eelnenud kol-

me kuu keskmise netosissetuleku järgi. Toetust saab taotleda 
kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist. Avaldusele lisa-
takse kuludokumendid (ostukviitungid) ja vajadusel kolme eel-
mise kuu sissetulekut tõendavad dokumendid (palgatõendid, 
pangakonto väljavõtted jne). 

Samadel tingimustel on võimalik taotleda toetust ka laste 
huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvi-
tamiseks. 

Toetuse taotlemisel tuleb lisaks sissetulekut tõendavatele 
dokumentidele esitada ka huvi- ja sporditegevusega seotud 
kulutusi tõendavad dokumendid. Kui aga lapsevanemal ei ole 
võimalik ise eelnevalt kogu arvet tasuda, on võimalik toetust 
taotleda ka arve alusel. Sel juhul kantakse toetus otse teenu-
seosutaja arvele.

Lisaks eeltoodule on 2015. aastal toimetulekutoetust saa-
nud lastega peredel, kelle sissetulek jääb alla eelpool märgitud 
piirmäära, võimalik saada täiendavat laste kooliminekutoe-

tust. Toetus määratakse üldharidus- või kutseõppeasutuste kuni 
19-aastastele (kaasa arvatud) õpilastele tingimusel, et pere on 
saanud jooksval aastal toimetulekutoetust. Toetust ei maksta 
esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saajale. Toetuse suurus 
on 32 eurot õpilasele.

Vajaduspõhine peretoetus 
Väikese sissetulekuga lastega peredel on võimalik taotleda 

ka vajaduspõhist peretoetust. Alates 1. jaanuarist 2015  on va-
jaduspõhise peretoetuse suurus 45 eurot kuus ühe lapsega 
perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. 

Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, mille 
liikmete hulka kuulub vähemalt üks lapsetoetust saav laps, kui: 

• perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotle-
misele eelnenud kuul toimetulekutoetus või 

• perekonna keskmine kuu netosissetulek taotlemisele 
eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse 
sissetulekupiiri. 

2015. aastal on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 
perekonna esimesele liikmele 329 eurot kuus ja igale järgneva-
le vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele 164,5 eurot kuus 
ning alla 14-aastasele perekonnaliikmele 98,7 eurot kuus. 

NÄIDE: Vajaduspõhist peretoetust taotleb 4-liikmeline pere-
kond, kus on 2 täiskasvanut, üks 14-aastane või vanem laps ja 
üks alla 14-aastane laps. 

Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 
2015. aastal on 756,7 eurot (329 + 164,5 + 164,5 + 98,7 = 756,7). 

Kui perekonna kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek 
on väiksem kui 756,7 eurot kuus või kui perele määrati toetuse 
taotlemisele eelneval kuul toimetulekutoetus, siis saab pere 
taotlemisele järgneval kolmel kuul 90 eurot vajaduspõhist 
peretoetust. 

Kui perekonnale vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele 
eelnenud kuul toimetulekutoetust ei määratud, siis tuleb taot-
lusele vajadusel lisada dokumendid, mis tõendavad perekon-
naliikmete netosissetulekut eelneval kolmel kalendrikuul. Juhul, 
kui mõni perekonnaliige on maksnud elatist, siis ka dokumen-
did, mis tõendavad eelneval kolmel kuul makstud elatise suu-
rust. 

Kui perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotle-
misele eelnenud kuul toimetuleku-toetus, siis kolme eelmise 
kuu sissetulekuid ei arvestata. 

Vajaduspõhist peretoetust saab perekonnas taotleda see, 
kellele makstakse vähemalt ühe perekonnaliikmete hulka kuu-
luva lapse eest lapsetoetust. Seejuures peavad lapsed olema 
lapsetoetuse saajad toetuse taotlemise kuul. 

Kui pere tegelik elukoht on Kristiine linnaosas, tuleb taotlus 
vajaduspõhise peretoetuse saamiseks esitada hiljemalt kuu vii-
maseks tööpäevaks Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonnale.

Taotlusi toetuste saamiseks võetakse eelregistreerimise alu-
sel vastu Tulika 33b, I korrus, tuba 118 ja 119 

E 9.00 – 13.00 ja 14.00 – 18.00
 T, N 9.00 – 13.00 ja 14.00 – 17.00
Eelregistreerimine ja täiendav teave telefonil 645 7131, 
645 7140.

Teadmiseks lapsevanematele

Ohtlike puuokste kärpimine on kinnistu 
omaniku kohustus
Ohutuse tagamiseks linna kergliiklusteedel ja kõn-
niteedel tuleb kinnistute valdajatel kärpida puude ja 
põõsaste oksi, mis ulatuvad väljapoole kinnistute piire 
ning võivad liiklejaid ohustada.

Tallinna Linnavolikogu määruse (22. juuni 2006 nr 45 
„Tallinna linna heakorraeeskiri “ § 5 lg 1 p 5) kohaselt 
on kinnistu või ehitise omaniku kohustuseks korralda-
da selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad 
väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusva-

hendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust. 
Viljapuude tagasilõikamiseks  ja hekkide pügamiseks 
kinnistu omanikul  luba vaja ei ole. Jämedamate kui 8 
cm diameetriga puude või puuokste kärpimiseks on 
vaja taotleda luba Tallinna keskkonnaametist.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil on õigus kontrol-
lida Linnavolikogu määruse täitmist. Kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse kohaselt ( § 662 lg 1) võib 
heakorra eeskirjade rikkumise eest karistada rahatrah-
viga kuni 100 trahviühikut.

Fotol: Heki lõikust juhendab Räpina Aianduskooli õppejõud Andres Vaasa
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KRISTIINE SOTSIAALMAJA
AVATUD ÜRITUSED SEPTEMBER 2015
PÄEVAKESKUSES SÕPRUSE PST 5

Ole tähelepanelik liikleja!

Peatselt on suvi läbi, koolid ja lasteaiad alustavad taas 
tööd ning lapsed on linnas tagasi. Kuna lapsed on suve 
jooksul palju unustanud, siis meie, täiskasvanute, kohus-
tus on neile meelde tuletada ja uuesti üle rääkida ohutu 
liiklemise põhitõed. 

Lastele, kes alustavad oma esimest kooliaastat, tuleks 
esmalt selgeks õpetada tulevane koolitee. Enne kooli al-
gust tuleks see koos lapsega läbi käia, et väike liikleja os-
kaks võimalikke ohte märgata ja nendega kohaneda. Sõi-
duteed võib ületada ainult selleks ettenähtud kohas ja 
reguleeritud ülekäigukohal, kui seal põleb roheline foori-
tuli. Samas tuleb veenduda, et ka autojuht on jalakäijat 
märganud. Sõiduteele lubamatusi tohi tormata teeääres 
seisvate sõidukite varjust. Kuna sügise saabudes läheb 
õhtuti vara pimedaks, tuleks kapisügavustest üles otsida 
helkur ja see oma jope või koti külge kinnitada. 

Kuid mitte ainult lapsed ei ole need, kes peaksid ohutu 
liiklemise reeglitest kinni pidama, oluline roll on siinkohal 

ka lastevanematel ja autojuhtidel. Laps õpib ja jäljendab 
paljuski oma vanemaid, olgem siis neile eeskujuks.

Autojuhtidel tuleks eriti tähelepanelik olla just koolide 
ja ülekäiguradade juures ning elamukvartalites, kus lapsed 
võivad liigelda. Siinkohal on eelkõige oluline tee andmise 
kohustus reguleerimata ülekäiguradadel tee ületamise 
võimalust ootavatele jalakäijatele ning ohutu sõidukiiruse 
valik.

Politsei planeerib ka sel aastal kooliaasta esimesel nä-
dalal olla rohkem väljas Tallinna tänavatel just koolide ja 
muude haridusasutuste lähedal, kus abistame noori liikle-
jaid ja jagame õpetussõnu nii jalakäijatele kui autojuhti-
dele.

Anname kõik koos endast parima, et esimese sep-
tembri saabudes oleks tagatud laste ohutu liiklemine tee-
del ja tänavatel.

Omalt poolt soovime Kristiine linnaosa elanikele ilusat 
suve lõppu ja rõõmsat esimest septembrit!

Liina Toming ja Kerli Kaupmees
Lääne-Tallinna konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik ja noorsoopolitseinik

K 9. september - Eakate sügisene väljasõit kaunile Vormsi saarele. 

T 22. september kell 14.00 – Meil on külas tuntud silmaarst Ingeborg Trofimova. 
Ta on töötanud silmaarstina Tartu silmakliinikus ja Tallinna Keskhaigla silmakliinikus, ka 

Belgias, Prantsusmaal ja Tuneesias. Ingeborg Trofimova on tulnud kiiruisutamise mitmevõistlu-
ses Eesti meistriks, jalgratturina võitnud Dünamo naiskonnas Eesti meistrivõistlustel maanteesõi-
dus medali ning kuulunud jalgrattaspordi ja kiiruisutamise föderatsiooni presiidiumi. 

Veetlev daam räägib meile oma kirevast eluloost ning ja annab näpunäiteid, kuidas vaata-
mata kõrgele eale end elurõõmsa ja tegusana hoida. 

E 28. september kell 12.30 – Teabepäev „Kurdid kuuljate ühiskonnas“. Vaegkuuljate päeva 
puhul kohtume inimestega, kellel ei ole võimalik selle maailma helisid kõrvaga kuulda. Kuidas 
tunnetavad seda maailma nemad? 

Õpime ära ka mõned viipekeele žestid.

Külas tuntud silmaarst  
Ingeborg Trofimova

22. septembril kell 14 on Kristiine päeva-
keskuses (Sõpruse pst 5) külas tuntud silma-
arst Ingeborg Trofimova.

Ta on töötanud silmaarstina Tartu silma-
kliinikus ja Tallinna Keskhaigla silmakliinikus 
ning ka Belgias, Prantsusmaal ja Tuneesias. 
Ingeborg Trofimova on tulnud kiiruisutamise 
mitmevõistluses Eesti meistriks, jalgratturina 

võitnud Dünamo naiskonnas Eesti meistri-
võistlustel maanteesõidus medali ning kuulu-
nud jalgrattaspordi ja kiiruisutamise föderat-
siooni presiidiumi.

Veetlev daam räägib meile oma kirevast 
eluloost ning ja annab näpunäiteid, kuidas 
vaatamata kõrgele eale end elurõõmsa ja te-
gusana hoida.  

KRISTIINE SOTSIAALMAJA 
(Sõpruse pst 5) ÜRITUSED – 
september 2015
Lauluklubi - juhendaja Inda Kõiva E 07. 09 12.30

Vestlusring “Mis uudist” - Olga Kenk T 08.09 13.00

Vaegkuuljate infotund – Uno Taimla T 08.09 15.00

Kirjandusklubi – Milvi Sepp K 09.09 12.00

Sügisene väljasõit Vormsi saarele (tasuline, eelregistreerimi-
sega tel 6 512 702)

 K 09.09 8.00 - 20.00

Vabadusvõitlejate koosolek - Gunnar Vompas N 10.09 13.30

Väärikate Meeste Klubi N 10.09 14.30

Piiblitund – pastor Helari Puu K 16.09 15.00

Kokkame koos N 17.09 14.00

Lauluklubi - juhendaja Inda Kõiva E 21.09 12.30

Meil on külas tuntud silmaarst, põneva elulooga veetlev 
daam Ingeborg Trofimova

T 22.09 14.00

Tantsime end terveks - Ann Alas K 23.09 14.00

Väärikate Meeste Klubi N 24.09 14.30

Infotund eakatele skautidele - Ingrid Junisov N 24.09 13.00

Teabepäev: „Kurdid kuuljate ühiskonnas“ E 28.09 12.30 - 14.30

Klubi “Ristik” - ristsõnahuvilistele E 28.09 12.00

Kristiine Sotsiaalmaja päevakeskuse ringide tegevus alustab septemb-
ris uut hooaega.

Ootame uusi liikmeid keele, võimlemise, tantsu ja käsitöö ringidesse.
Oma ridadesse ootab täiendust ka Väärikate Meeste Klubi.
Tule ja uuri lähemalt päevakeskuses Sõpruse pst 5 I korrus või 
helista tel 6 512 702

Hea uudis Kibuvitsa, Kullerkupu 
ja Kannikese tänavate elanikele
Algas Kibuvitsa, Kullerkupu ja Kannikese tänava taas-
tusremont. Tööde perioodiks objektil on planeeritud 
10.08.–30.09.2015. Tööde tellijaks on Tallinna Kom-
munaalamet ja peatöövõtjaks Tallinna Teede AS, töö-
de järelevalvet teostab Teede Projektijuhtimise AS.

Töid teostatakse järgmiste tänavate vahemi-
kes:
- Kibuvitsa tänaval (Endla tänava ja Loo tänava vahel)
- Kullerkupu tänaval (Kibuvitsa tänava ja Mooni tä-
nava vahel)
- kogu Kannikese tänaval

Tööde käigus eemaldatakse vanad äärekivid ning 
kõnni- ja sõiduteede asfaltbetoonkatted; reguleeri-
takse kaevude (side- ja kanalisatsioonikaevude) kõr-
gused projekteeritud tasapinda, asendades (osalises 
mahus) vanad malmluugid uute vastu; paigaldatak-
se kaks uut restkaevu; paigaldatakse uued äärekivid; 
profileeritakse sõidu- ja kõnniteede killustikalused; 
asfalteeritakse kõnniteed; asfalteeritakse sõiduteed 
ja rajatakse künnised; markeeritakse teekatend ja 

paigaldatakse uued liiklusmärgid. Kõige lõpuks taas-
tatakse haljastus.
Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööpe-
rioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele 
ka valgustatud nii, et teetööd ei ohustaks piirkonda 
läbivate või seal töid teostavate inimeste elu, tervist 
ega vara. Samuti garanteerib töövõtja operatiivauto-
de ja prügiautode ligipääsu kinnistutele. 
Liiklusmärgid paigaldatakse ja tõstetakse ümber 
vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse joonistele. 

Kohalike elanike elukorraldus on kindlasti remont-
tööde ajal häiritud, vabandame Teie ees võimalike 
tee-ehitustöödega seotud ebamugavuste pärast. 
Palume järgida ajutisi liikluskorraldusmärke.  Täie-
likult suletakse tänavad vaid asfalteerimistöödeks 
ning sellest informeeritakse Teid juba operatiivselt 
töövõtja poolt. 

Töid puudutavates kiireloomulistes küsimustes palu-
me pöörduda töövõtjapoolse objektijuhi poole: 
Margus Viiklepp tel 56 840 511.
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Foto 13. NuudeHillar

Epiloog.
Nuudede pere vabanes märtsis 1958. 
Sama aasta suveks said ka passid 
vormistatud. Tulid Eestisse tagasi (vt foto 
9). 

Hillar Nuude mäletas hästi isa viimast 
palvet. Lõpuks 1964. aastal tal õnnestus 
Rahumäel Arnold Allebrasi haua 
sammaldunud kiviplaat üles leida. 
Leidmist raskendas asjaolu, et hauaplats 
kuulus Allebraside suguvõsale. 
Kuid nimede eestistamisel võeti 
perekonnanimeks Alaver. Arnoldi tädi 
Niina Alaver on nüüd langenud kadeti  
peale maetud. Haud asub aadressil: 
Rahumäe, Kaarli vana kabel, IV/II, rida 7.

Kindlasti võib kapten Albert Nuude 
seal teispoolsuses tunda uhkust oma 
poegade tegude üle. Siin juures ei saa 
jätta märkimatta ka tema noorema poja, 
Mati Nuude (vt foto 11), mehetegusid. 
Isa toetava käe puudumise asendas 
vanema venna Hillari hoolitsus ja Matist 
sai edukas raskejõustiklane. Aga veel 
kuulsamaks sai Mati Nuude laulumehena 
(fotod 12 ja 13). 

Mati suri ootamatult, pärast saabumist 
eelmise päeva kontserttuurilt. Ta leiti 
10. märtsil 2001. aastal surnuna, istumas 
Tallinnas oma korteris tugitoolis. Teda 
teatakse igas Eestimaa nurgas siia 
maani. Viker- ja Elmari raadios lauldakse 
soovikontsertidel tema poolt kuulsaks 
lauldud laule kõige sagedamini. Interneti 
otsingus “Mati Nuude” aga võib leida 
kogu tema laulude repertuaari.

“Väike parandus”  raamatus “Auraamat 
Eesti Vabariigi kaadriohvitseridele”.

Materjalide kogumisel ja “Auraamatu” 
koostamisel on selle autorile, Jaak 
Pihlaule, ekslikult antud mitte Albert 
Nuude õige foto (vt pilt 1), vaid tema 
kõige noorema venna Rudolf`i pilt (vt J. 
Pihlau raamatus lk 271), keda tuntakse 
Eesti Draanmateatri näitlejana. Tänu 
Hiller Nuude`le on nüüd see viga 
parandatud. Õige foto asub Tondi 
55 tuba 101 muuseumis ja Tallinna 
MEMENTO`s hoiul.

Kasutatud kirjandus:
1. Jaak Pihlau. Auraamat Eesti Vabariigi 

kaadriohvitseridele. Tallinn 2007.
2. Koostajad Jüri Kivimäe ja Lea Kõiv. 
Trükise tekst on koostatud härra Hillar 
Nuude (vt foto 13) ja proua Tiiu-Made 
Nuude mälestuste, foto- ja esemearhiivi 
abil.

Tallinna Linnaarhiivi toimetised nr 2. 
Tallinn tules. Dokumente ja materjale 
Tallinna pommitamisest 9./10. märtsil 

1944. Tallinn 1997.
3. Koostaja Jaak Haud. Tondi Sõjakooli 
memoriaal. Tartu, 2015.

Trükise koostas ja täiendas arhiivide 
põhjal MTÜ Tondi SK Ajalooklubi:
 Jaak Haud, erukolonelleitnant
28. veebruar 2015.a.

Jaak Haud
erukolonelleitnant; MTÜ Tondi SK Ajalooklubi

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

Foto 9. Võitjatena Moskvas, 1958 suvi: 
vasakult alates Hillar, Alviine ja Mati 
Nuude.

Foto 12. Mati Nuude.

Foto 11. Mati Nuude ja ansambel 
„APELSIN“. Pildil ülal, vasakult alates - 
Boris Lepso, Mati Nuude, Uno Lättemägi 
ja Ants Nuut. Trummide taga istub Priit 
Pihlap, paremal seisab Gunnar Kriik 
(mandoliiniga). Ees, toetuvad suurele 
trummile  - vasakul Vello Jurtom ja 
paremal Tõnu Aare. 

Foto 10. Mati Nuude ja tõstekangi 
surumine 192,5 kg.

Loosimängus lubatud auhinna 
andmata jätmine on keelatud

Tõenäoliselt kõikide Facebookikasutajateni jõuab 
hulgaliselt üleskutseid panna mingile lehele „like“ 
ja seda oma ajajoonel sõpradele jagada, et auhin-
naloosis osaleda. Eriti palju korraldatakse selliseid 
loose tähtpäevade eel ning auhindadeks on midagi 
temaatilist. Paraku jäävad jagajad mõnikord luba-
tud loosist üldse ilma. 

Ahvatleva auhinna puhul on lehe jagamisi lausa 
tuhandetes. Ettevõte saab niimoodi endale rohkelt 
reklaami ning ega kasutajal paari kliki tegemine ju 
tükki küljest ära võta. Kõik oleks näiliselt nagu hästi. 
Paraku ei saa seda väita kõikide mängude puhul, 
sest alati ei jõua lubatud loosiauhind heauskse ja-
gajani – auhind jääbki kas välja loosimata või „loo-
sitakse“ see väljamõeldud tegelasele, keda Faceboo-

kis ei eksisteerigi. Keerulisemate skeemide puhul on „võitjaks“ mõni loosimängu 
algataja sõber või üldse keegi kolmas, kes mängust tegelikult osa ei võtnud ning 
seega ka auhinda nõuda ei oska.  

Facebookis sellistest mängudest osa võttes tuleb tarbijal mõista, et ollakse va-
batahtlikult nõus ettevõtteid oma sõpruskonnale reklaamima ning selle eest luba-
tud auhinna saamise võimalus sõltub nii loosiõnnest kui ka sellest, kui ausa korral-
dajaga on tegemist. Sellistel mängudel puuduvad ühtsed reeglid, loosimisi 
korraldatakse oma sisemisest aususest lähtudes. Samas toimib antireklaam vähe-
malt sama hästi kui positiivne reklaam, mistõttu tõenäoliselt ei riski lugupeetud 
ettevõtjad negatiivse maine tekitamisega. 

Paraku jõuab tarbijakaitseametisse nii pöördumisi, kus tarbija Facebookiloo-
side osas nõu vajab, kui ka pettusekahtlusi. Eelmisel aastal laekus ametisse paar 
tosinat kaebust eksitavate tarbijamängude kohta, neist vähemalt iga neljas puu-
dutas Facebookis toimunud mänge. Sellised pöördumised on jätkunud ka tänavu. 
Peamiselt kurdetakse, et auhind jäetakse loosimata, lükatakse loosimist korduvalt 
edasi või kustutakse kampaaniainfo sootuks. Samuti on ette tulnud juhuseid, kus 
kaebuse sisu on põhjustatud pildi ja reaalsuse lahkhelist – pildi järgi arvati, et 
tegemist on suure muusikakeskusega, kuid välja loositi hoopis suur seinafoto 
muusikakeskusest. Veel on olnud rahulolematust eksliku info suhtes, näiteks kui 
ettevõtjal on korraga käimas mitu loosimist ning inimest teavitati tahvelarvuti 
võidust, ent hiljem vabandati ta ees, sest tegemist oli teise loosiga ja tema võitis 
hoopis kõrvaklapid. 

Tarbijakaitseamet reageerib igale laekunud kaebusele, kontrollib asjaolusid ning 
väljastab põhjendatuse korral vähemalt märgukirja, vajadusel ka ettekirjutuse või 
alustab väärteomenetluse. 

Kuna auhinna lubamine ilma kirjeldatud auhindu või mõistlikke samaväärseid 
auhindu välja andmata on tarbijakaitseseaduse kohaselt keelatud, on tarbijakaitse-
ametil võimalik nõuda eksitava kauplemisvõtte kasutamise lõpetamist või sellise 
tegevuse eest määrata rahatrahv. Lubatud auhinna väljastamist siiski otseselt nõu-
da ei saa.

Tihti teevad ettevõtjad vigu teadmatusest või tähelepanematusest. Seetõttu on 
tarbijakaitseamet koostanud juhise meelelahutuslike tarbijamängude ja alla 10 000 
euro suuruse võidufondiga kaubanduslike loteriide korraldamiseks. 

Kristiine peab muutuma 
võimalikult vähe, aga piisavalt 
palju!

Kristiine on oma asukohalt südameks kõigile teistele 
linnaosadele — selline metafoor võiks sobida neile 
kiirustajatele, kes läbivad Kristiinet selleks, et jõuda 
„linna“. Kohalikul on aga raske tunnistada, et tublist 
äärelinnast on aastatega sirgunud peaaegu et kesk-
linn. Viimase viie aastaga on Tallinna linnaruum tub-
listi kasvanud, mitte ainult 30 000 elaniku võrra, vaid 
ehitatud on ka uusi kortereid, ridaelamuid ja maju, 
mida meie linnaosa koduks valivad inimesed vaja-
vad. Kristiine on viimase viie aastaga juurde saanud 
ligi tuhat uut elamispinda. Kahtlemata selline suurus 
hirmutab ning paneb tõdema, et meie linnaosa kas-
vab kiiremini, kui seda ette suudame kujutada. 

Kogu selles kujundusprotsessis on oluline osa ka 
Kristiine halduskogu linnaehituse ja -kujunduse ko-
misjonil, kes kiidab heaks või laidab maha linnaosas-
se planeeritavad detailplaneeringud. Tihti seisab 

komisjon raskete valikute ees — arendaja või omanik on kõik ehitusalased nõudmised 
täitnud, kuid moraalselt tundub asi vale. Kes meist ei tahaks siis elada metsas, mere 
ääres, linnavaatega majas keset Raekoja platsi! Peame aga arvestama, et ajaga linna-
pilt muutub, täna vastab Kristiine peaaegu, et poolele esitatud soovidest. Me anname 
endast parima, et Kristiine muutuks ajaga võimalikult vähe, kuid siiski piisavalt palju, 
et mitte ajast maha jääda. Me seisame selle eest, et Kristiine linnaosas oleks ka aasta-
te pärast mõnus elada, et noortel inimestel oleks tahtmine siia pesa punuda ning 
eakatel võimalus väärikalt oma pensionipõlve veeta.

Urmo Saareoja
Linnaehituse ja -kujunduse 
komisjoni esimees

Pille Kalda
Tarbijakaitseameti kommunikat-
siooniekspert

SIBULALAAT
HEATEGEVUSLIK

Lustlik laat ja kontsert! Tulge kogu perega! kopliselts@gmail.com

MTÜ Kopli Selts ja Kristiine Linnaosa Valitsus
 kutsuvad

29. – 30. augustil kell 10.00-18.00 
Löwenruh pargis (Mustamäe tee 59)

Kristiine Linnaosa Valitsus

Благотворительная ЛУКОВАЯ ЯРМАРКА 
в парке Лёвенру (Мустамяэ теэ, 59)

29-30 августа с 10 до 18 часов
Foto: Näide elust enesest. “Naistepäeva õnneloosi” on kommenteerinud ja 
jaganud tuhanded, ainus säilinud jälg sellest on aga otsingumootori arhiiv – 
sealtsamast leiab ka tänaseks kustutatud küsimused ilmselt pettunud osalejatelt.

Algus aprillikuu ajalehes
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavalitsus otsustas 10. juuni 2015. a istungil korraldusega nr 935-k:
võtta vastu Kristiine linnaosas 0,35 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mooni tn 53 kinnistu 

detailplaneering, Guru Projekt OÜ töö nr DP-55-2013. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on jagada Mooni tn 53 kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitus-
õigus ühele moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile olemasoleva 2-korruselise ük-
sikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning teisele moodustatavale elamumaa sihtots-
tarbega krundile kahe kuni kahekorruselise kahe korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks on 
detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning 
tehnovõrkudega varustamine.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 11. juuni 2015. a istungil otsusega nr 119: 
kehtestada Kristiine linnaosas 1,93 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 184 ja 186 

kinnistute detailplaneering.
Detailplaneering muudab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001. a määrusega nr 3 kehtes-

tatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohase väikeelamute ala maakasutuse juhtotstarbe planeeritud 
ala piires ettevõtluse segahoonestusalaks ning sealne hoonestus kavandatakse kõrgem kui 
Tallinna üldplaneeringus määratletud väikeelamute juhtotstarbega alal. Ettevõtluse segahoo-
nestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus v.a. ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; 
alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. 

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris 
https://tpr.tallinn.ee/
KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS AVALIKUSTAB:

Auli 9/ Käo 38 ja Käo 40 kinnistute detailplaneeringu ajavahemikus 24.08.-07.09.2015.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe elamumaa sihtotstarbega kinnistu ümber-

kruntimise teel moodustada kolm elamumaa krunti, määrata kruntidele ehitusõigus olemasole-
vate hoonete rekonstrueerimiseks ning uue üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks.

Lisaks tuuakse planeeringus välja  maakasutuse üldised tingimused,  heakorrastuse, haljastu-
se, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Mooni 53 kinnistu detailplaneeringu ajavahemikus 24.08.-07.09.2015.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega 

krundiks ning määrata ehitusõigus ühele moodustatavale krundile olemasoleva 2-korruselise 
üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning teisele krundile kahe kuni 2-korruselise 
kahe korteriga elamu ehitamiseks.

Lisaks tuuakse planeeringus välja  maakasutuse üldised tingimused,  heakorrastuse, haljastu-
se, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Materjalidega on võimalik tutvuda tööajal Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos aadressil 
Vabaduse väljak 7 ja Kristiine Linnaosa Valitsuses aadressil Tulika 33b III korruse toas 301 ning 
ööpäevaringselt planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/.

Marsi 6 kinnistu projekteerimistingimuste taotluse ajavahemikus 24.08.-07.09.2015.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on esitatud eskiislahendus ja projekteerimistingimuste 

taotlus Marsi 6 ärimaa krundil paikneva hoone korterelamuks rekonstrueerimiseks ja maa siht-
otstarbe muutmiseks 100% elamumaaks.

Materjalidega on võimalik tutvuda tööajal Kristiine Linnaosa Valitsuses aadressil Tulika 33b III 
korruse toas 301.

KUULUTUSED
KINNISVARA KIIROST TALLINNAS! Kanname kõik ostuga seotud kulud (nt. hindamine, no-

tarikulud). Samuti võtame pikaajalisele üürile (3-5 aastat) 4…10-toaliseid kortereid või büroo-
pindu mitte läbikäidavate tubadega võimalusel hilisem väljaost. Maksame 300 EUROT vihje-
tasu kinnisvara müügisoovituse eest mis lõpevad meie poolt korteri ostuga. Helista 56150084 
või saada e-kiri : property@latipac.eu
Kanarbiku talu müüb korralikke kuivi küttepuid! Sortiment: lepp, sanglepp, kuusk. Pikkused-30, 

33, 38, 50cm! Vedu alates 5rm! Tel 53 737 294

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

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

Elektritööd. Puhkepäevata. Tel 514 9383

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. 
Parimad hinnad. Tel 522 1151; www.nagusul.ee 

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, tuleha-
katus, saepuru kotis, koos toomisega, www.kaminapuud.com, tel. 5018594

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 8- aas-
tane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 56903327

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

Puude ja põõsaste saagimine, tükeldamine ja kändude välja juurimine. Puuokste ja kändude 
äravedu. Tel 53476867

TPIK pakub kogemusnõustamise 
teenust puuetega laste ja noorte peredele
Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada 
puuetega laste ja puuetega noorte vanemate sotsiaal-
sete ja vaimse tervise probleemide teket, aidates seeläbi 
parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti, 
soodustada laste ja noorte kasvuks ja arenguks vajaliku 
perekeskkonna kujunemist.

Tallinna elanikele pakub kogemusnõustamise teenust 
Tallinna Puuetega Inimeste Koda, kus Vabaühenduste 
Fondi rahastatud projekti käigus koolitati eesti- ja vene-
keelseid vabatahtlikke kogemusnõustajaid, kes on ise 

puuetega laste ja noorte vanemad. 
Kogemusnõustamise teenus on Tallinna linnaelanikele 
tasuta. 

Kogemusnõustamise kohta saab rohkem informat-
siooni aadressilt http://tallinnakoda.ee/1,196. Teenusele 
saab registreeruda esmaspäeviti ja kolmapäeviti 9:00–
11:00 ning reedeti 16:00–18:00 koordinaator Anu Väli 
numbril 58849965 või e-posti aadressil kogemus@tallin-
nakoda.ee.

Töötuba: Kuidas märgata tööstressi ja mida 
saan ette võtta? 
Lühidalt teooriat ja palju praktilisi harjutusi.
Grupi suurus: 8-12
Toimumise aeg: 26.08.2015 kell 13.00 – 16.00

Kuidas paremini toime tulla tööalase stressiga ja maanda-
da pingeid. 
Tööalaselt puutume paratamatult kokku paljude erineva-
te stressoritega, 
mis võivad meie igapäevast toimetulekut tugevalt mõju-
tada. Kuidas nendega 
paremini toime tulla ja kuidas efektiivsemalt tekkinud 
pingeid maandada?
Grupitöös räägime muuhulgas ka keha ja meele seostest, 

teadlikkusest ning selle olulisusest nii vaimse kui füüsilise 
tervise säilitamisel. 
Kindlasti on ka võimalus esitada omapoolseid küsimusi. 

Läbiviija: Pille Pesti, ESF karjäärinõustaja
Aeg: 26.08.2015 kell 13.-16. 
Koht: Eesti Töötukassa Lilleküla büroo õppeklass, 
Metalli 3. 

Registreerumine nii gruppidesse kui individuaalseks 
nõustamiseks:

tel. 6348000 või lillekyla.info@tootukassa.ee.

Eesti Juristide Liit osutab Tallinna 
Linnakantseleis tasuta õigusabi
Eesti Juristide Liit on pikalt pakkunud Tallinna Linnakant-
seleis (Vabaduse väljak 7) tasuta õigusnõustamise tee-
nust. Alates 27. juulist osutavad õigusabi üliõpilased Gerli 
Helene Gritsenko, Karin Tartu, Olga Kuulme, Ann-Enel Val-
ter, Piret Rummi, Marit Rüüsak ja Kätlin Robas. Üliõpilased 
võtavad kliente vastu tööpäeviti 10.00-14.00.

Tasuta õigusabi osutatakse kuni 28. augustini Linna-
kantseleis selleks ettenähtud boksis. Esmaspäeviti, kol-
mapäeviti ja reedeti osutatakse õigusabi eesti keeles, tei-
sipäeval ja neljapäeval vene keeles.

Õigusnõustajad on valmis vastama linnaelanike kõi-
kidele põhilistele õigusalastele küsimustele erinevatest 
valdkondadest (perekonnaõigus, tööõigus, pärimisõigus, 

üüri- ja võlasuhted jne). Keskmiselt on ühe kliendi nõusta-
miseks aega 20 minutit.

Nõustamine toimub Tallinna Linnakantseleis iga päev 
10.00-14.00 elava järjekorra alusel.
Eesti Juristide Liit on tasuta õigusabi osutanud alates 
2002. aastast ning aastas nõustatakse sel viisil keskmiselt 
10 000 inimest.

Lisainfo:
Katarina Kiiver
Noorjuristide projektijuht
Eesti Juristide Liit
katarina.kiiver@juristideliit.ee

XI Tallinna Kammermuusika Festival 
Klassikalise muusika suviste tippsündmuste hulka kuuluv 
XI Tallinna Kammermuusika Festival pakub 21. - 30. au-
gustini publikule kõrvuti Eesti tippmuusikute Irina Zah-
harenkova, Andreas Lendi, Ralf Taali, Mihkel Polli, Neeme 
Otsa, Sigrid Kuulmanni jt esinemistega ka põnevate kava-
dega väliskülalisi  Belgiast, Türgist, Makedooniast, Vene-
maalt ja Tšehhist. 

Festival algab 21. augustil Jaani kirikus tasuta  kontserdi-

ga, kus esinevad Neeme Ots (trompet), Kristina Kriit (viiul) 
ja Tiia Tenno (orel). Linnarahvast rõõmustame tasuta 
kontsertidega ka 22. ja 23. augustil Vabaduse väljakul 
asuvas festivalitelgis. Külalisi on tulemas Belgiast, Türgist, 
Makedooniast, Venemaalt ja Tšehhist, nendega koos mu-
sitseerivad Eesti tippsolistid pealinna kaunimates saali-
des. 

Täpsem info www.plmf.ee

Tallinna huvitegevuste mess “No vaata”   

KUS: Rocca Al Mare keskuses
MILLAL: 29. augustil 2015
Kell 13–17
Viimasel laupäeval enne kooliaasta algust toimub 
Rocca Al Mare keskuses suur
huvitegevuste mess. Lastele ja noortele tutvustatakse 
huvitegevuste, noortekeskuste tegevuste,
sportimise ja muid vaba aja sisustamise võimalusi 
pealinnas. Kokku on messil esindatud ligi 30 erinevat 
organisatsiooni ja huvikooli üle linna.
Toimuvad põnevad töötoad ja meeleolukad esinemi-
sed.
Päeva lõpetab kell 18.00 Daniel Levi kontsert.

Programm:
13.00–17.00 HUVITEGEVUSTE MESS Rocca Al Mare 
keskuses:
spordiklubid, tantsuagentuurid, tsirkusestuudiod, 
võimlemisklubid, huvikoolid, noortekeskused, muu-
seumid, põnevad töötoad ja meeleolukas lavašõu!
18.00 Laval: Daniel Levi.

Kes messile kohale tulla ei saa, leiab infot erinevate 
pealinna huvikoolide, spordiklubide, noortekeskuste 
ja sügisel algavate huviringide ning treeningute kohta 
Tallinna noorte huvitegevuste elektroonilisest teatmi-
kust „No vaata“ www.tallinn.ee/novaata. 

Teatmik on kodulehel kättesaadav alates 17. augustist.
Huvitegevuste messi korraldab Tallinna spordi- ja 
noorsooamet.

KULLO LASTEGALERIIS, KUNINGA 6
Avatud T-L kell 10.00-18.00
Fotonäitus ”Kaks külge”, 3.-22.august 2015, fotograafid – Maria Aleksejeva ja Tatjana Lind
RAHVUSVAHELINE TÄNAVA-FOTOGRAAFIA NÄITUS 
“INNERVISIONS”  12.– 22. AUGUST, 2015.  
TALLINNA BOTAANIKAAED (KLOOSTRIMETSA TEE 52) KUTSUB 21.-
23. AUGUSTIL  ELULÕNGADE JA PÜSILILLEDE NÄITUSELE. 

Näitus pilkupüüdvate õitega liaanidest – elulõngadest ja suve teises poo-
les õitsevatest püsililledest on värvikirev. Elulõngad kuuluvad tulikaliste 
sugukonna 323 liigilisse perekonda. Looduslikult leidub elulõngu Lõuna-
Ameerikas, Madagaskaril, Okeaanias ja troopilises Aafrikas. Euroopast on 
pärit 10 elulõngaliiki. Elulõnga sorte on maailmas aretatud üle 5000. 

Näitusel eksponeeritud elulõngad pärinevad Eestist, Roogoja talust. Li-
saks elulõngadele saab näitusel tutvuda ka Viljandimaal Nõrga talus kasva-
tatud flokside, hostade, helmikpööriste, heleeniumite, siilkübarate ja pal-
jude teisi püsikutega. Näituse külastajatel on hea võimalus kaasa osta 
istikuid ja saada head nõu suurte kogemustega taimekasvatajatelt.

*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.
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2.–4. sept. 2015

Info tel 664 6100 

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!

Tallinna
Nõmme Noortemaja ringid 

2015/2016

Loodus

Mõttemängud

Tehnika

Tants ja teater

Kunst

Muusika

Kontakt:       Tallinn, Nurme 40, tel. 6701230, e-kiri nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee

KERAAMIKARING 6-19 24

KLAASIRING al 7 27
MAALIMINE, JOONISTAMINE, 
KOMPOSITSIOON

al 13 20

KUNSTI- JA EHTERING 6-16 21

KUNSTIKURSUS 8-19 21

FOTOKLUBI al 10 21

PUIDUMEISTERDAMINE 7-10 24

KUNSTI- JA KÄSITÖÖRING 7-19 23

KUNST JA KIRI al 7 23

KUNSTI- JA SIIDIMAALISTUUDIO al 5 23

LOOVUSMÄNGUD    UUS! al 10 21

MUUSIKASTUUDIO al 11 20

PÄRIMUSRING   UUS! 7-10 20

PÄRIMUSLIK VIIUL  UUS! 8-19 35

HIIU KANNEL   UUS! 8-19 35

TORUPILL al 12 35

FLÖÖT   UUS! 7-19 35

KLAVER 4-19 35

SOLFEDŽO 4-19 -

VIIUL 5-19 35

KLASSIKALINE KITARR   UUS! 7-19 35

PLOKKFLÖÖT 7-19 35

BALLETT 6-10 20

BALLETT JA KAASAEGNE TANTS 10-12 20

LIIKUMISRÜHM 7-16 20/22

FLAMENCOSTUUDIO al 7 22/27

TEATRIRING 7-16 20

IMPROTEATER "NING"   UUS! 12-16 19

KABE 4-19 18

MALE 5-19 18/24

LENNUMUDELISM 9-19 25

AUTOMUDELISM (JUHTRADA) 9-19 23

ÜLDTEHNIKARING 9-19 24

ROBOOTIKARING 10-19 22

ROBOOTIKARING (PÄÄSKÜLA G) 11-15 22

RAADIOSPORDI RING 12-19 20

KOERAKASVATAJATE RING al. 12 20

LOODUSSÕBRAD 7-19 20

LOODUSRING                          7-14 20

MEISTERDAMINE (H) 4-6 19

MUUSIKASTUUDIO (Õ) 4-6 18

PÄRIMUSRING (Õ) 4-6 18

LIIKUMISRÕÕM MUUSIKAS (H, Õ) UUS! 4-6 18

VÄIKELASTE VÕIMLEMINE  (H) 3kuud-4 22

BALLETT (Õ) 4-6 19 

LASTEARENDUSKESKUS  E, K (Õ) 5-7 22

KABE (RABARÜBLIKU LA/H) 4-7 12

LOODUSRING KOOLIEELIKUTELE (H, Õ) 4-6 20

vanus

Mudilased

hind

Hinnad kehtivad õpilastele vanuses 4-19. Täiskasvanutele ja alla 4-aastastele ( v.a. 
väikelaste võimlemine) lisandub õppetasule 16 eurot kuus.

hindvanus

Ilus hind
1.00 Ilus hind

2.90Ilus hind

1.90
alates

Suurim elamuste aed!

VEO- ja KOLIMISTEENUS
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Kasuta võimalust ja reklaami end kohalikus linnaosa lehes!
Info Kristiine Lehe reklaami kohta:

www.tallinn.ee/kristiine
veronika.kotilevitš@tallinnlv.ee

Tel. 645 7134



Kristiine Linnaosa Valitsus

SISSEPÄÄS TASUTA!
Kava vaata  www.tallinn.ee/kristiine

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi

KUNINGANNA KRISTINA PÄEV 
JA SÜGISLAAT  

6. september 2015 
kella 10 - 17

Löwenruh pargis
Mustamäe tee 59a

Kuninganna Kristina päev 
kell 12-17
Kristiine sügislaat 
kell 10-16

KAVA

12.00 Päevajuht Priit Öövel tutvustab päevakava
13.00 Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev avab
                    Kuninganna Kristina päeva
13.10 Vello Vaheri tsirkuseshow
13.35 Esineb KT Stuudio (Huvikeskus „Kullo“)
14.00 Peaesineja  Birgit Õigemeel 
15.20 Esineb KT Stuudio
15.45 Kuninganna Kristina päeva tort ja 
                     tantsumuusika
16.10 Kirss Garden trummishow- Jaan Kirss ja 
                    Ian Mikael Kirss
17.00 Konferansjee lõpusõnad

Laadale on oodatud kõik kauplejad, kes pakuvad mahetoo-
teid, aiakaupu ning käsitööesemeid mõistliku hinnaga. 
Kauplejate registreerimine: www.tallinn.ee/kristiine.
Kuninganna Kristina päev ja laat on kõigile tasuta, sh kaup-
lejatele. 

Peaesineja  
Birgit Õigemeel


