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VALGE METALL-ROTT 
KUTSUB PEOLE!

Hiina uusaasta tähistamiseks avatakse 
24. jaanuaril kell 17 Kristiine Keskuse 

ees koos tuletantsuga metall-roti 
jääskulptuur, mille abil kogutakse 

raha Tallinna Loomaaia jaoks. 

Tule kogu perega
ja võta sõbradki kaasa!

Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalameti tellimusel alustati 
2020. aasta teisel nädalal Tedre 
tänava Sõpruse puiestee ja 
Mooni tänava vahelise lõigu re-
konstrueerimistöödega. 

Tallinna abilinnapea Kalle 
Klandorfi sõnul on tööde eesmär-
giks jalakäijatele ja jalgratturite-
le paremate ja ohutumate liiku-
misvõimaluste loomine ning ole-
masoleva sõidutee rekonstrueeri-
mine, sademevee äravoolu 
lahendamine ning haljastuse 
korrastamine. "Tänavalõigu pik-

kus on 330 meetrit ja esimeses 
järjekorras alustatakse Mooni 
kuni Vuti tänava vahelises lõigus 
tehnovõrkude rajamisega. Kok-
kuvõttes rajatakse 5,5 meetri 
laiune kahesuunaline asfaltkat-
tega sõidutee, mille ühele küljele 
tuleb kergliiklustee ja teisele 
kõnnitee," selgitas Klandorf. 

Kristiine linnaosa vanema 
Jaanus Riibe ütles, et tegemist on 
kohalike elanike jaoks tähtsa tee-
lõiguga, kust liigub läbi palju liik-
lust ning jalakäijaid ja mille kor-
da tegemist on kaua oodatud. 
"Tööde mahus rajatakse ristmi-

kele liikluse rahustamiseks tõs-
tetud ristmikud, jalakäijate üle-
käiguradadele paigaldatakse eri-
valgustus, vaegnägijate liikumise 
hõlbustamiseks ülekäiguradade-
le braikivid. Tänavale tuleb LED-
tehnoloogial põhinev tänavaval-
gustus." lisas Riibe. 

Ehitustööde ajal on tänav ta-
valiiklusele suletud. Kohalikele 
elanikele tagatakse juurdepääs. 
Palume järgida ajutisi liikluskor-
raldusvahendeid. 

Ehitustööde lepinguline täht-
aeg on 21. juuli 2020. 
KRISTIINE LEHT

Algasid Tedre tänava 
rekonstrueerimistööd

�Möödunud suvel valmis Kris-
tiine linnaosas uus avalik 

välitreeningplats aadressil 
Tedre tänav 58, kuhu paigal-

dati multifunktsionaalsed 
treeningvahendid. Nüüd sai 

plats endale ka uue moodsa 
valgustuse! 

Hiina uue aasta tähistamiseks 
avatakse 24. jaanuaril kell 17 Kris-
tiine kaubanduskeskuse ees koos 
vägeva tuletantsuga metall-roti 
jääskulptuur, mille abil kogutakse 
Tallinna Loomaaia jaoks raha.

Hiina kalendri järgi algab me-
tall-roti aasta. Hiina kalendris 

omistatakse rotile elavat kujut-
lusvõimet, sarmikust ja agressiiv-
set edasipüüdlikkust.

Heategevuslikul eesmärgil 
püstitatava jääskulptuuri tradit-
sioon sai alguse juba kolm aastat 
tagasi, kui Kristiine Keskuse ette 
püstitati punane kukk. 

Möödunud aastal ilutses aga 

Rocca al Mare keskuse ees kolla-
ne siga.

Avamisüritusel võtavad sõna 
Kristiine linnaosa vanem Jaanus 
Riibe, Kristiine Keskuse turun-
dusjuht Helina Leif ning Tallinna 
Loomaaiast Darja Zubareva. Li-
saks astuvad ka üles tuletantsi-
jad. KRISTIINE LEHT

Aastavahetusel lõpetab häire-
keskuse abitelefon 1345 tallin-
laste teenindamise ja uue aasta 
esimestest hetkedest võtab 
teatepulga üle Tallinna munitsi-
paalpolitsei ameti lühinumber 
14410.

Abitelefoni ülesanne on abis-
tada tallinlasi linnamajanduslike 
küsimuste lahendamisel – alates 
probleemidest liikluskorralduses 
kuni linna üldise heakorra, kõn-
niteede libeduse, ohtlike jääpuri-
kate või tänavavavalgust puudu-
tavani. 

Ameti juhataja Aivar Toom-
pere sõnul on tegemist pragmaa-

tilise otsusega. „Linnakodaniku 
paremaks teenindamiseks hak-
kab helistaja kohe suhtlema lin-
naga ja vahelt jääb ära häirekes-
kuse ametnik. Riik ei pea olema 
see „postituvi“ kes vahendab lin-
namajanduslikke probleeme ko-
halikule omavalitsusele.“

„See tähendab, et inimene 
peab teadma ainult ühte numbrit, 
meie edastame vajaliku informat-
siooni probleemi lahendajale. Kii-
reloomuliste või ohtlike problee-
mide korral saame kohale saata 
oma patrulli, kes piirab ohuala ja 
vajadusel tagab ohutuse kuni ava-
riimeeskonna või omaniku saabu-
miseni,“ ütles Toompere. 

Kuni augustikuuni informee-
rib vanale abinumbrile helistajad 
numbrimuudatusest automaat-
vastaja. Abitelefon töötab ööpäe-
varingselt. Kõne hind on vastav 
operaatori kõnepaketile ega sõl-
tu sellest, kas helistatakse mobii-
lilt või tavatelefonilt.

„Soovime kõigile meeldivat 
aastavahetust ja kellel on telefoni-
mälus number 1345, siis selle võiks 
juba asendada numbriga 14 410!“ 
KRISTIINE LEHT

Kristiine kaubanduskeskuse ees avatakse 
Hiina uusaasta puhul jääskulptuur

Mupo: Tallinna abitelefoni number 
muutus – alates uue aasta 
esimesest minutist on selleks 14410



�Raekojas tunnustati Tallinna linnavalit-
suse ning sotsiaal- ja tervishoiuameti 
poolt 11 tublit sotsiaalvaldkonna ja selle 
valdkonnale pühendunud spetsialisti, kel-
le seas pälvis tänu ka Kristiine Linnaosa 
Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna 
juhataja asetäitja Maarika Masikas. Õnnit-
leme Maarikat ja oleme tema üle uhked! 

� Paigaldasime kolme parki uued 
prügikastid: Cederhelmi,  

Löwenruh` ja Räägu parki.  


�Linnaosa parkides, tänavate ääres, 
sisehoovides ja haljasaladel ehiti kau-
nitesse valguslahendustesse üksnes 
ehtsad puud. 

� Tallinna Maleklubi koostöös Paul 
Kerese nimelise Nõmme Maleklu-
biga korraldas Kristiine Linnaosa 

Valitsuse toel 23. septembrist 
kuni 16. detsembrini 50 + veterani-
de välkturniiride sarja "KRISTIINE 
SÜGIS 2019". Sarjas toimus kokku 

13 turniiri ning koondarvestusse 
läks 9 parema võistluse tule-

mus. Maletajate võõrustajaks oli 
Tallinna Puuetega Inimeste Koda. 

Suured tänud korraldajatele ja 
osalejatele! 



�Päästeamet ja Kristiine Linna-
osa tegid kahe aasta jooksul 
projekti "500 kodu tuleohu-
tuks" Kristiines tuleohutuks 
20 vähekindlustatud inimese 
kodu. Üle Eesti tehti selle 
projekti raames tuleohutuks 
663 majapidamist. 
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Austatud Kristiine elanik
Talvekülmad on taas kätte jõudnud, ilma-
teade lubab mõõduka külma jätkumist, 
mis tähendab jää ja libeduse teket. Kutsu-
me linnaosa elanikke ettevaatusele ja ju-
hime kinnistute omanike tähelepanu 
kõnniteede hoolduskohustusele – kõnni-
teede puhastamise ja õigeaegselt tehtud 
libedustõrje tegemise eest kõnniteel vas-
tutab teega piirneva maja või kinnistu 
omanik. Kui linn hoolitseb sõiduteede 
ning umbes 20 protsendi kõnniteede ja 
kergliiklusteede libedusetõrje eest, siis 80 
protsendi kõnniteede hooldus on korteri-
ühistute või kinnistuomanike õlul. Nii tu-
leb korteriühistutel ja kinnistuomanikel 
oma majaesisel kõnniteel tagada turvali-

ne ja ohutu liiklemine ning teostada libe-
dusetõrjet vastavalt ilmastikuoludele ja 
vajadusele. 

Kristiine linnaosa tuli siinkohal elani-
kele appi – jagame ka sellel aastal linnaosa 
kinnistuomanikele tasuta graniitsõel-
meid, tõrjumaks libedust ning hoidmaks 
korras enda maja- ja tänavaesiseid kõnni-
teid. Graniitsõelmeid jagame esmaspäevi-
ti ja neljapäeviti. Tallinna keskkonna- ja 
kommunaalameti ning linnaosavalitsuste 
lepingupartnerid teevad ennetavalt libe-
dusetõrjet ning on valmis kiiresti reagee-
rima. 

Kristiine kaunis talvevalgustus
Paljud teist on ilmselt märganud, et selle-
aastane talvevalgustus oli varasematest 
aastatest oluliselt suurejoonelisem, ehtisi-
me kaunitesse valguslahendustesse parki-
des, tänavate ääres, sisehoovides ja halja-
saladel üksnes ehtsad puud. Kuna esinda-
me keskkonnasõbralikku mõtteviisi, siis ei 
ole ühtegi puud selleks maha raiutud, vaid 
kauniks on muudetud kasvavad puud. Tal-
vise valguse ilu on linna püsiv osa ja ka sel 
aastal otsustasime ehtida ehtsaid puid lin-
naosa eri kohtades. 

Algas Tedre tänava 
rekonstrueerimine
Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti 
tellimusel alustatakse 2020. aasta teisel 
nädalal Tedre tänava Sõpruse puiestee ja 
Mooni tänava vahelise lõigu rekonstruee-
rimistöödega. Tööde eesmärgiks on jala-
käijatele ja jalgratturitele paremate ning 

ohutumate liikumisvõimaluste loomine, 
olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine, 
sademevee äravoolu lahendamine ning 
haljastuse korrastamine. 

Tänavalõigu pikkus on 330 meetrit ja 
esimeses järjekorras alustatakse Mooni 
kuni Vuti tänava vahelises lõigus tehno-
võrkude rajamisega. Kokkuvõttes rajatak-
se 5,5 meetri laiune kahesuunaline asfalt-
kattega sõidutee, mille ühele küljele tuleb 
kergliiklustee ja teisele kõnnitee. Palume 
järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid. 

Vanadest jõulukuuskedest saab 
hakkepuit
Jaanuaris alustasime taas ka elanikelt va-
nade jõulukuuskede kogumist, kuid erine-
valt eelmistest aastatest kogutud jõulu-
kuuski ei põletata, vaid need hakitakse 
tükkideks ja kasutatakse edaspidi hakke-
puiduna linnaosa parkides. Keskkonna-
kaitse küsimused on väga tähtsad ja iga 
samm atmosfääri süsinikujälje vähenda-
miseks aitab kliima soojenemise vastu. See 
on kindlasti palju loodussõbralikum utili-
seerimisviis kui lihtsalt põletamine. Kuna 
kokku kogutud vanadest jõulupuudest te-
hakse hakkepuitu, siis on oluline, et kuu-
sed oleksid kogumispunktidesse toodud 
ilma jõulukaunistusteta ning kilesse pa-
kendamata. 

Lõpetuseks soovin kõigile edukat uut 
aastat! Sel aastal on prioriteedid turvali-
sus, kultuur, kodulähedus, heakord, pargid 
ja koostöö kogukonnaga. Anname igaüks 
endast parima, et muuta meie linnaosa 
elukeskkond veelgi paremaks! 

Õigusalased 
nõustamised Kristiines
Kristiine linnaosa valitsuses annab elanikele tasuta õigusalast nõu 
jurist Jevgeni Šimonjuk, kes on varasemalt töötanud nii era- kui ka 
avalikus sektoris ning omab laialdast kogemust mitmesuguste õi-
gusalaste küsimuste lahendamisel. 

Juristi konsultatsioonid toimuvad Kristiine linnaosa valitsuse 
hoones (Tulika 33b) II korrusel kabinetis 208 esmaspäeviti 15.00–
17.00 ja neljapäeviti 9.00–11.00. Konsultatsioonile saamiseks tuleb 
eelnevalt registreeruda telefonil 645 7104. KRISTIINE LEHT

Lille asumis tekitavad 
parkimissegadust uute 
ärimajade külastajad
Vaarika ja Maasika tänavate elanikud on pöördunud Kristiine Linna-
osa Valitsuse poole seoses tekkinud parkimisprobleemidega piir-
konnas. Lähiümbrusse kerkinud ärimajade tõttu on järsult tõusnud 
parkivate autode hulk Vaarika ja Maasika tänavatel. Kristiine Linna-
osa Valitsus viib läbi elanike seas küsitluse, et selgitada välja, kas 
kehtestada piirkonnas kellaajalised parkimise piirangud. 

Kohalikke elanikke suur parkivate autode hulk, mis hõivavad nii 
kõnniteed kui kohati ka haljasalad, autode hulk on hakanud takis-
tama elukeskkonda. Kristiine Linnaosa Valitsus konsulteeris Tallin-
na Transpordiametiga ja üks pakutud lahendusi on keelata nendel 
tänavatel parkimine teatud kellaaegadel. Soovime teada piirkonna 
elanike arvamust liikluskorralduse muutmise kohta. Muudatuste te-
gemine on eelkõige Maasika ja Vaarika tänava inimeste otsustada, 
mistõttu palume neil arutada teemat naabrite ja tuttavatega. 

Skeemi järgi oleks piirkond päevasel ajal parkivatest autodest 
vaba. Elanikud ei peaks muretsema, kas pääsevad oma väravast 
sisse ja jalakäijad saaksid turvalisemalt liigelda. Samas on oluline 
rõhutada, et ka kohalikud elanikud ei tohiks samadel kellaaegadel 
tänavatel parkida, keeld kehtiks võrdselt kõigile. 

Kristiine Linnaosa Valitsus ootab elanikelt tagasisidet hiljemalt 
31. jaanuariks 2020. Ootame arvamusi ja ettepanekuid linnamajan-
duse osakonna vanemspetsialisti Marju Korts’i telefonil: 645 7125 
või e-posti aadressile: marju.Korts@tallinnlv.ee. 

Peale küsitlusele vastuste saamist korraldab Kristiine Linnaosa 
Valitsus veebruaris kohtumise piirkonna inimestega küsimuse lõpli-
kuks otsustamiseks. KRISTIINE LEHT

6. jaanuaril alustati meie linnaosas vana-
de jõulukuuskede kogumisega. Erinevalt 
eelmistest aastatest kogutud jõulukuus-
ki ei põletata, vaid hakitakse tükkideks ja 
kasutatakse edaspidi hakkepuiduna lin-
naosa parkides. 

Kampaania kestab kuni 24. jaanuarini!
Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe 

rõhutas, et keskkonnakaitse küsimused on 
väga tähtsad ja iga samm atmosfääri süsi-
nikujälje vähendamiseks aitab kliima soo-
jenemise vastu. „Sellel aastal otsustasime 
vanade jõulukuuskede põletamise asenda-

da nende multšimisega. See on kindlasti 
palju loodussõbralikum utiliseerimisviis 
ja samas aitab meil parkide teed ning ro-
hetsoonid paremini korras hoida. Linna-
osa elanikud saavad viia oma vanad kuu-
sed avatud seitsmesse kogumispunkti, 
millest üks on ka uus ja asub Mustjõe ja 
Veskimetsa asumite piiril,“ selgitas Riibe. 

"Kuna kokku kogutud jõulupuudest te-
hakse hakkepuitu, siis on oluline, et kuused 
oleksid kogumispunktidesse toodud ilma 
jõulukaunistusteta ning kilesse pakendama-
ta. Vanade jõulukuuskede kogumiskampaa-
nia kestab kuni 24. jaanuarini," lisas Riibe. 

JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

Utiliseerime vanad jõulukuused 
keskkonda hoides СО₂ vabalt

• Kuldnoka 12a maa-ala 
• Sõstra 1a  3. Kirsi 3a  
• Vindi 18b
• Kotka 14a 
• Seebi 24  
•  Mustjõe tänav 40 asuv asfaltplats 

(ühine Haabersti linnaosaga). 

KRISTIINE LINNAOSA 
ELANIKUD SAAVAD KUUSKI 

TUUA JÄRGMISTESSE 
KOGUMISPUNKTIDESSE:

LINNAOSAVANEMA VEERG
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Loodetavasti tõi jõuluaeg rõõmu 
ja rahu kõikidesse meie linnaosa 
kodudesse, et saaksime minna 
hea tundega uude aastasse. Jõu-
lutunne on küll lumeta visa tekki-
ma, kuid senisest rohkem jõulu-
valgustust ja mitmesugused 
jõuluüritused aitasid kindlasti 
jõulumeeleolu loomisele kaasa. 
Erinevaid jõuluüritusi oli sellel 
aastal tõesti palju ja loodetavas-
ti jõudsite teiegi neist osa saada.

Kõige rahvarohkem neist oli 
kahtlemata traditsiooniline jõulu-
kontsert Kaarli kirikus. Juba 15 
aastat on Kristiine linnaosa valit-
sus korraldanud Kaarli kirikus ad-
vendiajal kontserdi, kus esinevad 
meie armastatud muusikud. Sellel 
korral esinesid jõulukavaga kaks 
säravat artisti: Hanna-Liina Võsa 
ja Uku Suviste. Nende saatebänd 
koosnes sellistest nimekatest 
muusikutest nagu Olav Ehala, 
Toivo Unt, Lembit Saarsalu ja 
Toomas Rull. Lisaks traditsiooni-
listele jõululauludele esitati palju 
Olav Ehala lugusid, mis ideaalselt 
jõuluaega sobisid. 

Mitu jõuluüritust toimus ka 
Kristiine päevakeskuses. Lisaks 
sellele, et päevakeskuse lauluklubi 
oma repertuaari jõululaule lisas, 
esinesid jõuluootuse jazzikavaga 

laulja Marju Ingel ja pianist Ulla 
Mölder. Üle pika aja oli päevakes-
kusel külas teater. Etendus „Jõulu-
täht“ oli kenaks jõulukingituseks 
Kristiine lasteaialt. Selle lasteaia 
õpetajad on nii tublid, et juba mitu 
head aastat on nad õppinud selgeks 
jõuluetenduse, mida siis nii oma 
lasteaias kui ka teistes Kristiine 
lasteaedades-koolides etendatakse. 
Tore südamlik jõululugu meeldis 
ühtviisi nii väikestele kui suurtele.

Lisaks jõulupidudele lasteaias ja 
koolis korraldas linnaosavalitsus 
vähekindlustatud lastele jõuluüri-
tuse Lennusadamas. Meremuusemi 
vahvast jõuluprogrammist, mis tut-
vustas meremeeste jõulukombeid 
läbi aegade, sai osa üle 80 Kristiine 
linnaosa lapse. Külas käis jõulu-
mees ja kommipakita ei lahkunud 
ükski laps. Õnneks oli SA Tallinna 
Hambapolikliinik teinud omakor-
da lastele kingipaki, mis sisaldas 
abivahendeid, et laste hambad nii-
sugusele kommide rünnakule vastu 
suudaksid panna.

Häid kingitegijaid oli veel. Sel-
lel aastal osalesid Kristiine laste 
päevakeskuse lapsed Maxima 
Inglipuu projektis. Meie sotsiaal-
töötajate abiga korjati laste soovid 
kokku ja tänu neile heategijatele, 
kes Nõmme tee Maxima kauplu-
sest soovid kuuselt leidsid ja täit-
sid, oli laste jõulurõõm veelgi suu-
rem. Täname Maxima Eesti OÜ-d, 
et nad olid lahkelt nõus Inglipuu 
heategevuskampaaniat ka Kristii-
nes läbi viima, ja loodame juba 
2020. aasta jõulukuul selle projek-
tiga jätkata. 

Oleme tänulikud ka Audentese 
erakoolile, kes kooli heategevusli-
kul jõululaadal kogutud raha eest 
päevakeskuse lastele mänge ja 
maiustusi ostsid. Kingitustest 
tähtsam on teadmine, et on neid, 
kes märkavad ja hoolivad. Aitäh 
kõigile, kes Audentese jõululaadal 
ise tehtud kraamiga kauplesid ja 
oma teenistuse heategevuseks loo-
vutasid! Lapsed olid kingituste üle 
väga rõõmsad ja rõõmu tõite ka 
neile kahele suurperele, kellele 
koolipere lisaks kingituse tegi. 

Tallinna Allika baptistikogu-
dus toetas omakorda nelja pere-
konda. Täiskasvanud toimetuleku-
raskustega vanematele inimestele 
tegi kümmekond jõulupakki EKNK 
Toompea kogudus.

Mitmeid aastaid on Punane 
Rist korraldanud nii lastele kui ea-
katele jõuluürituse. Nii ka sellel aas-
tal. Kui väiksemaid said vaadata 
teatrit, siis suured vaatasid koos fil-
mi ja kingituseta ei jäänud keegi.

Linnaosavalitsuse korraldatud 
jõululõunal jagasid häid emot-
sioone Lepatriinu lasteaia lap-
sed, kes meie eakatele nii laulu 
kui tantsuga jõulutunnet aitasid 
luua.

Kindlasti väärivad märkimist 
Kristiine linnaosa head haldjad – 
meie sotsiaaltöötajad, kes kõiki 
neid üritusi aitasid korraldada 
ning kingitusi ja peokutseid õigete 
inimesteni vahendada.

Teadmisega, et Kristiines on nii 
palju häid inimesi, on hea vastu 
minna äsja alanud 2020. aastale. 
Toogu see palju rõõmu kõigi jaoks!

Rõõmuga vastu uuele aastale
KRISTEL 
GEINE

Kristiine linna-
osa vanema 
asetäitja

Lõppeski 2019. aasta, mis oli äär-
miselt rikas ürituste poolest.

Toimusid nii uued sündmused 
nagu noortekonverents „Olen noor 
Kristiines“ ja kontsert Eesti taas-
iseseisvumispäeva auks kui ammu 
traditsiooniliseks muutunud ku-
ninganna Kristiina päeva tähista-
mine, kevad- ja sügislaat, Löwen-
ruh’ pargi muusikaline suvi, tree-
ningud värskes õhus, jõulukontsert 
ja paljud teised.

Vaatamata sellele, et Kristiine 
linnaosa pole Tallinna teiste linna-
osadega võrreldes suur, pööratakse 
meil palju tähelepanu kultuurikü-
simustele ja igas eas elanikele vaba 
aja veetmise võimaluste pakkumi-
sele. Möödunud korral korraldas 
Kristiine linnaosa valitsus üle saja 
ürituse ning ma tahan siinkohal 
võimalust kasutada ja tänada nii 
kogu meeskonda kui iga selle liiget 
panuse eest meie ideede elluviimi-
sel. Aitäh!

Sellega me ei peatu, vaid teeme 
kõik võimaliku, et uus, 2020. aasta 
oleks veel huvitavam ja nii Kristii-
ne linnaosa elanikud kui meie kü-
lalised võiksid enda jaoks leida hin-
gelähedase ürituse. Me jätkame 
koostöös Apollo kinoga kindlasti 
Kristiine, Põhja-Tallinna ja Kesk-
linna linnaosa ühist eakate ki-
noklubi projekti, mis muutub iga 
hooajaga üha populaarsemaks. Me 
võtsime arvesse möödunud aasta 
kogemust, kinoklubi liikmete arvu 
kasvu ja tegime mõned muutused, 
millest me teatame kõigile meie 
projektis osalejatele posti teel. 
Nende jaoks, kes ei ole kinoklubi 
liikmed, kuid soovivad liituda, 
meenutame, et seda saab teha kas 
vahetult enne seanssi linnaosa va-
litsuse esindaja juures Apollo kinos 

või selles linnaosa valitsuses, kus 
te elate (klubi liikmeks võib saada 
üksnes tingimusel, et olete eluko-
hajärgselt sisse registreeritud ning 
elate ühes järgmisest kolmest Tal-
linna linnaosast: Kristiine, Põhja-
Tallinn, Kesklinn). Eakate kinoklu-
bi programmi leiate leheküljelt 7.

Samuti jätkame auväärses eas 
sünnipäevalaste õnnitlemist, 
muusika nautimist Löwenruh’ 
pargis lahtise taeva all, ühist jaa-
nipäeva tähistamist, meeldima 
hakanud üritused jätkuvad ka sel-
lel aastal, kuid samuti ootab teid 
midagi uut! 

Teavet eelseisvate ürituste koh-
ta leiate ajalehest Kristiine Leht, 
Kristiine linnaosa ametlikult 
Facebooki leheküljelt või veebile-
heküljelt www.tallinn.ee/kristiine/

NATALJA  
GROMOVAJA
Kristiine linnaosa 
vanema asetäitja 
kultuuri, hariduse, 
spordi ja noortetöö 
küsimustes

Mis on toimunud ja mis  
meid uuel aastal ootab

Uus rekord: ära viidi ligi 15 000 lehekotti
Novembris ja detsembris meie linnaosas toimus lehekottide äraveo kampaania, mille 
käigus veeti elanikelt tasuta ära haljastusjäätmetega lehekotte kokku 14 025 tükki. 

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on rohelise keskkonnaga aedlinnas igal 
sügisel sajad kinnistuomanikud küsimuse ees, mida teha puulehtedega, ja siin tuleb 
linnaosavalitsus elanikele appi. 

"Kui eelmisel aastal vedasime ära 8 673 lehekotti, siis tänu põhjalikumale ja pike-
maajalisele teavitamisele on sel korral see arv ligi kahekordistunud. Kuigi aia- ja hal-
jastusjäätmeid võtavad vastu kõik Tallinna jäätmejaamad, siis transpordi tellimine ei 
ole kõigile jõukohane. Kokkuvõttes kasutasid inimesed seda võimalust päris agaralt ja 
usun, et saabuval kevadel on seetõttu inimestel hoovid rohkem korras. Meie kõigi ühine 
soov on, et Kristiine oleks puhas ja siin oleks mõnus elada," selgitas Riibe. 

Lehekotte vedas ära OÜ Seebo Team. KRISTIINE LEHT

Info linnaosavalitsusest eluruumi  
üürimist taotlevatele isikutele
Kristiine linnaosa valitsuses eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud pea-
vad andmeid täpsustama ja kinnitama

Tulenevalt Tallinna linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 „Tallinna 
linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise 
kord“ punktist 13 ja linnavalitsuse 22. veebruari 2010 määruse nr 17 „Tallinna teise ela-
muehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileand-
mise korra“ §-st 6 on eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud ko-
hustatud iga aasta esimese kolme kuu jooksul esitama eluasemekomisjonile kirjaliku 
kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel 
olemise alused. 

Eeltoodud kohustuse mittetäitmisel kustutatakse taotleja eluasemekomisjoni otsu-
se alusel eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.

Andmeid saab uuendada ja kinnitada kirjalikult kas posti teel (ka e-postiga) või isikli-
kult eluasemekomisjoni sekretäri juures. Eluasemekomisjoni sekretär võtab vastu Kris-
tiine linnaosa valitsuses aadressil Tulika tn 33b, II korrus, tuba 202 esmaspäeval kell 
15.00–18.00 ja neljapäeval 9.00–12.00. Tel 645 7129, e-post merike.melesk@tallinnlv.ee. 
KRISTIINE LEHT

•  Esimene seanss eakate kinoklubi projekti raames toimub juba 21. jaanua-
ril kell 12 Apollo kinos, mis asub Solarise keskuse kolmandal korrusel.

•  23. jaanuaril kell 14 kutsume teid Tallinna Puuetega Inimeste Kotta vääri-
kate kontsert-tantsuõhtule.

•  20. veebruaril kell 18 toimub Tallinna tööstushariduskeskuses kontsert 
Eesti Vabariigi aastapäeva auks.

•  25. veebruaril peame koos vastlapäeva Löwenruh’ pargis. Täpsem tea-
ve selle kohta ilmub järgmises Kristiine Lehe numbris.

MIS MEID OOTAB EES LÄHIMAL AJAL

Kristiine korteriühistute infopäev
Veebruarikuu korteriühistute infopäev toimub 12. veebruaril 2020. aastal kell 17.30 Kris-
tiine linnaosa valitsuse II korruse saalis (Tulika 33b)

Päevakorras:
Uus korteriühistutele toetuste andmise kord – Tallinna abilinnapea Eha Võrk. 
KRISTIINE LEHT

2020. aastal jätkub tasuta õigusabi 
korteriühistute juhatustele ja korteriomanikele

Lasnamäe linnaosa 
valitsuses:

Eelregistreerimine telefonil 
5625 7713 

T 10–12 
R 10–12

Linnaosavalitsuse infosaalis  
(Vabaduse väljak 7):

Eelregistreerimine telefonil  
687 1223                           

E 9–12 • T 9–12, 13–17 
K 9–12, 13–17 (EKÜL) • N 13–17
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS

Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5

Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a

Kristiine tegevuskeskuse päevakeskuse avatud üritused jaanuar 2020-veebruar 2020
K 22. jaanuar kell 14.00 – Ootame kõiki päevakeskusesse män-
gima lihtsat, kuid lõbusat ja põnevat BINGO-mängu. Võitjatele 
autasud!
N 23. jaanuar kell 14.00 – Väärikate kontsert-tantsuõhtu – Tal-
linna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59
E 27. jaanuaril kell 13.00 – Terviseloeng teemal „Hammaste pro-
teesimine ja võimalused selleks SA Tallinna Hambapolikliinikus“
T 28. jaanuar kell 14.00 – Meil on külas filmirežissöör, endine 
näitleja, Hiina enesetervendamise võimlemise õpetaja RIINA 
HEIN
K 29. jaanuar kell 15.00 – Piiblitunni viib läbi Allika koguduse 
pastor Jüri-Valdur Kibuspuu
T 4. veebruar kell 13.30 – Terviseloeng teemal „Üksindus, selle-
ga kaasnevad stress ja ärevus, uneprobleemid ning kuidas neid 
leevendada“ – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kolmanda kursuse 
õe eriala tudengid
E 10. veebruar kell 13.00 – Vestlusringis on Kristiine linnaosa 
vanem Jaanus Riibe. Vestlusringi külalisena esineb Tallinna 

Linnavolikogu esimees TIIT TERIK kes tutvustab Tallinna linna 
2020. aasta eelarvet.
T 11. veebruar kell 10.00 – Praktiline näohoolduse töötuba, kus 
modelliks oled sina ise  – saad teada, kuidas oma näonaha eest 
igapäevaselt hoolitseda (registreerimine tel 6512 702 või päe-
vakeskuse juhi toas)
T 11. veebruar kell 15.00 – Vaegkuuljate infotund – Svetlana 
Maide
K 12. veebruar kell 14.00 – Meil on külas Eesti loodusemees, 
Looduse Omnibussi eestvedaja ja Looduse Aasta Foto konkursi 
korraldaja Jaan Riis
R 21. veebruar kell 14.00 – Eesti Vabariigi sünnipäevale pühen-
datud kontsert – Kristiine gümnaasiumi õpilased Kadi Vooseli 
juhendamisel

Uuri infot meie tegevuse kohta kodulehelt http://kristiinetk.ee/
paevategevuse-keskus/, helista 651 2702 või tule päevakesku-
sesse Sõpruse pst 5, I korrus.

Kristiine noortekeskuses on uuest aastast uus Playstationi män-
gimise ruum, kuhu detsembrikuus noored töötoa raames seina-
maalinguid tegid. Tule ja pane ennast uues ruumis mängides 
proovile!

Lisaks kokandusklubile, mis toimub 29.01, alustab sellest kuust 
ka saksa keele klubi igal kolmapäeval kell 15.00 ja ingliskeelne raa-
matuklubi igal teisipäeval kell 18.00. Neid tegevusi viib läbi meie 
välisvabatahtlik Peter Brotzge Austriast ja need toimuvad inglise 
keeles. 

Avatud poole tegevustest toimub 20. jaanuaril kell 16.00 pinksi-
turniir, nii et kõik pinksisõbrad, tulge ja registreerige end võistluse-
le. Kristiine noortekeskus on avatud E–R kell 13.00–19.00, ootame kõi-
ki noori noortekeskusesse aadressil Sõpruse pst 4a!

Hoia meie tegemistel silma peal Facebookis: Kristiine noortekeskus 
ja kodulehel: www.kristiinetk.ee/noortekeskus

Kristiine noortekeskuse 
tegevused jaanuaris 2020

Meile tuleb külla 
eesti loodusemees, 

Looduse Omnibussi eestvedaja ja Looduse
Aasta Foto konkursi korraldaja

JAAN RIIS

K 12. veebruar kell 14.00

NÄOHOOLDUSE TÖÖTUBA
T 11. veebraril kell 10.00

 
 

ORIFLAME TOOTED kell 11.00-12.00
Kristiine Päevakeskuses

 Praktiline näohoolduse töötuba.
 Tule ja saa teada, miks ja kuidas oma näonaha eest
  igapäevaselt hoolitseda, et näeksid välja kaunis ja       
 särav ning tunneksid end noorusliku ja õnnelikuna.

 

 Töötoas võtame praktiliselt läbi näohoolduse etapid:
   * PUHASTUS
   * NIISUTAMINE JA KAITSE
   * SILMAÜMBRUSE HOOLDUS
   * ERIHOOLDUS
 

  Soovitused vastavalt vanusele ja näonahatüübile
 

Registreerimine tel. 6512 702 või päevakeskuse juhi toas
 

  Võimalus soetada Rootsi kvaliteet näo-ja
  keahooldustooteid
 

 
Meile tuleb külla 

 
T 28. jaanuaril kell 14

 
eesti filmirežissöör, 
endine filminäitleja, 

Hiina enesetervendava võimlemise 
õpetaja

Riina Hein

Foto autor Mariann Rea

Terviseloeng: 
Üksindus, sellega

kaasnev stress ja ärevus,
uneprobleemid ning

kuidas seda leevendada.

Päevakeskuses
T 4. veebruaril kell 13.30

Loengu viivad läbi Tallinna Tervise Kõrgkooli
kolmanda kursuse õe eriala tudengid

Meile tuleb külla
eesti loodusemees,

Looduse Omnibussi eestvedaja  
ja Looduse Aasta Foto konkursi 

korraldaja

JAAN RIIS
K 12. veebruar kell 14.00

E 10. veebruaril kell 13
Vestlusringis on

Kristiine linnaosa vanem

JAANUS RIIBE
Vestlusringi külalisena esineb

Tallinna Linnavolikogu esimees

TIIT TERIK
kes tutvustab Tallinna linna

2020. aasta eelarvet
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Kahe aasta jooksul tehti Päästeameti 
projekti "500 kodu tuleohutuks" raames 
korda üle Eesti 663 majapidamist. Pro-
jekti olid kaasatud teiste omavalitsuste 
hulgas ka Tallinna linn, kes kattis poole 
tekkinud kuludest. Meie linnaosas tehti 
selle projekti raames tuleohutuks 20 
kodu.

"Projekti eesmärgiks oli muuta tuleo-
hutuks nende inimeste kodud, kes seda ise 
erinevatel põhjustel teha ei suutnud. Nii 
olid projektis osalejad meie linnaosas val-
davalt üksielavad pensionärid, kelle sisse-
tulekud on väga väikesed või ei olnud neil 
lähedasi inimesi ja järeltulijaid, kes kulu-
tused enda peale saaksid võtta. Mitmes ko-
dus elasid puuetega inimesed ning projek-
tis osales veel üks paljulapseline pere-
kond," rääkis Kristiine linnaosa vanem 
Jaanus Riibe.

"Kodud valis välja linnaosa sotsiaal-
hoolekande osakonna ettepanekul Pääste-
amet. Sinna juurde lisati need kodud, mis 
Päästeametile olid kodunõustamistel juba 
varem silma jäänud ning neist omakorda 
koostati pingerida. Kuna paar majapida-
mist olid paraku ka sellised, kus hiljuti oli 
väiksemat sorti tulekahju juba olnud, siis 
need võeti esimestena ette," kirjeldas Rii-
be kodude valikut. 

"Põhiprobleemiks olid kodudes vana-
nenud elektrisüsteem, aga tehti korda veel 
küttekoldeid ja pliite, parandati korstnaid 
ja puhastati korstnalõõre. Kõik projektis 
osalenud kodudesse paigaldati uued suit-
su- ja vingugaasiandurid, ühte koju neist 
erilahendusega andurid inimesele, kes ei 
kuule. Tänaseks päevaks on kõik tööd lõpe-
tatud. Täname koduomanikke, et nad olid 
nõus projektis osalema. Täname Pääste-

ametit hea koostöö eest ja meil on hea 
meel, et saime tänu sellele ühisprojektile 
neid inimesi aidata" lisas Riibe. 

Kokku tehti projekti "500 kodu tuleo-
hutuks" raames korda 663 kodu 79 omava-
litsuses üle Eesti. Tööde teostamiseks eral-
das vabariigi valitsus projektile 1,5 miljo-
nit eurot ja kohalikud omavalitsuses lisa-
sid sellele omalt poolt kokku ligi 670 000 
eurot. KRISTIINE LEHT

Muutus korteriühistutele 
toetuste andmise kord
2020. aasta 1. jaanuaril jõustus Tallinna linnavolikogu 12.12.2019 
määrusega nr 26 kehtestatud „Korteriühistutele toetuste and-
mise korra“ uus redaktsioon. 

Määruses on suurendatud korteriühistutele antavate toe-
tuste rahalist mahtu ning lisandunud on kaks uut toetuste liiki: 
rõdude ja varikatuste auditi jätkutegevuse toetus ja tuleohu-
tustoetus. Tallinna Korteriühistute Teabekeskus jätkab korte-
riühistutele koolituste ja arenguseminaride korraldamist ning 
2020. aastal ei saa korteriühistud enam taotleda koolitustoe-
tust.

Toetuste taotluste esitamisel ja menetlemisel rakendatakse 
jätkuvalt elektroonilise menetlemise põhimõtteid. Toetusi saab 
taotleda ja taotlusi menetletakse Tallinna projekti- ja tegevus-
toetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas. 

Tallinna linna poolt antakse korteriühistutele 2020. aastal 
alljärgnevaid toetusi:

1) auditi toetus;
2) auditi jätkutegevuse toetus;
3) tuleohutustoetus;
4) toetus „Fassaadid korda“;
5) toetus „Roheline õu“;
6) toetus „Hoovid korda“.

•  Rõdude ja varikatuste tehnilise seisundi nõuetele vastavuse 
ja ohutuse auditi toetuse ülemmäär on 70% auditi maksumu-
sest, kuid maksimaalselt 1000 eurot korterelamu kohta. Toe-
tust on võimalik taotleda tingimusel, et audit on tehtud pä-
rast 1. jaanuari 2018 korterelamu kohta, mis on ehitatud enne 
1993. aastat.

•  Alates 2020. aastast on võimalik taotleda auditi jätkutege-
vuse toetust. Taotluse saab esitada audititoetuse saamise 
järgselt ja pärast seda, kui on tehtud korterelamu rõdude ja 
varikatuste auditi aruandes nimetatud puuduste kõrvaldami-
seks vajalikud ehitustööd. Auditi jätkutegevuse ülemmäär on 
10% ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 10 000 
eurot korterelamu kohta.

•  Uuel aastal on võimalik taotleda tuleohutustoetust 50% 
Päästeameti ettekirjutuses ettenähtud tuleohutuse paran-
damise tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 5000 eurot 
korterelamu kohta. Tuleohutustoetust on võimalik taotleda 
kuue kuu jooksul pärast Päästeameti ettekirjutuses antud 
tähtajal tehtud tööde tegemist.

•  Toetuse „Fassaadid korda“ ülemmäär on 10% ehitustööde ja 
uuendusena omanikujärelevalve lepingute maksumusest, 
kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta ning 
3000 eurot korterelamu kohta renoveerimise käigus loodud 
Tallinna linnakujunduskomisjoniga kooskõlastatud seina-
maalingu eest. Toetust „Fassaadid korda“ saab taotleda enne 
1993. aastat ehitatud korterelamu fassaadi, katuse, tehno-
süsteemide ümberehitamiseks energiatõhususe suurenda-
miseks. Toetuse „Fassaadid korda“ taotlus tuleb esitada kuue 
kuu jooksul kasutusteatise esitamisest või kasutusloa andmi-
sest.

•  Toetuse „Roheline õu“ ülemmäär on 60% toetatavate tööde 
maksumusest, kuid maksimaalselt 600 eurot kalendriaastas 
korteriühistu kohta. Toetust „Roheline õu“ on võimalik taotle-
da kahe kuu (varem ühe kuu) jooksul pärast tööde tegemist ja 
nende eest tasumist.

•  Toetuse „Hoovid korda“ määr on 15–70% toetatavate tööde 
maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot kalendriaas-
tas ja maksimaalselt 40 000 hoovi kohta. Toetust on võimalik 
taotleda enne töödega alustamist ning taotlus tuleb esitada 
1. märtsiks. Uuendusena on lisandunud toetatavate tööde 
hulka energiasäästlike LED-valgustite paigaldamine tänava-
valgustuse parandamiseks, rattamajadesse või -hoidlatesse 
elektriliste kergliiklusvahendite laadimise võimaluse loomine, 
hoovis asuva abihoone ehitamine (seni kehtinud määruse alu-
sel oli võimalik saada toetust ainult hoone renoveerimiseks 
või lammutamiseks). 

Kõiki toetusi, v.a „Hoovid korda“, menetleb Tallinna linnavara-
amet. Toetuse „Hoovid korda“ taotlemist menetleb linnaosava-
litsus. Küsimuste korral kontaktisik: Kristiine linnaosa valitsuse 
linnamajanduse osakonna vanemspetsialist Marju Korts, Marju.
Korts@tallinnlv.ee, tel. 645 7125.

Täpsemalt saab kõigi toetuste taotlemise tingimuste, taot-
lustele ja taotlejatele esitatavate nõuete kohta lugeda Tal-
linna linnavolikogu 12.12.2019 määrusest nr 26 „Korteriühis-
tutele toetuste andmise kord“: https://www.riigiteataja.ee/
akt/420122019004. KRISTIINE LEHT

Kogu detsembrikuu käis laste päevakes-
kuses vilgas askeldamine. Ühiste pingu-
tuste toel said kõik ruumid ehitud mui-
nasjutulisse jõulurüüsse. Lapsed aitasid 
kaunistada kuuske, maalisid talvepilte ja 
meisterdasid jõulukaarte. Kogu keskus 
täitus jõulusära, ootuse, elevuse ja põ-
nevusega.

Kui kauaoodatud jõulupidu lõpuks kät-
te jõudis, olid lapsed aegsasti kohal. Pidu-
like riiete ja kammitud juustega nägid nad 
kõik väga viksid ja viisakad välja. Oli ka 
põhjust, sest tervitama tuli meid linnaosa 
vanem Jaanus Riibe. Seejärel laulsime 
koos jõululaule ja istusime sööma ühe tõe-
liselt pika laua taha. Maitsev jõulupraad, 
mandariinid ja laste enda küpsetatud pi-
parkoogid, mida kattis eriti uhke glasuu-
rikiht, leidsid kiirtee igasse kõhtu. Toidu-
naudingud katkestas ootamatute külalis-
te saabumine: uksest keksisid laulu saatel 
sisse jõuluvana, jõulumemm ja nende 
truu kelgukoer. Kaasas olid neil laste jaoks 

kingipakid, mida igaüks sai lunastada väi-
kese etteastega. Siinkohal tahame tänada 
Maxima Inglipuu heategevusprojekti, mis 
aitas täita iga lapse jõulusoovi ja Audente-
se erakooli, mis toetas lapsi omapoolsete 
jõuluüllatustega. Jõulupeo lõpetas südam-
lik ühislaul, mis aitas igal lapsel tunda 
koosolemise soojust ja rõõmu.

Nüüdseks on kahenädalane koolivahe-
aeg lõppenud ja lapsed asunud taas kooli-
tööde kallale. Nagu ikka, ootame päevakes-
kuse lapsi pärast tunde õppima ja huvita-
valt vaba aega veetma.

Laste päevakeskus soovib kõigile tegu-
sat ja õnnelikku uut aastat!

Jõuluaeg laste päevakeskuses

Kahekümne vähekindlustatud 
inimese kodu tehti tuleohutuks

MARIKA  
SAMSON

Kristiine  
Tegevuskeskuse 
sotsiaalpedagoog
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PEREKONNA SISSETULEKUST 
SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED

Toetusi määrab ja maksab isiku rahvas-
tikuregistrisse kantud elukoha järgne 
linnaosavalitsus neile Tallinna linna ela-
nikele, kelle perekonna netosissetulek 
esimese pereliikme kohta on väiksem 
kehtivast palga alammäärast (584 eurot) 
ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem 
kui 80% palga alammäärast (467,20 eu-
rot). 
Seega toetuse saamiseks peaks sissetulek 
jääma
2-liikmelisel perel alla 1051,20 euro,
3-liikmelisel alla 1518,40 euro,
4-liikmelisel alla 1985,60 euro jne.

Perekonna sissetulek arvestatakse taot-
lusele eelnenud kolme kuu keskmise ne-
tosissetuleku järgi.

Sissetulekust sõltuvaid toetusi maks-
takse: 
1) toimetuleku tagamiseks;
2) tervise säilitamise ja taastamisega 
(taastus- ja hooldusravi, retseptiravimid, 
vaktsineerimine jms) ja abivahendite 
soetamisega seotud kulutuste osaliseks 
hüvitamiseks;
3) õnnetusjuhtumite ja muude erakorra-
liste juhtumitega seotud väljaminekute 
osaliseks hüvitamiseks;
4) lapse hariduse ning huvi- ja spordite-
gevusega seotud kulutuste osaliseks hü-
vitamiseks;
5) paljulapselise (3 ja enam last) pere las-
tele Eesti Vabariigi aastapäevaks;
6) toimetulekutoetust saava pere lastele 
kooliminekul, kui pere on saanud toime-
tulekutoetust jooksval aastal (toetust ei 
maksta esmakordselt kooli mineva lapse 
toetust saanud lapsele).

Sissetulekust sõltuvate toetuste 
maksimaal määrad kalendriaastaks:
1) laps (alla 18-aastane isik ja üldharidus- 
või kutseõppeasutuse kuni 19-aastane 
õpilane) – 350 eurot; 
2) tööealine isik – 250 eurot;
3) isik, kes on riikliku pensionikindlus-
tuse seaduse mõistes vanaduspensioni-
ealine – 250 eurot;
4) paljulapselise pere laste toetus Eesti 
Vabariigi aastapäevaks – 35 eurot;
5) toimetulekutoetust saava pere laste 
kooliminekutoetus – 32 eurot.

Toetuse saamiseks on vajalik esitada kir-
jalik taotlus koos kulutusi tõendavate 
dokumentidega ning põhjendada toetu-
se saamise vajadust.
Toetust on õigus taotleda kolme kuu 
jooksul pärast nende kulutuste tegemist, 
milleks toetust taotletakse või pärast 
sündmust, millega seoses toetust taotle-
takse. 
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määrus nr 27

Koolieelsete munitsipaalasutuste ku-
lude vanemate poolt kaetava osa tasu-
misest vabastamine kuni 80% ulatuses
Vabastust saab taotleda juhul, kui nii 
vanema(te) kui ka lapse elukohana on 
rahvastikuregistrisse kantud Tallinna 
linn ning perekonna netosissetulek esi-
mese pereliikme kohta on väiksem keh-
tivast töötasu alammäärast (584 eurot) 
ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem 
kui 80% kehtivast töötasu alammäärast 
(467,20 eurot).
Avaldus tuleb esitada lasteaia direktori-
le ning avalduses esitatud andmete õig-

sust peab olema kirjalikult kinnitanud 
elukohajärgse linnaosa valitsuse sot-
siaalhoolekande osakond.
Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus number 27

PEREKONNA SISSETULEKUST 
MITTESÕLTUVAD 
SOTSIAALTOETUSED

• Sünnitoetust on õigus saada lapsel, 
kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 
alates sünnist on katkematult Tallinna 
linn ja kelle vähemalt ühe vanema 
rahvastikuregistri järgne elukoht on Tal-
linna linn katkematult aasta enne lapse 
sündi ning teise vanema rahvastikure-
gistrijärgne elukoht on Tallinna linn 
enne lapse sündi või kelle üksikvanema 
rahvastikuregistrijärgne elu koht on Tal-
linna linn katkematult aasta enne lapse 
sündi. 
Taotluse võib esitada lapse seaduslik 
esindaja kuue kuu jooksul pärast lapse 
sündi Perekonnaseisuametis või Tallin-
na universaal toetuste taotlemise 
iseteenindus  keskkonna kaudu. 
Ühe lapse sünni korral makstakse toetus 
kahes osas: 50% toetusest (160 eurot) pä-
rast lapse sündi ja 50% (160 eurot) lapse 
aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja 
lapsevanemad on rahvastikuregistri 
andmetel katkematult Tallinna linna 
elanikud alates lapse sünnist kuni lapse 
aastaseks saamiseni.
Kaksikute ja kolme või enama lapse sün-
ni korral makstakse toetus välja ühes 
osas, kaksikute sünni korral 1000 eurot 
ja mitmike sünni korral 6 392 eurot. 

• Ranitsatoetust on õigus saada lapsel, 
kes alustab esimest korda põhihariduse 
omandamist ja on kantud Tallinna lin-
nas tegutseva kooli õpilaste nimekirja 
ning kelle vähemalt ühe vanema rahvas-
tikuregistrijärgne elukoht on Tallinna 
linn katkematult vähemalt lapse põhiha-
riduse omandamise alustamise kalend-
riaasta 1. jaanuarist. 
Taotluse võib esitada vanem, kelle rah-
vastikuregistrijärgne elukoht on sama 
mis lapsel. Taotlust saab esitada alates 
lapse kooli nimekirja kandmisest kuni 
30. novembrini põhihariduse omandami-
sega alustamise aastal.
Toetus makstakse kahes osas: 50% toetu-
sest (160 eurot) 30 päeva jooksul taotlu-
se esitamisest ja 50% (160 eurot) järgmi-
se aasta juunis. 
Kui taotluse esitanud vanema rahvastiku-
registri järgne elukoht muutub, nii et see 
ei ole enam sama mis lapsel, makstakse 
ranitsatoetuse teine osa välja juhul, kui 
seda taotleb lapse teine tallinlasest va-
nem, kelle rahvastikuregistrijärgne elu-
koht on sama mis lapsel.

• Hüvitis lapsehoiuteenuse ostmise 
eest –  makstakse lapse vanemale, eest-
kostjale või  hooldajale tingimusel, et 
laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või 
eralasteaia nimekirja. Hüvitist makstak-
se vastavaid kulutusi tõendavate doku-
mentide alusel. Taotluse võib esitada lap-
se elukohajärgse linnaosa valitsuse sot-
siaalhoolekande osakonnale kolme kuu 
jooksul pärast lapsehoiu teenuse kasuta-
mise kuud. Hüvitist makstakse 100% hü-
vitise määrast (2020. aastal 187 eurot), 
kui teenuse eest on tasutud vähemalt 
280,50 eurot (1,5 kordne hüvitise määr) 
ja 50% hüvitise määrast (93,50 eurot), 
kui teenuse eest on tasutud summas 187 
kuni 280,49 eurot.

• Puudega lapse toetust on õigus saada 
kuni 16-aastasel lapsel, kellel on tuvasta-
tud puude raskusaste ning ei ole tuvas-
tatud osalist töövõimet või töövõime 
puudumist ja kelle vähemalt ühe vane-
ma rahvastikuregistrijärgne elukoht on 
Tallinna linn katkematult vähemalt toe-
tuse taotlemise kalendriaastale eelne-
nud kalendriaasta 1. jaanuarist. 
Taotluse võib esitada vanem, kelle rah-
vastikuregistrijärgne elukoht on  sama 
mis lapsel. 
Puudega lapse toetust (100 eurot) maks-
takse üks kord kalendri aastas lapse sün-
nikuul puude raskusastme tuvastamise 
otsuse kehtivuse ajal.

• Ellusuunamise toetust (320 eurot) on 
õigus saada isikul, kelle üle oli kuni täis-
ealiseks saamiseni seatud eestkoste ja 
kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 
oli eestkoste seadmise ajal Tallinna linn.

• Pensionilisa (100 eurot) on õigus saa-
da isikul, kes on riikliku pensionikind-
lustuse seaduse alusel vanadus- või töö-
võimetuspensioni saaja või täisealine 
rahva- või toitjakaotus pensioni saaja või 
kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel 
tuvastatud osaline töövõime või töövõi-
me puudumine ning kelle elukohana on 
rahvastikuregistrisse kantud Tallinna 
linn katkematult vähemalt alates toetu-
se taotlemise kalendriaastale eelnenud 
kalendriaasta 1. jaanuarist. 
Toetust makstakse üks kord aastas pen-
sionäri sünnikuule eelneval kuul alates 
eelnimetatud pensioni määramise või 
osalise või puuduva töövõime tuvastami-
se kalendriaastale järgnevast kalendri-
aastast. Taotluse saab esitada sotsiaal-
hoolekande osakonnas või Tallinna ise-
teeninduskeskkonnas.
Lisaks toetusele on võimalik alates toe-
tuse määramise kuule järgnevast ka-
lendrikuust saada soodustusi apteegi-
kaupade, prillide ja muude kaupade ning 
teenuste ostmisel. Täiendavat informat-
siooni soodustustest saab internetist 
Tallinna koduleheküljelt.
Toetust ei maksta ja soodustusi ei anta 
isikule, kelle väljaspool kodu osutatava 
ööpäevase üldhooldusteenuse eest tasu-
takse Tallinna linna eelarvest.

• Juhtkoera pidamise toetus – määra-
takse raske või sügava puudega Tallinna 
elanikule, kes kasutab igapäevaseks lii-
kumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud 
juhtkoera. 
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määrus number 27

SOTSIAALTOETUSED  

     E    9.00 - 12.00, 14.00 – 17.30
T, N   9.00 - 12.00, 14.00 – 16.30

Info telefonidel    
645 7131, 645 7133

Kristiine Linnaosa Valitsuse 
Sotsiaalhoolekande osakond, 

Tulika 33b I korrus

Üldinfo ja eelregistreerimine  
tel 645 7140

kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee/est/kristiine

TOETUSE TAOTLUSI 
VÕETAKSE VASTU:

Kristiine linnaosa vanem Jaa-
nus Riibe külastas ja selle käi-
gus tunnustas tänukirjaga 
Mayeri kvartalis juba pikemat 
aega töötavat Maidiga Osa-
ühingut, mida inimesed teavad 
kui Ewaldi särgipoodi. 

Linnaosa vanem tunnustas 
ettevõte tänukirjaga pikaajalise 
usina töö eest Kristiine linna-
osas, esitas palju küsimusi, mis 
puudutasid ettevõte ajalugu, 
praegust tööd ja ka tuleviku 
plaane. Külalisi võttis vastu 
Ewaldi juhataja ja omanik Kätlin 
Ülesoo. 

"Ewaldi esinduskauplusest 
on kujunenud kogukonna kes-
kel hubane pood ja selle kõrval 
ka tootmine. Ei ole sugugi palju 
ettevõtteid, kes suudavad selli-
ses keerulises valdkonnas, nagu 
särkide tootmine olla tipus, jät-
kata kohapeal tootmist ja are-
neda jõudsalt edasi, eriti ajal kui 
paljud suured Eesti brändid sul-
gevad oma tootmiseid Eestis. 

Mind rõõmustab see, et kauplus 
ja särkide valmistamine asuvad 
Kristiines. Tootmiskompleks on 
kompaktne ja mugavas lihtsas-
ti ligipääsetavas asukohas,“ üt-
les Riibe.

"Linnaosavalitsus soovib toe-
tada piirkonnas tegutsevaid et-
tevõtteid, rõõm on, kui meil te-
gutsevad pikaajaliste traditsioo-
nidega toredad Eesti  pere ette-
võtted," lisas Riibe. 

Ewaldi tehases toodetakse 
umbes 1000 erinevat särki ja 
igapäevaselt pakutakse tööd 50 
inimesele. Suheldes töötajatega 
selgus, et paljud töötavad 
Maidiga’s juba ettevõtte algu-
sest peale ehk siis ca 25 aastat ja 
on endiselt rahul. 

"Tuleb siiski tunnistada seda, 
et töötajate vanus aina kasvab 
ning uusi ja noori õmblejaid lei-
da on keeruline ülesanne," selgi-
tas Kätlin Ülesoo. 

Ewaldi tootmine ja esindus-
pood asuvad Kristiines aadressil 
Paldiski mnt 29. KRISTIINE LEHT

Kristiine linnaosa 
vanem tunnustas  
50 töötajaga Ewaldi 
särgivabrikut
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KUULUTUSED

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee
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Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja vanu 
postkaarte. Tel.  602 0906 ja 501 1628 Tim

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.  
Tel. 504 5215, 514 5215.

Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja vaase. 
Tel. 5859 9737

Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd. Üldehitus-
tööd. Tel. 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee

Ostan garaažiboksi. Notari kulud minu kanda. Tel. 5451 1053

Kivikorstnate ehitamine. Tel. 518 8889

Ostan 1-2 toalise korteri Tallinnas (võib olla remontivajav). 
Tel. 5393 4554

Ostan Kristiines või Tallinnas garaažiboksi. Võib vajada 
korrastamist. Kõik pakkumised on teretulnud! Tel. 5787 8287

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing.  
Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või tel. 5618 8671

Majade ehitus, korterite remont ja pööningute väljaehitami-
ne. Tel. 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.  

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi 
võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks 
helistage tel. 5865 2190

Ehitus- ja remonttööd eraisikutele, korteriühistutele ja 
firmadele. raul@vivamees.ee, Tel. 510 0250

Pere ostab maja / majaosa. Tel. 5333 8876; jakera@gmail.com  

Kristiine Spordihall (Forelli 12) pakub tööd põhiajaga kui ka 
osalise tööajaga koristajale. Töö sobib ka pensionärile. Info 
telefonil 504 1944

Tund joogavõimlemise ja teraapiliste helidega, kolmapäev ja 
reede kell 10. Tulika 64a. Tel. 553 6006

Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel. 5461 6929

*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

VEO- ja KOLIMISTEENUS

LUGUPEETUD EAKAD!
OLETE TAAS OODATUD TANTSIMA 

23. jaanuar 2020 kell 14
väärikate tantsuõhtul 

Sissepääs tasuta! Vaheajal kohvilaud

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59

esineb
Ansambel SpecialPRO

KORRALDAJA
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ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE LAUPÄEV PÜHAPÄEV
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emmedele

Süvaveetreening

AquaMix
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AquaInterval

AquaCombat

Süvaveetreening

AquaMix

Süvaveetreening

AquaMix

AquaToning

ELAMUS SPAS ON LIHTNE OMA 
UUSAASTA LUBADUST PIDADA,  

VALI MEIE VESIAEROOBIKA TRENNIDEST 
OMA LEMMIK JA ANNA MINNA!

NÜÜD UJULA KÜLASTUS AJAPIIRANGUTA! 
OSTES UJULA KUU- VÕI 10 KORRA KAARDI ON VESIAEROOBIKA TASUTA.

Vaata lisa www.elamusspa.ee

Müüa lõhutud 
küttepuud kohale 

toomisega. 

Kuiv lepp ja 
sanglepp hind 50 

eur.rm. Toores 
sanglepp 40 eur.

rm.

Tel. 509 9598; 
pakhalupuu@gmail.com; 

www.pakhalupuu.ee

UURI...
palju me Sinu 

auto eest 
maksame 
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Eakate kinoklubi 
kava

21.01 kell 12.00 

„CATS“ 
(2019, Inglismaa)

Žanr: komöödia, draama
Filmi pikkus: 1 t 30 min

Filmi režissöör: Tom Hooper

04.02 kell 12.00 

„LE MANS ’66“
 (2019, USA)

Žanr: draama, biograafia
Filmi pikkus: 2 t 34 min

Filmi režissöör: James Mangold

18.02 kell 12.00 

„ODESSA“
 (2019, Venemaa)

Žanr: draama
Filmi pikkus: 2 t 10 min

Filmi režissöör: Valeri Todorovski

03.03 kell 12.00 

„TALVE“ 
(2019, Eesti)

Žanr: komöödia, draama, romantika
Filmi pikkus: 1 t 30 min

Filmi režissöör: Ergo Kuld

17.03 kell 12.00 

„LEV JAŠIN:  
„UNISTUSTE 

VÄRAVAVAHT“  
(2019, Venemaa)

Žanr: draama, biograafia, sport
Filmi pikkus: 2 t 0 min

Filmi režissöör: Vassili Tšigniski


