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Uudised
Tallinnas on tasuta
kriisiabi tagatud kõigile

Tallinnas on kuuel päeval nädalas
võimalik saada tasuta psühholoogilist kriisiabi, mida pakub linna
partnerina MTÜ Eluliin, õhtusel ja
öisel ajal saab tuge vabatahtlikelt
nõustajatelt.
MTÜ Eluliin koostöös Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga pakub
tallinlastele psühholoogilist kriisinõustamist esmaspäevast reedeni
kella 9-20 ja laupäeviti 1020
aadressil Pärnu mnt 9a.
MTÜ Eluliini nõustajad on kogenud professionaalid, kes oskavad
pakkuda psühholoogilist tuge ja
asjatundlikku suunamist kasvatusprobleemidega lapsevanematele.
Vastuvõtule registreerimine,
konsulteerimine ja telefoninõustamine toimub numbril 631 4300.
Kell 1907 suunatakse kriisiabi
telefon MTÜ Eluliin vabatahtlikele
nõustajatele, kes töötavad eesti
keeles telefonil 655 8088 ja vene
keeles 655 5688.
Uimasti ja HIV/AIDSi tasuta
anonüümse tugitelefoni number on
1707. Asjakohast nõu saab kõigil
nädalapäevadel kell 920, ka mobiilidelt on sissehelistamine tasuta.

Esimese kuuga laekus
linnakassasse
527,6 miljonit krooni

Tallinna linnakassasse laekus aasta
esimese kuul 527,6 miljonit krooni,
mis moodustab 6,5% aastaks
kavandatud rahavoost.
Linna vabade rahaliste vahendite jääk oli jaanuari lõpus 261,9
miljonit krooni. Maksutulu laekus
esimese kuuga 357 miljonit krooni
ehk 7,5% aastaks kavandatust.
Maksutulust enamiku moodustab
üksikisiku tulumaks, mida oli 340,2
miljonit krooni ehk 7,9% aastaks
kavandatust. Kohalikke makse
laekus kokku 12,7 miljonit krooni
ehk 8,2% aastaks kavandatust.
Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga laekus maksutulu 18,5
miljonit krooni ehk 4,9% vähem.
Prognoositust väiksem laekumine
tuleneb maksukorralduse seaduse
muudatusest. Arvestuslikult jäi selle
muudatuse tõttu linnale üle kandmata üle 20 miljoni krooni üksikisiku tulumaksu.
Linna asutuste majandustegevusest laekus esimese kuuga 74,1
miljonit krooni, millest suurema osa
moodustavad ühistranspordi piletitulu (25 miljonit krooni) ning haridusalasest tegevusest saadud tulu
(15 miljonit krooni).
Toetusi on kokku laekunud
88,7 miljonit krooni.
Kesklinna Sõnumid
Väljaandja Tallinna Kesklinna
Valitsus
Kirjastaja Meedium OÜ
Reklaam 621 0777
e-mail reklaam@ajakiriyks.ee

Mõistlikuma
elukorralduse nimel
Veebruarikuu esimesel Tallinna Linnavolikogu istungil esitas
volikogu esimees Toomas Vitsut tõelise üllatussõnumi: Tallinn
alustab haldusreformiga ja liitumiskõnelusi pealinna lähivaldadega. Nüüd on volikogu otsuse kohaselt linnaosavalitsused
Tallinnas likvideeritud. Sellega on HALDUSREFORM käivitunud.

Marek Jürgenson
Tallinna Kesklinna vanem

saada ometi kord ka üleriigilise haldusreformi käivitajaks.
Loomulikult on kostnud juba ka räiget kriitikat. Kuna
parempoolsetel poliitikutel pole õnnestunud oma kavadega kuhugi välja jõuda, siis häirib neid väga, et keegi
teine suudab. Kuigi tundub, et ilmselt pole kritiseerijad
haldusreformi alusdokumentidega piisavalt tutvunud ja
lahmivad niisama.
Hale oli kuulata praeguse regionaalministri, kunagise
Tallinna Kesklinna vanema Siim-Valmar Kiisleri selgitust,
et vabatahtlik ühinemine polevatki haldusreform. Kas
Kiisler kujutab tõesti ette, et naabrid saavad ühineda vaid
piitsa sunnil ning ainult siis saab seda nimetada haldusreformiks? Nii rumalaid selgitusi ei tohiks jagada isegi
mitte minister, kes ühel päeval räägib üht, teisel teist juttu.
Tallinna rahvast püütakse eksitada jutuga, et edaspidi
peab iga võimaliku toimingu tegemiseks hakkama käima
linnavalitsuses Vabaduse väljakul  see on vale. Linnaosi
on täna kaheksa, pärast haldusreformi käivitamist aga
alustavad tööd kümme teeninduspunkti  seega teenuste,
teabe ja linnapoolse abi kättesaadavus haldusreformi tulemusel hoopis paraneb.
Ning lõpetuseks  loomulikult väidetakse, et Keskerakond püüab haldusreformi käivitades parandada oma
positsiooni valimistel. Loomulikult oleme me uhked, et
erinevalt poliitikutest valitsuses, kes oskavad vaid liita
ja lahutada, suudame meie käivitada ka sisulisi reforme.
Ja usume, et meie kavad annavad säästu, tekitades samal ajal võimaluse raskel ajal inimestele enam abiks olla.
Kui haldusreformi elluviimise tulemusel suureneb
Keskerakonnale antavate häälte arv Tallinnas, on see
igati loogiline. Linlastel tekib hea võrdlusmoment  kes
vaid räägib muutustest, kes suudab neid ka ellu viia!

Professor SULEV MÄELTSEMEES
Tallinna Tehnikaülikooli professor Sulev
Mäeltsemehe sõnul on ka Riias ja Helsingis
linnajaod puhtalt teenindusüksused. Seega
järgiks Tallinna kavandatav haldusreform
naaberriikide kogemust. Samuti aitaks
haldusreform tema sõnul kindlasti parandada linna pakutavate teenuse kvaliteeti.
TTÜ kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetooli juhataja Sulev Mäeltsemehe sõnul on Suur-Tallinna teema tegelikult juba aastaid üleval olnud. On selge,
et Tallinna tänane seisund on ajaloole jalgu
jäämas, nendib Mäeltsemees. Seda eriti
arvestades elanike mobiilsuse (sh autostumise jms) järsku kasvu ning valglinnastumise protsesse, kui paljud inimesed on
kolinud Tallinna äärealadele, ent käivad
sealt ikkagi Tallinna tööle ja tarbivad paljusid Tallinna teenuseid ja infrastruktuuri.
Mäeltsemehe sõnul ei ole ka midagi
harukordset Tallinna haldusreformi kavas
muuta senised linnaosavalitsused pigem
teeninduspunktideks. Soome riik on kogu
oma linnapoliitikas, mis Eestis sellisena
puudub, kuulutanud, et riigi eesmärk on
tugevad linnad, kinnitab Mäeltsemees.
See tähendab, et riik teeb kõik endast
oleneva, et linnad ja eriti pealinna regioon
oleks rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Ka globaalsest aspektist on pealinna
regioonide tugevnemine paratamatu, sest
riigid võistlevad üksteisega enamasti just
oma pealinnade abil.

Esimese hooga oli peavangutamist vist ka kõigil linnaametnikel, sest just alanud majandusaasta eelarved, sõlmitud koostöölepingud, planeeringud sattusid esmapilgul
justkui löögi alla. Kuid täna saan öelda, et see oli tõesti
vaid pinnapealsel, emotsionaalsel esmapilgul. Süvenedes
Ärimees JÜRI MÕIS
ettepaneku mõttesse selgub, et plusse on enam kui võiÄrimees ja Tallinna ekslinnapea Jüri Mõis
malikke miinuseid.
toetab kahe käega Tallinna haldusreformi:
Haldusreformi esimene eesmärk on muuta asjaajanii Tallinna ja tema lähivaldade liitumist
mine linnas tõhusamaks ning saavutada sellega ka rahakui ka linnaosavalitsuste senisel kujul kaoline kokkuhoid. Kusjuures haldusreform näeb ette kärpida
tamist.
valitsemiskulusid, et suunata vabanevad vahendid linnaSuur-Tallinna idee on jube vahva 
elanikele mõeldud teenustesse, eeskätt sotsiaalteenustäiesti õige asi, kui see suudetakse ellu
tesse. Raskel ajal on meil vaja vähem bürokraatiat ja tõviia, kinnitab Jüri Mõis intervjuus ajalehele
husamat abi linnakodanikele.
Pealinn. Mida suurem on haldusüksus,
Tallinnas on täna neli poliitilise juhtimise taset: linnaseda jõudsam ja efektiivsem on selle funktvolikogu kui esinduskogu, linnavalitsus kui kohalik täidesioneerimine.
saatev võim ning lisaks linnaosavalitsused ja linnaosade
Mõis meenutab, et oma linnapeaks
halduskogud. Peale haldusreformi elluviimist kaob kaks
oleku ajal tegi ta lähivaldadele sama ettepoliitilist juhtimistasandit ära. Haldusreformi järgselt tekpaneku. Seepärast julgen ennustada, et
kivad piirkonnad keskenduvad vaid linnaelanike teenindataolise muudatuse tegemine ei saa tulema
misele. Seega liigub haldusreformi tulemusel poliitika
kerge, sest vallavanemad on nagu väikesed
linnakodanikest kaugemale, teenindamine aga jõuab
vürstid, kes ei taha oma valitsusala naljalt
neile lähemale.
käest anda, kostab Mõis. Nad argumenTallinna liitumisläbirääkimistest oma lähivaldadega
teerisid toona, et vallal on hoopis teistpole enne mingit edu loota, kui haldusreform on ellu viidud.
sugused ülesanded kui linnal. Aga mina
Lähivallad jagavad piiri Tallinna linnaosadega, liitumine
küsin, et mis vahe on lumelükkamisel
ei saa enne kõne alla tulla, kui on selge, et liitutakse Eesti
Estonia puiesteel ja Tabasalu teel?
Vabariigi pealinnaga.
Mõisa sõnul leiab ta, et linna piirid
Haldusreformist riiklikul tasemel on tänaseks nii palju
tuleks määrata inimeste liikumise järgi 
räägitud, et selle mainimine võtab rahva juba muigama.
suurem osa Tallinna lähivaldade elanikest
Peamiselt on selles valitsuses haldusreformist rääkinud
Selline on Tallinna administratiivjaotus täna. Poole aasta
käib ju tööl linnas.
isamaaliitlased. Palju on räägitud, vähe on tehtud. Looda- pärast on see oluliselt muutunud, sisaldades 10 piirme, et haldusreformiga alustamine just Tallinnast võib konda ja enam kui 30 ajalooliselt väljakujunenud asumit.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lumelinn on linlaste päralt
Nii hästi ehitatud lumelinna pole Tallinnas
aastaid nähtud  nii arvavad esimesed uudistajad Snelli tiigi äärsest lumisest muinasjutulinnast.

Eelnevalt etteantud teemadel ja omavalmistatud kavandite põhjal käis terve nädal
Toompargis linnaehitus. Lumelinna ehitus.
Tänavuse lumelinna ehituse eripära oli süvenemine, sest etteantud piires tööaega
on saanud täielikult ära kasutada, kommenteeris ehitustöid Kesklinna vanem Marek
Jürgenson. Pole ühtegi kompositsiooni mis üldisest ansamblist välja langeks. Arvan,
et kõigile avatud LUMELINN 2009 pakub kõigile külastajatele esteetilise ja romantilise
elamuse.

On tõesti tore talv. Nii lumelinna meistritele kui lumelinna organisaatoritele. Tulge ja
veenduge ise.
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Uudised
Tallinn saab Õpilasmaleva pargi

Tallinna linn valmistab ette
abipaketti

Tallinna Linnavalitsus koostab abipaketti linna elanikule ja ettevõtjale,
et üle elada seoses majanduslangusega saabunud rasked ajad.
Abipakett nimetusega Tallinna abipakett majanduskriisi üleelamiseks
esitatakse linnavolikogule aprilli algul.
Kairi Teniste
Tallinna Ettevõtlusameti juhataja
Kesklinna vanem Marek Jürgenson,
SA Õpilasmalev juhataja Eero Kiipli
(paremal) ja SA Õpilasmalev nõukogu
esimees Tiit Terik ühiste kavatsuste
protokolli allkirjastamas.

Kesklinna vanem Marek Jürgenson,
SA Õpilasmalev juhataja Eero Kiipli
ja SA Õpilasmalev nõukogu esimees
Tiit Terik allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli, mis tagab uue
pargiala sünni Tõnismäel Tuvi tänavaga piirneval alal.
Oma ideed esitlesid malevlased
Kesklinna valitsuses kui soovi põlistada malevlaste tegevust läbi enam
kui nelja aastakümne, mil õpilasmalevaga on olnud seotud enam
kui 250 000 inimest. Malevlased
on kavandanud oma pargi ehitustööd juba sel kevad-suvel seni
nimetule ja korrastustöödega alles
algusjärgus olevale haljasalale.
Noorte energiline idee meeldis
meile kohe, kommenteeris ühiste
kavatsuste protokolli Kesklinna
vanem Marek Jürgenson. Hakkasime nuputama, kuhu sellise eesmärgiga parki rajada saaks, sest
Tallinna iidsed pargid ja haljasalad
on läbi ajaloo valdavalt oma sünninimedega tänaseni kestnud ning
neid muuta pole sünnis ka ülla idee
nimel. Pakkusime malevlastele
selle ala Rahvusraamatukogu taga
välja ja nad olid päri. Tuvi tänava
ala oli meil endil plaanis kujundada
haljasalaks, kuid, et tööd seal pole
seni hästi edenenud, on nüüd seda
enam hea meel, et Õpilasmaleva
energia annab ühistele eesmärkidele uue jõu. Koos loodame nii
haljastuse, puude istutamise kui ka
hekkide rajamisel esimesi vilju
nautida juba sel sügisel järjekordse
malevasuve lõpul.
SA Õpilasmalev taotleb Tallinna
Linnavalitsuse nimekomisjonilt pargi
nimetamist Õpilasmaleva pargiks.
Õpilasmaleva vilistlasfond kogub
rahalisi vahendeid pargi rekonstrueerimiseks ja õpilasmaleva sümboolika paigutamiseks parki.

Abipakett keskendub kuuele olulisele
valdkonnale: tööpuuduse leevendamine,
kulutuste ümbersuunamine, linna toetused ja sotsiaalabi, raskustesse sattunud
inimeste nõustamine, energeetika ning
ettevõtluse toetamine. Iga valdkonna lõikes on nii olemasolevate tegevuste mahtude suurendamisi kui ka täiesti uute
meetmete rakendamisi.
Kaks kõige valusamat teemat on kindlasti ühelt poolt küttehindade järsk tõus
ja teiselt poolt tohutu kiirusega suurenev
tööpuudus. Küttehinnad tõusid eelmisel
kütteperioodil 62% ja käesoleval perioodil
veel 57%. Tallinna Küte on küll teatanud,
et langetab jaanuarist hindu 9% võrra,
kuid küttehinna tõusuks jääb jaanuari- sele, küttehinnatõusu kompenseerimiSavisaar kinnitas: Ka linna eelarve
kuus ikkagi ca 50% võrreldes eelmise sele, töötute täiendavale rakendamisele vaatame üle, et leida võimalusi halduskütteperioodiga. Majandus- ja kommuni- linna heakorratöödel, sotsiaalmajutusük- kulude vähendamiseks, kuid püüame igal
katsiooniministeerium ning konkurentsi- suste rajamisele ning supiköökidele juhul mitte muuta 2009. aasta investeeamet, kelle kompetentsi kuulub kütte- täiendavate vahendite eraldamisele.
ringuid, sest need tagavad paljudele talLinnapea Edgar Savisaare sõnul on linlastele töökoha säilimise. Meil ei ole
hindade läbivaatamine ja kooskõlastamine, pole võtnud oma kohustusi täie tõ- Eesti majanduses erakorralised ajad, kavas eelarvet kärpida nagu riik seda
mis puudutavad ka paljusid Tallinna ela- teeb, küll aga tahame täiendavaid vasidusega.
Samal ajal jääb üha suurem hulk ini- nikke. Majandusprognoose muudetakse hendeid suunata uute töökohtade loomesi tööta, kes satuvad koheselt raskus- iga kvartal ja kahjuks ainult halvemaks.
misse ja ettevõtluse tugevdamisse. Me
tesse eluaseme kulude tasumisel. Kui Kindlustunne nii elanikel kui ka ettevõtja- ei tea, kui kaua majanduskriis kestab,
2008. aasta alguses oli registreeritud töö- tel on vähenenud. Igapäevaselt küsitakse, kuid ma olen kindel, et Tallinn tuleb sellest
tuid Tallinnas 1,5%, siis täna on tööpuu- mis saab edasi, kas riik tuleb omalt poolt olukorrast välja, säilitades oma tugevuse
duse all kannatavaid inimesi ligikaudu välja majandust toetavate meetmetega? ja andes oma olulise panuse kogu Eesti
kolm korda rohkem ehk 4,8%. Viimasel Ma ei saa olla lihtne kõrvaltvaataja, minu majandusele. Tallinn ei jää kõrvaltvaatanädalal on Tallinnas registreeritud 154 uut kui Tallinna linnapea kohus on astuda jaks, vaid tegutseb, et majanduskriis üle
töötut ühes tööpäevas. Seetõttu kesken- samme, et aidata hättasattunud inimesi, elada, töötades välja omapoolse abipakedub väljatöötatav abipakett suuresti uute soodustada ettevõtteid uute töökohtade ti, mida nii mõnedki Euroopa mõjukad
töökohtade loomisele (sh ka sotsiaalsed loomisel, et tagada linna jätkusuutlik linnad on samuti teinud või tegemas,
töökohad), töötute juriidilisele nõustami- areng, ütles linnapea.
ütles linnapea.
..................................................................................................................................................................................................................

Balti ketile pühendatud
filmide ideekonkurss

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kuulutatakse välja avalik konkurss
Balti keti 20. aastapäeva märkivate ning ärkamisaja temaatikat
käsitlevate filmide ideekavanditele.

Linnavalitsus peab
korruptsioonivastast
võitlust oluliseks

Tallinna Linnavalitsus peab korruptsioonivastast võitlust äärmiselt oluliseks  moodustamisel on töögrupp korruptsioonivastase tegevuskava väljatöötamiseks.
Linnavalitsus koostab ja esitab
volikogule vastava tegevuskava
peale uue korruptsioonivastase seaduse vastuvõtmist Riigikogu poolt,
ütles linnapea Edgar Savisaar.
Moodustatava töögrupi ülesanneteks on üle vaadata peamised
linnavalitsuse tööprotsessid eesmärgiga minimeerida nendes korruptsiooni esinemise võimalused,
välja töötada linna õigusaktide eelnõud uue korruptsioonivastase
seaduse rakendamiseks ning
kavandada vastavad koolitused
linna teenistujatele.

Balti kett 23, august 1989. Foto: rahvarinne.ee.

Ühtlasi kinnitatakse filmikonkursi tingimused ning Tallinna Kultuuriväär tuste
Ametile tehakse ülesandeks konkurss
vastavalt tingimustele läbi viia.
Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni
sõnul on Balti keti 20. aastapäeva märkivate ning ärkamisaega käsitlevate filmide ideekavandite konkursi eesmärk uue

filmi ideekavandi saamine, filmi tootmine
ja esilinastus 2009. aastal Ärkamisaja
filmifestivali raames ning üleriigilise leviga telekanalil. Lubatud on erinevad filmiliigid, soovitatav on kasutada arhiivimaterjale. Nõutav on kokkulepe Eesti telejaamaga filmi näitamiseks üleriigilise leviga telekanalil, täpsustas abilinnapea.

Seoses käesoleva aasta sügisel toimuva Ärkamisaja II filmifestivaliga kuulutab Tallinna linn välja avaliku konkursi
Balti keti 20. aastapäeva märkivate ning
ärkamisaja temaatikat käsitlevate filmide
ideekavanditele. Konkursi võidutööna
väljavalitud ideekavandi põhjal valmib
film, mis on suunatud üldhuvi ajaloodokumendina laiale vaatajaskonnale.
Ideekavandite esitamise tähtaeg on
18. märts 2009. Võidutöö väljaselgitamiseks moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse juurde komisjon. Konkursi komisjon
valib esitatud ideekavandite seast võidutöö 31. märtsiks 2009. Konkursi võidutööna väljavalitud ideekavandi põhjal valmivat filmi toetab Tallinn 250 000 krooniga.
3.8. novembril 2008. aastal toimus
Tallinnas Ärkamisaja filmifestival, mille
raames näidati kinos Sõprus nädala aja
jooksul seitset filmi ärkamisajast ning
mida käis vaatamas ligi 4000 vaatajat.
Seanssidel osalesid erikülalistena ja vahendasid oma mälestusi laulva revolutsiooni päevil aktiivselt kaasa löönud ühiskonnategelased. Filmifestival kulmineerus suure lõppkontserdiga KUMU kunstimuuseumis.

Uudised
Tallinn eraldab lauluväljakule 2,5 miljoni
krooni

Ka sellel aastal annab linnavalitsus
riigipoolse toetuseta tegutsevale
Tallinna Lauluväljakule tegevustoetust, nagu ta tegi seda ka möödunud aastal. Eelnõu kohaselt eraldatakse SA-le Tallinna Lauluväljak
2,5 miljonit krooni käesoleva aasta
tegevuskulude katteks.
Tallinna abilinnapea Jaanus
Mutli märgib, et paraku ei suuda
Tallinna Lauluväljak ainult omateenitud vahenditest kõiki eesmärgilisi
kohustusi, oma territooriumil
asuvaid objekte jms aastaringselt
kvaliteetselt hallata, mistõttu on
Tallinn 2004. aastast alates oma
eelarvest sihtasutust iga-aastaselt
toetanud.
Linn jätkab lauluväljaku arendamist, vaatamata sellele, et riik ei
ole juba teist aastat täitnud kahepoolseid kokkuleppeid ning investeerinud üleriigilise, ajaloolise ja eelkõige rahvusliku tähtsusega kultuuriobjekti, nentis Mutli. Loodame,
et kui inimesed lauluväljakul meeldivalt aega veedavad ja suuri emotsioone saavad, näiteks kasvõi
viimane Märkamisaja laulupidu, siis
meenub neile, et üritused lauluväljakul saavad toimuda tänu linna
pidevale toetusele.
Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak
missioon on arendada lauluväljakut
nii, et see oleks kõigile kättesaadav
atraktiivne meelelahutus-, kultuurija vaba aja aktiivse veetmise keskkond, vaatamisväärsus turistidele
ning kõrgelt hinnatud kultuuri- ja
meelelahutusürituste toimumise
koht. Lisaks laululava kompleksile
on sihtasutuse hallata veel mitmed
sel territooriumil asuvad hooned,
rajatised, teed, väljakud ja ca 30
ha suurune pargiala.

Linnale kuuluvatelt
pindadelt laekus
reklaamitulu üle
ootuste hästi

2008. aasta kaheteistkümne
kuuga on linnosade valitsuste tekkepõhine tulu pindade kasutusse
andmisest kokku 9, 2 miljonit
krooni, mis on märkimisväärselt
rohkem kui oli esialgu eelarvesse
kavandatud.
Tallinna abilinnapea Jaanus
Mutli sõnul olid linnaosade valitsused tublid reklaamkandjatele pinna
rentimisel, korraldades mitmeid
uusi konkursse. Linna eesmärk on
saada endale kuuluvalt omandilt
maksimaalset tulu erinevate linnaelanikele suunatud tegevuste
jaoks, selgitas Mutli. Kuigi see
9,2 miljonit krooni, mis linnale
kuuluvatelt pindadelt möödunud
aastal koguti, moodustas linnaeelarvest väikese osa, on see ikkagi
oluline summa, mille laekumise
eest linnaosad vastutavad.
Möödunud aastal on Tallinna
Kesklinna Valitsus otsustuskorras
kasutusse andnud 8 pinda, kuulutanud välja ühe konkursi 35 pinna
kasutusse andmiseks ja sõlminud
kuus lepingut. Tallinna eelmise
aasta eelarves oli Kesklinna valitsusele kokku kavandatud reklaamitulu 4,7 miljonit krooni. 2008. aasta
reklaamitulu tekkepõhiseks täitmiseks kujunes 4 736 837 krooni
ehk ületäitmine 36 837 krooni.
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Kuni 1990. aastate lõpuni valitses Eesti
meedias tegelik konkurents ning meedia
oli seetõttu oluliselt paremini tasakaalus,
ütleksin, et isepuhastuv organism. Praegu oleme aga olukorras, kus meediamaastikul domineerib justkui kaks grupeeringut (Eesti Meedia ja Ekspress
Grupp), kuid needki on sedavõrd olulistes
osades üksteisega äriliselt läbi põimitud
(levi, ajakirjad ja Õhtuleht), et enam ei
saa rääkida eri omanikele kuuluvate
väljaannete üksteist tasakaalustavast
toimest. Ma arvan, et praeguse meediaomandi struktuur ongi üks põhiline ühiskondliku debati loiduse ja selle moonutatuse põhjus.
Ma ei räägi ainult kohalike meediamogulite ja nende lähedase kliki eraelust,
mis on selles meedias kriitika alt täiesti
väljas. Ma räägin nende poliitiliste ja ärihuvide analüüsist, mis samuti enam meie
peavooluajakirjandusse ei mahu.
Kui meedia on neljas võim, siis on
selle valitsemisorganid ometi väga tähelepandamatud  näiteks Ekspress Grupi
nõukogu erakorraline istung mullu detsembris, kus lisaks põhiomaniku endise väljaarvamisele vormistati nõukokku
ka uusi liikmeid, sh välismaalane. Selline
ümberkorraldus pidanuks pälvima sama
suurusjärgu tähelepanu kui muutused
Toompeal esimese võimu koosseisus.
Muudatused Ekspress Grupi nõukogus
on sama suurusjärgu sündmus kui ministri vahetus Toompeal. Aga tühjagi!
Veelgi vaiksemalt läks Rahvusringhäälingule uue juhatuse liikme Tiina Kaalepi
ametissepanek. Ometigi hakkab ta vastutama üle 400-miljonilise riigieelarvest
tehtava meediakontserni uudiste ja poliitikasaadete eest. Kaalepi määramisest
tuli n-ö viienda lehekülje tähelepandamatu veeruuudis.
MEEDIAJUHTIMISE PIIRATUD
AVALIKKUS ON KINDLASTI ÜKS
MEEDIA KORRUMPEERUMISE
ALLIKAS.
Poliitiliselt on meedias asi aga nii, et ainult IRL-i ja Reformi vastuolu korral tulevad välja ka nende meediate taga seisvate grupeeringute vastolud. On need kaks
parempoolset erakonda aga ühel meelel,
räägib sellest, kuidas asjad meedias ja
poliitikas tegelikult on, ainult Kesknädal.
Jah, suur osa ajakirjanikke ütleb seepeale, et nii peabki. Mingi ühiskondlik debatt
ju justkui toimub, vähemalt aeg-ajalt.
Aga pange tähele  see debatt jätab
välja ju ligi poole Eesti rahvast. Venelaste
enamik justkui niikuinii, aga ka väga suur
osa eestlastest on omanike poolt sihilikult jäetud rahva poliitilisele maitsele vastava meediata.
Te ikka teate, et Keskerakonnal on
eestlastest toetajaid Eestis rohkem kui
neid on praegu näiteks IRL-il ja sotsidel
kokku. Ja ometi kajastatakse Rahvusringhäälingu (ETV ja Eesti Raadio), Eesti
Meedia (Postimees, Kanal 2 jpm) ja Ekspress Grupi (Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht, Delfi) poolt Keskerakonna
positsioone nii, nagu oleks tegu parlamendi marginaalidega.
JÄTKE ENESELE MEELDE: TASAKAALUTU MEEDIA TOODAB TASAKAALUTUT
ÜHISKONDA.
Hääkene küll, küsite siis, aga kas see on
korruptsioon? Ma arvan, et on.
Eesti soost tuntumate meediaomanike Hans H. Luige ja Jaan Manitski poliitilised sidemed on teada. Kunagine Isamaa valitsuse minister Manitski pole
neid sidemeid minetanud. Hans H. Luige
ja IRL-i sidemed vääriksid aga rohkem
kirjeldamist.
Harva läheb mööda mõni Keskpäevatund, kus Luik ei meenutaks Tallinna politseimaja renti Pärnu maanteel. Luik ise
on aga välja rentinud Tartu südames haridusministeeriumile oma kinnisvara pika-

Kuidas meedia
võib soodustada
korruptsiooni

EDGAR SAVISAARE ettekanne Eesti Ajalehtede Liidu korraldatud
konverentsil Meedia ja korruptsioon. Meedia roll poliitilise kultuuri
edendamisel. /avaldatakse lühendatult/
ajaliselt ja magusa lepinguga, mille tingimusi ajakirjandus ei meenuta. Või võtame Tallinna ehk ühe kalleima rendipinna,
kus asub Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskus, Toompea nõlval Toom-Rüütli 12. Mõista-mõista  kellele kuulub see
kinnisvara ja millise partei ministri haldusalast antakse selleks välja füüri?
Ma saan aru, et seda ei käsitle Luigele kuuluvad väljaanded. Aga kliki ja korruptsiooni tunnuseks ongi see, et vait on
ka Kadastiku grupp. Ja ka Äripäev ei hinga.
Aga nagu ütleb väga õigesti Mart
Laar: õnn ei ole rahas. Ja omand polegi
ainus korruptsiooni objekt. Need võivad
olla ja moodsas ühiskonnas ongi üha
enam ka võtmekohtadel olevate inimeste
omavahelised suhted. Näiteks Mart Kadastiku ja Andrus Ansipi lähedast kontakti
on aeg-ajalt meenutanud Eesti Ekspress
ja Eesti Päevaleht. Aga see pole mainstream-meedia teema.
Erinevalt Oliver Kruudast, kelle poliitilistest ja majandussidemetest on Eesti
avalikkus informeeritud oluliselt detailsemalt. Ometi kuulub Kruudale võrreldes
Eesti Meedia ja Ekspress Grupiga tühine
osa vaatajatest/lugejatest ning proportsionaalselt veelgi väiksem on tema tükike reklaamiraha pirukast. Väike stiilinäide Kroonikast (so Ekspress Grupi ja Eesti
Meedia ühine kasulaps). Reastatud on
Eesti 12 kriisi läbi enim vara kaotanud
ettevõtjat. Kuigi pingereas alles viimane,
on toimetaja ometigi lugu tutvustavas ülevaates sisukorda vääristanud just Kruuda
pildiga. Ekspress Grupi suuromanikku,
kes ettevõtte aktsiahinna kukkumise järgi pidanuks olema selles tabelis kindlalt
esikohal, polnud seal aga üldse.
VÕTAME NÜÜD KORRUPTSIOONI
TOIMETUSE JUHTKONNA TASEMEL.
Kui veel 1990. aastatel olid lehtede sisu
kujundajad nende peatoimetajad, siis
enam see nii ei ole. Kui ütleme Posti-

mees, siis mõtleme ikkagi Mart Kadastik
või isegi Kalle Muuli, aga mitte Merit
Kopli (aga tõele au andes, samamoodi oli
ka ekspeatoimetajate Urmas Klaasi ja
Marko Mihkelsoni ajal). Kui ütleme Eesti
Päevaleht, siis mõtleme ikka Hans H.
Luike või isegi Jaan Manitskit, aga mitte
Lea Larinit.
Ometi on eelkõige just toimetusejuhid
vastutavad organiseeritud kõlberüüste
eest toimetuse tasemel. Võtame näiteks
libedad reklaamidiilid, kus reklaamiga
koos müüakse lubadust sama ettevõtte
asju ka väljaande/kanali sisus täiendavalt
väärtustada. Nn toote paigutamine saate
sisusse  product placement  on sellesama tegevuse pisut leebem vorm televisioonis, kus vaataja eest varjatud diilid
käivad automüüjatega, spaadega ja millega iganes.
Teada on ka suurest meediast juhtumeid, kus reklaami ostmise eest lubab
toimetus mõne asja kajastamata jätta või
totaalse pasunasse panemise asemel
pakutakse hoopiski promoloo avaldamist. Tegelikult meenutab see mulle pigem räketit.
Ilma toimetusejuhtide otsuseta ei toimu reeglina ajakirjanike puhkusereise
kutsuja kulul. Ma vabandan, kui siin saalis on mõne väljaande esindaja, kelle töötajad poleks käinud reisifirmade kulul
kaugetel ja lähedastel maadel ning enne
või pärast poleks ilmunud promolugusid
toredast reisisihist.
Meedia ringkäendus on skandaaliga
katkenud ainult siis, kui reisikorraldajad
on kogemata või rahapuudusel mõne reisijanuse väljaande grupist maha jätnud.
Näiteks Rootsis mõeldamatut ajakirjanike kutsuja kulul reisitamist loetakse meie
meedias täiesti normaalseks.
Tüüpiline case on ka ajakirjanike visiidid töistele üritustele. Kui kutsuja ja
maksja oli näiteks NordStream, siis ilmus
Postimehes detailne kirjeldus, milline oli

hotell ja palju kanti ette kalamarja. Aga
see oli suur erand. Kui kutsujaks on mõni
muu ettevõte või välisfond, siis sellistest
detailidest tavaliselt vaikitakse.
Ma arvan, et era- ja avalike institutsioonide poolt kinni makstud koolitused/
reisid/visiidid nii Eestis kui ka välismaal
peaks olema hea tava järgi deklareeritavad, kui kajastatav teema on sellega seotud. Nii nagu Briti parlamendis ja tihti ka
ajakirjanduses peetakse soliidseks jutu
algul deklareerida oma huvid.
KORRUPTSIOON AJAKIRJANIKE
TASEMEL.
Alustame jällegi läbipaistmatusest. Näiteks tippsaatejuhtide palkade kohta on
meil seni ajakirjandus suutnud paremal
juhul esitada ainult küsimusi, kuid vastuseid leida mitte. Meenutan, et ka riiklik
Andmekaitseinspektsioon ei näinud ükskord Kesknädala esitatud väitele vastates
probleemi, et riigiraadios Olukorrast riigis saatejuhtidele (Anvar Samostile ja
Kalle Muulile) makstav honorar salastati.
Niisamuti ei ole avalikult teada Vahur
Kersnale ja Mihkel Kärmasele ETV-st
makstav tasu.
Näiteks Suurbritannias on tippsaatejuhtide palk pidev meedia huvi objekt ja
üldiselt ongi tippude hinnatasemed teada
(reaajakirjanike palgad on teada ametiühingulise tegevuse kaudu).
Muide, ajakirjanike palgasaladuse
üldine hoidmine ei teenigi ajakirjanike
eneste, sh isegi mitte tippajakirjanike huve. Salastatus on loonud ainult nende tööandjatele võimaluse honoraride ja palkadega ajakirjanike arvel manipuleerimiseks.
Viimastel aastatel pole enam kuulda
ajakirjanikele pistise maksmisest, kuigi
ma ei välista, et seegi nähtus pole veel
kadunud. Aga on ka hullemat, mis terve
meedia mainet kahjustab. Lehtedes pole
just palju olnud juttu sellest, kuidas sattus
miljonite Iraagi ülesehitamiseks mõel-

dud Ameerika dollarite kõrvaldamises
süüdistatava Ernst & Youngi audiitori
Marko Rudi kaasosaliseks Jan JõgisLaats, kes on tänaseni tegev Eesti Päevalehe uudistejuhina. Nagu neetult on just
sama lehe teine majandusteemadel sõna
võttev uudistejuht ükskord süüdimõistetud maksupettur Vallo Toomet. Probleem ongi siin selles, et ajakirjandusühingud, meediaomanikud ja peatoimetajad
ei näe selles mingit probleemi.
Mida saab selline väljaanne ette heita politseile, kus jätkab tööd riigireetmises kahtlustatav Heete Simm? Või kuidas saaksidki nad süvitsi käsitleda Meelis Atonenile ja teistele reformierakondlastele langenud kahtlustusi rahvusvahelistes rahapesuafäärides osalemises Bulgaarias ja mujal?
Kirjeldatud neli korruptsioonitaset
meedias on ehk abiks juhul, kui tahame
ajakirjanduse sisu enne hukkamõistmist
tõepoolest mõista.
Näiteks mõista seda, et Ekspress
Grupist alanud ja Postimehesse üle kandunud Maret Maripuu meediapeks käib
täpselt sama mustriga, nagu juhtus samades lehtedes peksu alla võetud Kristiina Ojulandiga. Pärast seda, kui info osas
on EPL ja Eesti Ekspress teinud ära põhitöö ja minister on muutunud kaitstamatuks, näitab hambaid ka Postimees 
stiilis, et kes veel julgeks öelda, et tegu
on Reformi häälekandjaga. Kahju, et mõlemal korral on meie meedia lintikohtu
alla sattunud säravad noored daamid.
Ojulandi lugu lõppes muide Partsi valitsuse kukkumisega. Me veel ei tea, mida
toob kaasa Maripuu väljavahetamine, aga
ma ei välista, seekord on valitsusest väljakukkuja Reform ise.
Ma juba rääkisin Kruudast. Aga ta
pole meedia ainuke ohver. Võtame Tallinki, mida eelkõige meie põhjamaiste
omanikega meediakorporatsioonide harud siin mõnuga armutult on tümitanud.
Ometi on nii Kalev kui ka Tallink ühed
Eesti tugevaimad kaubamärgid üldse,
igal juhul ühed vähestest Balti mere regioonis nimetamist vääriva haardega
eestlastele kuuluvaist ettevõtteist. Nad
on vähemalt olnud Eesti rahvusliku majanduse lipulaevad.
Argo Ideon kirjutas möödunud nädalal
Eesti Ekspressis truisti, et praegusele valitsusele ei olegi alternatiivi. Seejuures
olevat valitsuse saamatuses süüdi praegune opositsioon ja sellele lähedasi vaateid kandev Kesknädal.
Tegelikult on valitsusele Keskerakonna näol selgelt alternatiiv olemas. Ja ma
tõesti arvan, et lisaks valitsuse vahetusele vajab Eesti ka vahetust ajakirjanduses. Arvan, et seoses kriisiga see ka toimub ning senine tegeliku konkurentsi minetanud meediaklikk laguneb.
Kujutage ette parteisid, mille konkurents on näiline. Just see juhtus esimesel
iseseisvusajal juba 1924. aastal, kui võim
ühe kliki käest enam sisuliselt ei lahkunud. 1933 viidi klikile ohtlikuks muutunud
vabadussõjalaste vastu läbi riigipööre,
mis kustutas senisegi süsteemi enesepuhastumisvõime. Selle loogiliseks jätkuks oli omariikluse kaotamine. Ajakirjanduses tõelise konkurentsi taastamine
on seetõttu väga tõsine asi. Vähemalt sama tõsine, kui parteide konkurentsi säilimine.
Nüüd pöördun ma selle kümne protsendi poliitiliselt arraneeritud ajakirjanike poole, kellest varemgi olen rääkinud.
Tavaliselt on olnud nii, et kui valitsuskoalitsiooni reiting kukub, siis opositsiooni
toetus kasvab. Seekord olete te enese
ette püstitanud eesmärgi suruda Ansipi
toetus alla nii, et Keskerakonna toetus
seejuures jumala pärast ei kasvaks. Ütlen kohe, et olete enesele võtnud ülejõu
käiva ülesande. Loodusseaduste vastu
ei saa keegi. Ehk teiste sõnadega  Keskjätkub pöördel
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algus pöördel
erakonna võimuletuleku eest riigis ei
pääse te kuhugi, kui valijad seda tahavad.
Möödunud aasta oktoobris esinesin
ma Glorias Suurettevõtjate Assotsiatsiooni korraldatud lõunasöögil. Ansipiga
rahulolematud suurettevõtjad küsisid,
millal siis tõuseb Keskerakond võimule?
Vastasin: oodake pisut, enne peate veel
Paeti valitsuse üle elama ja veenduma,
et ka sellest pole abi. Mis võimalused
siis veel on? Kõik saavad aru, et praegune
valitsus ei suuda kriisile adekvaatselt
reageerida. Äkki aitaks uus jõulurahu
valitsus? Ma ei kujuta ette ühtegi jõulurahu valitsust, mis peaks vastu üle kahe
jaanipäeva. Või paljukiidetud spetsialistide valitsus? Üsna varsti aga saadakse
aru, et need spetsialistidest ministrid on
vaid ühe või teise poliitilise suuna varipoliitikud, mitte enam. Ka see ei päästa.
Hiljuti ütles mulle üks nördinud naisajakirjanik: Ma ei saa mitte kunagi Teist
soodsalt kirjutada, sest ma lihtsalt ei armasta Teid! Aitäh.
Mina küll ei taha, et ajakirjanikud
mind armastaksid. Ega Franklin Delano
Roosevelti ka suur enamus ajakirjandusest ei armastanud. Vastupidi, teda lausa
vihati  aga teda hakati toetama, kui saadi
aru, et midagi muud ei ole teha, alternatiivi
ei ole. Ma usun, et varem või hiljem jõuab
see arusaamine ka teieni. Kõik teised
variandid ainult pikendavad  kellele kriisi, kellele agooniat. Meie aga pakume
reaalseid lahendusi, mille üle te olete küll
irvitanud ja igasuguseid totraid silte neile
külge kleepinud, aga mida te tegelikult ei
ole veel järele proovinud ja mis võivad
Eesti puntrast välja aidata.
MIDA AJAKIRJANDUSEGA ETTE VÕTTA.
Meedia isepuhastumisvõime võib taastada välise sekkumisega  tegeliku konkurentsi taastamisega Eesti Meedia ja Ekspress Grupi ühisosade eraldamise läbi,
mis on eelkõige konkurentsiameti teema.
Loodan ka uue meedia tugevnemisele, mis peaks tooma ajakirjandusse rohkem demokraatiat. Toon ühe näite: hea
komme on põlglikult öelda, et keegi meist
ei loe Inno ja Irja blogi. Aga tänapäeval
on ju võimalik järele vaadata, millistest
arvutitest seal käiakse. Ja selgub, et kõik
me  ajakirjanikud ja poliitikud  piilume
seda salamisi. Miks? Sellepärast, et see
pilt, mida selles blogis kirjeldatakse, erineb põhimõtteliselt sellest, millisena mainstream-meedia soovib maailma näha.
Loodan ka, et eelkõige ajakirjanikud
ise ja nende esindusorganisatsioon suudavad vähemalt iseenda huvide eest välja astuda. Sest praegusest ausam ajakirjandus oleks hoopis tugevamal positsioonil nõudma ühtviisi ausust ka teistelt,
aga eelkõige meilt  poliitikutelt. Ning
sellest võidaks terve Eesti.
Palun minu tänast sõnavõttu käsitleda
kui tihedalt meediaga suhtleva praktiku
heatahtlikku nõuannet meediajuhtidele.
Olin avameelne mitte selleks, et teenida
meedialt vastutasuks tavapärane kolakas ja sellega avalikkuses taaskord Keskerakonna toetust kasvatada. Rääkisin
selleks, et ka meediainimesed ise tunnetaksid, et nüüd on kaalul veelgi rohkem
kui kellegi töökohad ja isiklik eneseteostus. Rääkisin selleks, et mõistetaks 
tugeva ja tasakaaluka meediata ei tule
me rahvana sügava kriisi ajal toime. Tugeva ja tasakaaluka meediata pole meil
võimalik ka toimiva riigina sellest kriisist
väljuda.

Korteriühistute ümarlaual
tegeleti igapäevaste
linnaelu probleemidega

Uudised
Fotokonkursi auhinnad
anti võitjatele üle

Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala korteriühistute veebruarikuu
ümarlaud oli tavapäraselt informatiivne ja mõteterohke.
rakendunud, inimesed saavad tuge hätta
sattumise korral. Kuid tuleb ka ise valvas
olla, sest kuritegevus näitab kasvu. Ka
pani ta kõigile südamele: lukustage ilmtingimata oma kor teri uksed, eriti
ööseks. Uus laienev kuritegude liik  lahtisest uksest sissemurdmine  on sagenenud.
Ees seisavad KÜ üldkoosolekud, mis
on pingeline aeg ühistute juhtkondadele.
Osakapital väheneb, mõnedel ühistu
liikmetel on kitsas käes. Olgem siis oma
ühistukaaslaste vastu tähelepanelikud ja
mõistvad. Kui märkate või taipate, et häda
hiilib juba trepikojas, pöörduge kohe
Kesklinna sotsiaalosakonda  kõiki
püütakse alati aidata.
Kevade saabudes tekib linnaosavalituses jälle võimalus tasuta mullaga
Kesklinna vanem Marek Jürgenson kinnitas korteriühistute esindajatele, et Keskvarustamises. Mullu kasutati seda võilinna valitsus toetab ühistuid edaspidigi.
malust hästi. Kui vajadus mulla järele on
Kesklinna juhid Marek Jürgenson, Jüri ütles Jüri Lump. Sinna kuuluvad ka KÜ ka nüüd, andke sellest avaldusega teada.
Asjalikke ettepanekuid tehti ka. Kas
Lump, Kaia Sarnet ja Reena Tolmik infor- eelarved. Teadvustagem endale, et ka
meerisid oma tegevusvaldkondadest ja mõnede arvete tasumine muutub proble- on võimalik, et nüüd, kui kinnisvara hinmaatiliseks. Samas olgem kannatlikud nad on kriisi tõttu langenud, langeb linnas
vastasid esitatud küsimustele.
Käimasolev energiaaudit on teema,  kõik linnavalitsusele esitatud arved ja ka mullu kerkinud maamaks? Mõnedki
kus korteriühistute rahakott on sattunud kokkulepitud kohustused saavad täide- ei suuda enam oma makse tasuda. Otsuure surve alla. Arvati, et see on suuresti tud, kuigi võib ette tulla mõningaid viivi- sustati ühistaotlus koostada ja allkirju koguma hakata, et linnaosavalitsuse toel
bürokraatia ja paberimajanduse projekt, tusi.
Juba suure populaarsuse võitnud pro- see linnavalitsusele esitada. Ka leiti, et
mille praktiline kasutegur on vaid ühistutelt raha kasseerimine. Kesklinna vanem jekt  Hoovid korda!  jätkub ka sel reformimata riigimaadel, mis asuvad KÜ
Marek Jürgenson kinnitas: Püüame kor- aastal. Kaia Sarnet pani kuulajatele sü- majadega piirnevatel aladel, on tarvis tateriühistuid auditile kuluvate summade damele, et 13. märtsiks peaksid raha gada heakord ja üldine kord. Ka selleosas toetada. Kogu see projekt tuleb su- taotlused kavandatud kavadele olema kohane pöördumine otsustati ühiselt maaametile esitada.
Kesklinna valitsuses.
veks siiski püüda ellu viia.
Uuesti saadakse aruteludeks kokku
Reena Tolmik andis ülevaate sotMajandussurutiste puhul satuvad
löögi alla eelkõige pisemad eelarved, siaaltööst. Supiköögid abivajajatele on märtsikuus.
..................................................................................................................................................................................................................

Eakate päevahoid Kesklinna
sotsiaalkeskuses
Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus pakub mäluhäiretega eakatele
inimestele, kes on liikumisvõimelised või liiguvad vähese kõrvalabiga,
päevahoiu teenust.

Teenuse sihtgrupiks on dementsuse sündroomiga eakad, kes vajavad päevahoidu.
Eelkõige on see mõeldud peredele, kes
ei saa eakat üksi koju jätta. Dementsete
eakate päevahoid kuulub inimese perekonda toetavate teenuste hulka, mis aitab
säilitada nii eaka kui ka tema lähedaste
elukvaliteeti. See soodustab eakate inimeste elamist kodus, võimaldab tema
lähedastel jätkata töötamist ja anda neile
puhkust. Päevahoiu teenusel olevatele
eakatele tagatakse tööpäeviti päevane
hooldus. Teenuse tarbijatele pakutakse
lisaks päevasele hooldusele arendavaid
tegevusi, mälutreeninguid, tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust
puhkuseks, suhtlemiseks. Päevased tegevused planeeritakse eakatele individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse
seisundi hindamisest ning eaka ja lähedaste soovist.
Teenus on korraldatud lähtuvalt eaka
inimese ja tema perekonna vajadustest.
Vastavalt eelnevale kokkuleppele teenuseosutajaga on teenust võimalik kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel
või tundidel nädalas esmaspäevast reedeni kella 719.

Päevahoiu teenusele suunab perearst või psühhiaater suunamiskirjaga
(viitab dementsuse sündroomile ja kinnitab, et isik ei põe nakkushaigusi). Teenuse osutamiseks on vaja isiku elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna nõusolekut.

Teenus on tasuta  selle eest maksab
linn. Eakas või tema hooldaja tasub ise
toitlustamise ja hooldusvahendite eest.
Eakad transport teenusele toimub lähedaste või hooldaja transpordiga.
Lisainfo:Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus, Liivalaia 32, telefon 646 6123.

Kesklinna vanema asetäitja Reena Tolmik kohtumas veebruarikuu eakate tähtpäevalistega.

Parima foto Võluv öine Tallinn, autor
Aleksei Rokaevit.

Fotokonkursi Parim jõulukaunistusfoto võitjate autasutamine toimus
Kadrioru pargi muuseumis, Weizenbergi 26, kus sai tutvuda ka kõigi
konkursile esitatud töödega.
Abilinnapea Deniss Boroditi
sõnul võib jõulukaunistuste fotokonkurssi igati õnnestunuks lugeda,
kuna kokku esitati võistlusele 213
fotot. Tallinna linnaruumi üles
seatud arhitektuuri-, kujundus- ja
talvevalgustuse hindamise alatine
komisjon valis 2008. aasta parimaks jõulukaunistusfotoks Aleksei
Rokaeviti töö Võluv öine Tallinn.
Avaliku hääletuse tulemusena
osutus parimaks Arina Verbovetskaja foto Jõulupuu!, ütles abilinnapea Deniss Borodit.
Fotokonkursi auhinnafondi
rahastab juba kolmandat aastat
Nikon. Komisjoni poolt valitud parima foto auhinnaks on fotokaamera
Nikon COOLPIX P6000 ja avaliku
hääletuse parima foto autorile on
auhinnaks binokkel Sprint IV 8x21.
Auhinnatud tööd ja komisjoni
poolt valitud kümme parimat fotot
seatakse hiljem üles linnavalitsuse
teenindussaali akendele.

Tallinnas tõusis lapsehoiuteenuse hüvitis

Tallinna Linnavalitsus kinnitas oma
määrusega tänavuseks lapsehoiuteenuse hüvitise määraks kuni
1925 krooni lapse kohta ühes
kalendrikuus.
Mullu oli lapsehoiuteenuse
hüvitise määraks kuni 1875 krooni
lapse kohta. Abilinnapea Merike
Martinsoni sõnul on lapsehoiuteenuse kasutajate hulk Tallinnas
vähenenud, kuna on avatud uusi
lasteaedu ja vanemad eelistavad
eelkooliealiste puhul lapsehoidjate
asemel munitsipaalasutust.
Lapsehoiutoetust on Tallinn
maksnud 2006. aastast alates ja
selleks eelarvest makstav summa
on tõusnud 3,5 miljonist kroonist
11,5 miljonini.

Tallinna paljulapselised
pered saavad aastapäevatoetust

Tallinna linn maksab Eesti Vabariigi
aastapäeva puhul toetust vähekindlustatud paljulapselistele peredele,
kus on kolm ja enam last.
Toetust makstakse peredele,
kelle netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast
palga alammäärast, milleks sel
aastal on 4350 krooni, ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui
80% sellest.
Toetust makstakse 500 krooni
lapse kohta ja seda saab taotleda
elukohajärgsest sotsiaalhoolekande
osakonnast kolme kuu jooksul
pärast Eesti Vabariigi aastapäeva,
seega käesoleva aasta 23. maini.
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Halduskogu

Kaia Sarnet
Keklinna vanema asetäitja

Tegevuskavas antakse teavet kasutusel
olevate müra piirväärtuste kohta, esitatakse müra kaardistamise tulemuste kokkuvõte ning erineva müratasemega aladel elavate ja kokkupuutuvate inimeste
hinnanguline arv. Samuti avaldatakse
andmed käigusolevate müravähendamise programmide ja meetmete kohta ning
kavandatavate meetmete kohta, loetletakse kavandatud abinõud ja nende maksumus järgnevaks viieks aastaks. Tegevuskavaga saab tutvuda aadressil
www.tallinn.ee (Pealeht-Mida-LinnaruumLoodus ja keskkond-Välis-müra).
Tegemist on hea tava dokumendiga
võimalustest ja meetmetest, mida oleks
võimalik erinevatel osapooltel rakendada
keskkonnamüra vähendamiseks. Kohalikul omavalitsusel ja ametkondadel on

Tallinna Kesklinna Halduskogu arutas oma
veebruarikuisel korralisel istungil Tallinna Linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti poolt volikogu menetlusse antud eelnõu linna haldusreformist.
Arutelu käigus oli nii poolt- kui ka vastuargumente. Kõige enam muretseti, milline saab olema linnakodanike osalusdemokraatia, kui halduskogud asenduvad linnaosade nõukodadega. On nad siis seaduse silmis vaid kaasanoogutajad või on neil ka näiteks linnaosa planeeringutes oma seaduslik kooskõlastuse vastutus
või mitte.
Arvan, et halduskogu arutelu oli asjakohane. Mingit hüsteeriat ei tekitatud, ütles Kesklinna vanem Marek Jürgenson. Mõistetakse,
et see on samm arengu suunas, kuid küsiti,
miks korraldati see just nüüd. Küsimustele vastama tulnud Tallinna Linnavolikogu aseesimees
Tarmo Lausing ja abilinnapea Taavi Aas jagasid
selgitusi üleskerkinud probleemidele. Hääletusel võeti siiski vastu reformi tauniv otsus. Arvan,
et arutelud jätkuvad, sest ongi selgituste ja
uude olukorda astumise aeg. Peaasi, et me
olulisemat ei unustaks  Tallinna haldusreform
teenib eelkõige linnakodanike parema teenindamise huve ja vähendab bürokraatiat.
I HALDUSKOGU TEEMA
Tallinna Kesklinna Halduskogu 10.02.09 koosoleku päevakorras olid järgmised linnaplaneerimise teemalised küsimused:
1. Juurdeveo tn 25 kinnistu detailplaneering
(tellija Edelaraudtee Halduse AS, koostaja Guru
Projekt OÜ).
2. Juurdeveo tn 25b kinnistu detailplaneering
(tellija AS Go Group, koostaja Guru Projekt OÜ).
3. Pärnu mnt 104 kinnistu detailplaneeringu
eskiis (tellija AS Ida-Tallinna Keskhaigla, koostaja K-Projekt AS).
4. Uue tänavanime kooskõlastamine.
Halduskogu andis vastavalt Tallinna linna
ehitusmäärusele kooskõlastused detailplaneeringu eskiisidele ja detailplaneeringutele. Lisaks otsustati kooskõlastada Kitseküla asumis

võimalik rakendada neid oma igapäevases tegevuses ning seeläbi aidata kaasa
keskkonnamüra vähendamisele ja mürast mõjutatud inimeste arvu vähenemisele. Tegevused on jaotatud erinevatesse
kategooriatesse, arvestades nende tähtsust. Kõige olulisemateks tegevusteks
saab pidada:
keskkonnamüraga arvestamine uutes
planeeringutes;
uute vaiksete alade planeerimine ja rajamine;
vaiksete alade säilimisega arvestamine planeerimisel;
keskkonnamüra mõju määramine ja
arvestamine liikluse planeerimisel;
ühiskondliku transpordi kasutamise
suurendamine/eelistamine;
ühiskondlikust transpordist lähtuva
müra (sh raudtee ja trammitee tehnilise
seisukorra parandamine) vähendamine;
kiiruste kontrolli tõhustamine, liiklusskeeme ja liikluskorraldust arvestades
nõutavate müratasemete arendamine;
mürakaitseekraanide planeerimine ja
ehitamine;
müratundlike hoonete heliisolatsiooni
parandamine.
Autoliikluse osakaal liikluses on kõrge ning autoliiklusest põhjustatud keskkonnamüra mõjutab Tallinna elanikke
kõige enam. Inimeste osakaal, kes on

Pärnu mnt, Kohila tn ja Järvevana tee vahelise
maa-ala detailplaneeringuga planeeritaval alal
tekkiv uus tänavanimi. Halduskogu nõustus Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni otsusega
anda uuele tänavale nimeks Lelle. Piirkonnas
on varem (19561984) olnud Lelle tänav, mis
jäi planeeringulahenduse muutmise tõttu välja
ehitamata. Lelle kui raudteesõlme nimi haakuks kitsarööpmelise raudtee peatuste temaatikaga ning oleks sellesse piirkonda loogiline
valik. Ühtlasi kooskõlastas halduskogu ettepaneku pikendada Türi tänava kulgu üle Kohila
tänava.
Järgmine halduskogu koosolek toimub
10.03.2009. Halduskogu linnaplaneerimis- ja
maakomisjon arutab linnaplaneerimise teemalisi küsimusi oma järgmisel koosolekul
03.03.2009.
II TEATED DETAILPLANEERINGUTE VÄLJAPANEKUTEST
Tallinna Kesklinna Valitsus avalikustas ajavahemikus 02.16.02.2009 järgmised planeeringud:
1. Tina tn 26 / Fr. R. Kreutzwaldi tn 9 kinnistu ja
lähiala detailplaneering, mis on vastu võetud
Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 30. detsember 2008 nr 2260-k. Detailplaneeringus
on ette nähtud muuta 0,3 ha suurusel maaalal asuvate Tina tn 26 / Fr. R. Kreutzwaldi tn 9
ja Fr. R. Kreutzwaldi tn 7 / Raua tn 16 kinnistute
piire ja Tina tn 26 / Fr. R. Kreutzwaldi tn 9 kinnistu elamumaa sihtotstarve äri- ja elamumaa
sihtotstarbeks ning on määratud planeeritud
kruntide kasutamise tingimused ja Tina tn 26 /
Fr. R. Kreutzwaldi tn 9 kinnistule ehitusõigus
kuni 6 maapealse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks ning Tina tn 26 / Fr. R. Kreutzwaldi tn 9 arhitektuurimälestise ja Fr. R. Kreutzwaldi tn 7 / Raua tn 16 elamu renoveerimiseks.
Detailplaneeringu tellija on OÜ Lembitu Maja
ja koostaja K-Projekt AS. Avalikustamisest informeeriti kirjalikult ka Fr. R. Kreutzwaldi tn 7 /
Raua tn 16 kinnistu omanikke.
2. Alevi tn 5 kinnistu detailplaneering, mis on
vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 7. jaanuar 2009 nr 12-k. Detailplaneeringus on kavandatud muuta Alevi tn 5 kinnistu

sellest mõjutatud, on ca 20%. Lennumüra
mõjutab ca 1400 inimest. Tiheasustusega
alal, nagu Tallinn, jäävad kriitiliste müratasemete sisse eelkõige korrusmajad ja
magistraaltänavate ääres paiknevad üksikelamud. Müraekraanide rajamine ei
ole üldjuhul otstarbekas ja sobilikki, kuna
ekraani jaoks ei ole piisavalt ruumi ning
see ei tagaks kaitset kõrgematele korrustele. Mürahäirivuse vähendamise üheks
peamiseks eelduseks on erinevate institutsioonide tahe sel alal koostööd teha.
Müratõrjet saab siduda teiste tegevustega: liiklusohutus- ja sujuvus, välisõhu
kvaliteet.
Olukord, kus nii mürarikkad tegevused (liiklus, tööstus) kui ka müratundlikud alad (elamispiirkond, õppeasutused, puhkealad) on läbi põimunud või
vahetus läheduses, on tiheasustusega
kaasnev nähtus. Samas on mürataseme
vähendamine peaaegu alati vastuolus
majanduslike huvidega.
Linna üheks edukaks toimimise eelduseks on hea elukeskkonna loomine
elanikele.
Kuigi tegevuskava avaliku väljapaneku aeg on juba läbi (toimus 03.16.02),
on kõigil, keda huvitab täpsem tegevuskava koos strateegilise mürakaardiga,
sellega võimalik endiselt elektroonilisel
teel tutvuda.

elamumaa maakasutuse sihtotstarve 15% ulatuses äri- ja 85% ulatuses elamumaaks ning
määratud ehitusõigus ja krundi kasutamise
tingimused kuni 5 maapealse ja maa-aluse
korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks.
Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritava maa-ala suurus on 0,11
ha. Detailplaneeringu tellija on Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja koostaja QP Arhitektid
OÜ.
3. J. Poska tn 22 kinnistu detailplaneering, mis
on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 7. jaanuar 2009 nr 13-k. Detailplaneeringus on määratud ehitusõigus J. Poska tn 22
kinnistule kuni 3 maapealse korrusega ja maaaluse korrusega elamu ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 0,14 ha. Detailplaneeringu tellija on Minigert OÜ ja koostaja Arhitektuuribüroo T. Sooväli OÜ.
4. 09.23.02.2009 on avalikul väljapanekul
Vesivärava tn 22 kinnistu detailplaneering. Nimetatud detailplaneering on vastu võetud Tallinna
Linnavalitsuse korraldusega 7. jaanuar 2009
nr 14-k. Detailplaneeringus on määratud Vesivärava tn 22 krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus
on 0,07 ha. Detailplaneeringu tellija on Starhouse OÜ ja koostaja Casa Projekt OÜ. Avalikustamisest informeeriti kirjalikult ka Vesivärava
20 Korteriühistut.
III TALLINNA KESKLINNA VALITSUSES TUTVUSTATI ALLJÄRGNEVATE DETAILPLANEERINGUTE
ESKIISLAHENDUSI:
1. 06.02.2009 viidi linnaosas läbi Pärnu mnt,
Kohila tn ja Järvevana tee vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik
arutelu. Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 30. detsembri
2008 korraldusega nr 2258-k. Planeeritava
maa-ala suurus on 13,31 ha. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on muuta planeeritaval
maa-alal paiknevate kruntide piire ja maakasutuse sihtotstarvet ning määrata kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus kuni 17-korru-
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Tallinna Linnavalitsus eraldas
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile reservfondist 500 000 krooni
toimetulekuraskustes isikute toitlustamiseks.
Linnaeelarves on supiköögiteenuseks tänavu kavandatud 670 000
krooni, millest kodutute varjupaigas
viibivate isikute igapäevaseks toitlustamiseks kulub 514 650 krooni.
Ülejäänud summast on võimalik
osta Eesti Punaselt Ristilt supiköögiteenust 39 inimesele.
Eraldatud 500 000 kroonist
kulub 116 500 krooni Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse poolt 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2009 nädalavahetustel toitlustamise korraldamiseks, 250 000 krooni Eesti Punase
Risti supiköögiteenuse mahu suurendamiseks kõigil tööpäevadel
aasta lõpuni ning 133 500 krooni
SA Sotsiaaltöö Keskus Sõbra Käsi
ja Päästearmee Eestis poolt osutatavate supiköögiteenuste käivitamiseks ja aastaringselt abivajajate
toitlustamiseks. Sellega kaetakse
kuni 1. juunini viiel päeval nädalas
supiköögiteenuse korraldamiseks
vajalike kulutuste katmine, toiduportsjoni maksumuse finantseerib
kristlik organisatsioon MTÜ BGEA
Eesti. 83 500 krooni läheb organisatsioonile Päästearmee Eestis
supiköögiteenuse finantseerimiseks.

Uudised

Tallinna Keskkonnaameti tellimusel on valminud Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava. Tegevuskava
koostamise aluseks on Tallinna linna strateegiline mürakaart, mis on
elektrooniliselt kättesaadav aadressil www.tervisekaitse.ee.
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Supiköögid saavad
linnalt pool miljonit

Kui seda müra ei oleks...
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Uudised

Tallinn suurendas
retseptiravimite hüvitust

Tallinna Linnavalitsus hüvitab
lastega peredele, puuetega inimestele, eakatele, töötutele ja teistele
abivajajatele retseptiravimite osalise maksumuse, tõstes tänavu eelarvest selleks eraldatava summa
3,5 miljoni kroonini. Mullu eraldati
selleks 3 miljonit krooni.
Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade kinnitusel
on vajalike ravimite ostmisel kõige
suuremad raskused eakatel, puuetega inimestel ja töötutel. Linn tõstis
ka ühele isikule aastas makstava
toetuse piirmäära 1000 kroonilt
2500 kroonile .
Suurem osa retseptiravimite
maksumuse osaliseks hüvitamiseks
ettenähtud vahendeid makstakse
eakatele (2006  1,1 miljonit, 2007
 1,6 miljonit, 2008  1,8 miljonit
krooni) ja puuetega inimestele
(2006  0,6 miljonit, 2007  1,2
miljonit, 2008  1,4 miljonit krooni).
Lastega peredele makstav summa
on alla 100 000 krooni aastas, mis
tuleneb asjaolust, et kõige sagedamini haigestuvatele alla kolmeaastastele lastele on ravimid tasuta.
Toetust makstakse umbes
neljale tuhandele inimesele, toetust makstakse 34 korda aastas
ja keskmine ühekordne toetus on
431 krooni.

seliste hoonete ehitamiseks ning tänavate rajamiseks. Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3
kehtestatud Tallinna üldplaneeringu muutmise
ettepanekut.
2. 11.02.2009 viidi linnaosas läbi Paldiski mnt
19 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu
koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 7. jaanuari 2009 korraldusega nr 10-k.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta
Paldiski mnt 19 kinnistu maakasutuse sihtotstarve 15% ulatuses äri- ja 85% ulatuses elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus
äriruumidega kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse
korrusega elamu ehitamiseks ning krundi kasutamise tingimused.
3. 20.02.2009 toimub Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18 Kentmanni põik 3 ja
5 kruntide detailplaneeringu eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu
koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 17. aprilli 2003 korraldusega nr 957-k.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,2 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on liita Kentmanni põik 3 ja 5 kinnistud ning määrata tekkinud krundile ehitusõigus kuni 7-korruselise
äripindadega korterelamu ehitamiseks.
III TALLINNA LINNA VÄLISÕHUS LEVIVA KESKKONNAMÜRA VÄHENDAMISE TEGEVUSKAVA
Tallinna linnaosavalitsused ja linnavalitsuse
teenindusbüroo avalikustasid 03.16.02.2009
Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra
vähendamise tegevuskava. Tegevuskava koostamise aluseks on Tallinna linna strateegiline mürakaart (elektrooniliselt kättesaadav aadressil
www.tervisekaitse.ee). Tegevuskavas antakse
teavet kasutusel olevate müra piirväärtuste
kohta, esitatakse müra kaardistamise tulemuste kokkuvõte ning erineva müratasemega aladel elavate ja kokkupuutuvate inimeste hinnanguline arv ning avaldatakse andmed käigusolevate müravähendamise programmide ja
kavandatavate meetmete kohta. Samuti sisaldub tegevuskavas järgnevaks viieks aastaks kavandatud abinõude loetelu ja nende maksumus.
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Kesklinna
sotsiaalkeskuse
märtsikuu
üritused
E 2. märtsil k 14 KONTSERT. Esineb Kunstiakadeemia kammerkoor (dir. Külli Kaats ja Farista Leis).
...............................................................................................
E 2. märtsil k 14.30 TERVISELOENG. Uue põlvkonna
ravikosmeetikast räägib Leena Iljina.
...............................................................................................
R 6. märtsil k 14 JUUBILARIDE ÕNNITLEMINE. Kesklinna vanema Marek Jürgensoni vastuvõtt. Info ja
osalemine eelregistreerimisega tel 646 6123.
...............................................................................................
E 9. märtsil k 13. NAISTEPÄEV. Naisi tervitavad
sotsiaalkeskuse mehed.
...............................................................................................
E 16. märtsil k 13.30 EMAKEELEPÄEV. Harta
Ehelaidi luulekogu Miski tutvustus.
...............................................................................................
E 16. märtsil k 1114 LAHTISTE USTE PÄEV.
Sotsiaalkeskus ootab tutvuma pakutavate teenuste
ja vabaaja veetmise võimalustega.
...............................................................................................
N 19. märtsil k 1114 SUVA MÜÜK. Sukkade ja
sokkide müük.
...............................................................................................
E 23. märtsil k 14 TERVISELOENG. Küsimustele
vastab Peeter Mardna.
...............................................................................................
N 26. märtsil k 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA. Tantsuks
mängib Liivabänd (juh. Aare Pehka).
...............................................................................................
E 30. märtsil k 14 KONTSERT. Esineb Kehra naisansambel Mariann (juh. Reet Männik) ja naisansambel Liivalaid.
...............................................................................................
Neljapäeviti k 11.3014.30 toimub lugemistoas
meditsiiniline nõustamine ja vererõhu mõõtmine. Iga
kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval k 14 toimuvad Eesti Rindemeeste Ühenduse koosviibimised.
Samuti toimuvad iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval k 15 Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised. Lisaks tegutsevad mitmed ringid, kursused ja
ansamblid. Tööd jätkab ja uusi hoolealuseid ootab
eakate päevahoid.
...............................................................................................
AVATUD: AVATUD: E, T, N k 917;
K 918; R 916
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs
maja sisehoovist)
...............................................................................................
INFO TELEFONIDEL 646 6123 ja 645 9029 (juuksur).
E-POST: info@kesotskeskus.ee.
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee.

Tallinna Ettevõtlusamet kuulutab välja

KONKURSI
ETTEVÕTLUSTOETUSTE TAOTLUSTE
ESITAMISEKS
Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja vastavalt Tallinna Linnavolikogu
29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise
korrale avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevatel aadressidel asuvate äriruumide üürile andmiseks:
Estonia pst 5a V korruse äriruumid 2-204  2-212 (inv pl) üldpinnaga
124,1 m²
· äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks
· äriruumide kasutusotstarve on büroo või koolitusruumid
· üüri alghind 60 kr/m² kohta (7446 krooni) kuus
J. Köleri tn 8 / Vesivärava tn 7 I korruse äriruum nr 36 (inv pl)
üldpinnaga 14,3 m²
· äriruum antakse kasutusse viieks aastaks
· äriruumi kasutusotstarve on büroo või teenindus
· üüri alghind 60 kr/m² kohta (858 krooni) kuus
Lai tn 34 / Vaimu tn 3 keldrikorruse äriruumid M11 üldpinnaga
163,2 m²
· äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks
· äriruumide kasutusotstarve on ladu või tööruumid
· üüri alghind 20 kr/m² kohta (3264 krooni) kuus
· vajadusel on võimalus rajada ruumidesse sissepääs otse Laialt tänavalt
Narva mnt 38 II korruse äriruum M40C üldpinnaga 19,2 m²
· äriruum antakse kasutusse viieks aastaks
· äriruumi kasutusotstarve on büroo, ateljee või ladu
· üüri alghind 40 kr/m² kohta (768 krooni) kuus
Sakala tn 14 II korruse äriruumid nr 40-52, 54 (inv pl) üldpinnaga
191,1 m²
· äriruumid antakse kasutusse tähtaega määramata
· äriruumide kasutusotstarve on büroo, teenindus või ateljee
· üüri alghind 25 kr/m² kohta (4777.50 krooni) kuus
Sakala tn 19 / Tatari tn 10 keldrikorruse äriruumid nr 1-4 (inv pl)
üldpinnaga 33,6 m² ja I korruse äriruumid nr 5-11 (inv pl) üldpinnaga
63,8 m² (pind kokku 97,4 m²)
· äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks
· äriruumide kasutusotstarve on toitlustus, kaubandus, büroo, teenindus
või vms
· üüri alghind 60 kr/m² kohta (5844 krooni) kuus
Sauna tn 8 / Müürivahe tn 21 I korruse äriruumid nr 19-21 (inv pl)
üldpinnaga 37,1 m²
· äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks
· äriruumide kasutusotstarve on kaubandus, teenindus või ateljee
· üüri alghind 150 kr/m² kohta (5565 krooni) kuus
Äriruumide üürileandmise üldised eritingimused on:
· tasule äriruumide kasutamise eest lisanduvad kõrvalkulud (sh hooldusja halduskulud), maksud ja koormised;
· äriruumide üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;
· üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide
parendusteks tehtud kulutusi;
· kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise
ja vajadusel vastavate kasutuslubade vormistamise;
· äriruumide allkasutusse andmiseks on vajalik taotleda kasutusse andjalt
sellekohast luba.
Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda Tallinna
Linnakantselei Finantsteenistuse kontole nr 10220067130013 SEB
pangas tagastamatu osavõtutasu 1000 krooni (viitenumber
5263050050050229) iga esitatava pakkumise kohta ja tagatisraha või
esitada pangagarantii ühe kuu üüri alghinna ulatuses (viitenumber
5263050050050313).

Ühiskonna Arengu Instituut koostöös
Eesti Kasiinovastastega korraldab
Tallinna Kesklinna Valitsuse toel
INFOPÄEVA:

Hasartmängusõltuvuse
ennetamine
Tallinna Kesklinna
noorte hulgas
28. veebruaril 2009, kell 18
Tallinna vanalinnas, Pikk 36 ruumides.
Seminarist võtavad osa ja esinevad antud valdkonna
tuntud spetsialistid dr Jüri Ennet ja prof Vladimir Kukk,
Tallinna Linnavolikogu liige Nikolai Kazakov ning
Eesti Kasiinovastaste eesvedaja Max Kaur.
Lisainfo tel 5341 3122 või info@instityte.eu.

Kirjalik enampakkumine peab sisaldama alljärgnevaid andmeid pakkuja
kohta:
· füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress;
· juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress;
· nõusolek vara kasutusse võtmiseks enampakkumiseks kehtestatud
tingimustel;
· sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma; kui need ei lange
kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
· pakkumise tegemise kuupäev.
Pakkumisele lisatakse osavõtutasu maksmist ja pakkumise tagatise
olemasolu tõendavad dokumendid. Pakkumine peab olema allkirjastatud.
Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumisele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav
dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid
jne).
Äriruumidega tutvumine toimub kohapeal eelneval kokkuleppel. Äriruumide ja nende kasutamise tingimustega tutvumiseks pöörduda Tallinna
Kesklinna Valitsuse rendipindade osakonda Nunne tn 18, tuba 303, tel
645 7237.
Pakkumised esitada Tallinna Kesklinna Valitsuse rendipindade osakonnale
(Nunne tn 18, III korrus, tuba 300) kinnises ümbrikus, millele on tehtud
märge vara kohta, millega seoses pakkumine on esitatud, hiljemalt 25.
veebruariks 2009 kella 12-ks. Ümbrikute avamine algab kell 12.15
Tallinna Kesklinna Valitsuse I korruse saalis (Nunne tn 18).

Taotlusi võib esitada järgmistele toetusmeetmetele:
· ettevõtte töötajate täiendusõppe toetus
· ettevõtte praktikajuhendaja toetus
· inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetus
Lisaks:
· stardiabi alustava ettevõtluse toetamiseks
· uute töökohtade loomise toetus
· tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise
toetus (patenditoetus)
· messitoetus (pidev vastuvõtt)
Taotlemise korrad ning taotlusvormid on kättesaadavad
Tallinna kodulehel www.ettevotja.tallinn.ee.
Taotluste esitamise (v.a messitoetus) tähtajad on

27. veebruar 2009 k 14
18. september 2009 k 14
Taotlused palume esitada vastavalt kordadele
ettevõtja infopunkti.
Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkt
Vabaduse väljak 7, Tallinn
Tel 640 4219

Tallinn korraldab linnaelanikele

TARBIJAÕIGUSTE
PÄEVA
19. märtsil 2009
Räägime ja vastame elanike küsimustele tarbija
õiguste kohta kaubanduse ja teeninduse, finantsteenuste, pakendijäätmete käitlemise, sotsiaaltoetuste, töölepingute jt valdkondades.
RAHVUSRAAMATUKOGU SUURES SAALIS
algusega k 10 Tõnismägi 2.
LINDAKIVI KULTUURIKESKUSES algusega k 15
Koorti 22
Üritused on eesti ja vene keeles ning tasuta.
KÕIK ON OODATUD!
info tel 640 4232
www.tallinn.ee

Teade
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub
puuetega laste vanemaid ja hooldajaid
osalema 4. märtsil kell 16 toimuval infotunnil.
Infotunnil tutvustame puuetega lastele ja
nende peredele suunatud riiklike ja kohaliku
omavalitsuse toetusi ja teenuseid (lapsehoiuteenus, rehabilitatsioon, isikliku abistaja
teenus, intervallhoid, invatransporditeenus,
jne).
Infotund toimub Tallinna Puuetega Inimeste
Tegevuskeskuses, Endla 59.
Soovitav eelregistreerimine kuni 3. märtsini
telefonil 656 4048 või e-posti aadressil:
koda@tallinnakoda.ee.
Enne infotundi pakume osalejatele
(al. k 15.30) kohvi, teed ja suupisteid.
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Kes on pildil?
www.ajakiriyks.ee

SELLINE REKLAAMIPIND
(68x44 mm)
KESKLINNA SÕNUMITES
maksab 850.reklaam@ajakiriyks.ee või
tel 621 0777

KÜTTEPUUD kuivad/märjad
konteineris ja lahtiselt,
võrkkotis 40L, PUITBRIKETT
soodushinnaga, PELLETID.
Tel 5551 4140, www.kute24.ee

Tiluuvlõeimlemise
e
l
e
t
u
g
n
i
treen

REGISTREERIMINE:
Esmaspäev ja kolmapäev kell 17.45
Tallinn, Vikerlase 16, Laagna Gümnaasimi võimla,
reedel kell 17.30 ja laupäeval kell 11.00
Tallinn, Pärnu mnt. 41 Tõnismäe Spordibaas.
TÄIENDAV INFO
K. Palusalu Spordiklubi, tel 509 2127 marevooglaid@hot.ee.

Mõtle, otsusta, kiirusta!
Oodatud on
tütarlapsed
vanuses 47
eluaastat.
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Reklaami
end SIIN!
KÜSI PAKKUMIST reklaam@ajakiriyks.ee või tel 621 0777

h
Võida unistusi!h
Telli ajakiri ÜKS ning võida luksusreis kahele Indiasse

Telli terviseajakiri ÜKS aastaks või otsekorraldusega ja võida luksuslik 2-nädalane reis kahele
Lõuna-Indiasse jooga ja ayurveda paradiisi Keralasse (väärtus 65 000.-)! Reisipakett
sisaldab lennupileteid sinna ja tagasi ning majutust vähemalt 3 tärni hotellis.

Odavaim
treeningvahend*

Mil moel saab kodus treenimiseks
kasutada harjavart, veepudelit, pesunööri, toanaabrit?
Nendele, ja paljudele teistele kodus treenimist puudutavatele
küsimustele, annab ammendavad vastused Riku Aalto UUS
LIIKUMISPIIBEL Treeni kodus. Põhjalikke harjutusprogramme
sisaldav raamat pakub ideid, tuge ja motivatsiooni kõigile.
*15. VEEBRUARI 2009 SEISUGA MAKSID HARJAVARRED KAUPLUSES KODUTARVE
13 KROONI. RAAMATUT ON AGA KÕIGE SOODSAM OSTA INTERNETIST
WWW.AJAKIRIYKS.EE.

üksraamat

