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Jagatud mure on pool
muret

Linn eraldab täiendavalt 270 000 krooni
tasuta tööõigusalaseks
nõustamiseks

Tallinna abitelefonile 1345 helistati
märtsis 4679 korda. Kõige rohkem
helistajaid oli märtsikuu viimasel
nädalal, kui abitelefoni poole pöördus 1121 inimest. Kõige vähem 
983 helistamist  oli märtsi teisel
nädalal.
Kõige rohkem (1045 korda)
vajati informatsiooni linnaelu kohta.
Näiteks helistas abitelefoni numbrile 1345 linnakodanik, kes soovis
teha annetuse Lasnamäele rajatava
Vene õigeusu kiriku ehitamise
toetuseks. Tallinna abitelefoni dispeterid edastasid SEB panga rekvisiidid ja arvenumbri ning ka telefoni
lühinumbri 1317, kuhu helistades
saab teha annetusi 200 krooni
kaupa.
Populaarsed valdkonnad, mille
kohta linnakodanikud aastaringselt
küsimusi esitavad, on liiklus ja
transport. Märtsis oli 529 helistamist seoses liikluskorraldusega ja
502 korda helistati ühistranspordiga
seonduvates küsimustes. Tavapärased valdkonnad on ka tänavavalgus, koduloomad ja nendega
seonduv ning koristustööde korraldus.
Tallinna abitelefon 1345 on
dispeterteenistus, mis tegeleb
linnamajanduslike probleemide 
elektri, vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide, heakorra, teede ja
tänavate korrashoiu ning kommunaalmajandusega seotud küsimused
Tallinna abitelefoni koostööpartnerid on peamiselt erinevad elamumajandusprobleemidega tegelevad
ettevõtted ja asutused. Abitelefoniga
koostööd teha soovijatel palutakse
helistada numbril 628 7408 või
saata e-kiri 1345@rescue.ee. Ettevõttele on Tallinna abitelefoni andmebaasiga liitumine ja selles oma
andmete hoidmine tasuta. Telefon
1345 töötab 24h ööpäevas.

Tallinnas iive positiivne

Tallinna Perekonnaseisuametis
registreeriti märtsis 494 sündi, veebruariga võrreldes 71 sündi rohkem.
Aasta esimese kolme kuuga
registreeriti 1340 lapse sünd.
Märtsis tuli välja kirjutada 434
surmatunnistust, kolme kuuga väljastati kokku 1274 surmatunnistust.
Seega on loomulik iive Tallinnas
jätkuvalt positiivne.
Möödunud aasta kolme esimese
kuuga võrreldes oli tänavu samal
perioodil nii sünde kui ka surmasid
vähem. Mullu registreeriti esimese
veerandaasta jooksul 1509 sündi
ja 1388 surma.
Kesklinna Sõnumid
Väljaandja Tallinna Kesklinna
Valitsus
Kirjastaja Meedium OÜ
Fotod Kesklinna Sõnumid ja
Matton
Reklaam 621 0777
e-mail reklaam@ajakiriyks.ee

Meil tuleb üksteist
aidata
Tallinna abipakett elanikule ja ettevõtjale.

Tallinna Linnavalitsus esitas linnavolikogule otsuse eelnõu Tallinna linna abipakett linnaelanikule ja ettevõtjale, millega
linn pakub raskustesse sattunud linlastele
ja ettevõtjatele 41 toetavat abimeedet
kuues olulises valdkonnas. Volikogu võttis mahuka dokumendi oma istungil vastu.
Linnapea Edgar Savisaare sõnul on
Eesti majanduses erakorralised ajad,
mis puudutavad ka paljusid Tallinna elanikke. Majandusprognoose muudetakse iga kvartal ja kahjuks ainult halvemaks. Kindlustunne on vähenenud kõigil,
nii elanikel kui ka ettevõtjatel. Majanduslangus ja selle tugev mõju meile kõigile
vajab aga kiiret ja kohest tegevust. Seepärast ongi Tallinn välja töötanud abipaketi, mis aitab linlasel ja ettevõtjal paremini rasked ajad üle elada ja väljuda majanduskriisist tugevamana, ütles linnapea. Tallinna linna toetuspakett annab
kindlustunde, et sõltumata majanduskriisi kestusest tuleb Tallinn keerukast
majandusolukorrast välja, säilitades
oma tugevuse ja andes oma olulise panuse kogu Eesti majandusse. Erinevalt
riigi eelarvepoliitikast soovib Tallinn oma
eelarve kaudu suunata täiendavaid vahendeid uute töökohtade loomiseks ja
ettevõtluse tugevdamiseks.
Linnavalitsuse väljatöötatud linnaelaniku ja ettevõtja abipakett keskendub
kuuele olulisele valdkonnale: tööpuuduse leevendamine, toetused ja sotsiaalabi,
raskustesse sattunud inimeste nõustamine, soojusenergia kulude vähendamine, ettevõtluse toetamine ja tarbijate
kaitse. Paketis nähakse ette nii linnavalitsuse poolt juba käivitatud ja end praktikas
õigustanud meetmete mahtude suurendamist ja edasiarendamist kui ka täiesti
uute abinõude rakendamist.

Linnapea sõnul läheb abipakett kahe
aastaga linnale maksma 311 miljonit
krooni. Lühidalt abipaketti iseloomustades võib öelda, et kahe aastaga luuakse
Tallinnasse 5500 uut töökohta, sh 3000
neist on sotsiaalsed töökohad. Investeeringute maht Tallinnas on mõlemal aastal
vähemalt 1 miljard krooni ning sotsiaaltoetuste ja sotsiaalabi maht kasvab sel
aastal 30 miljonit krooni, sõnas linnapea.
Tööpuuduse leevendamiseks soodustab Tallinn uute töökohtade loomist,
sh sotsiaalsete töökohtade loomist nii
linnale kuuluvates ettevõtetes kui ka
erasektoris. Linnale kuuluvates ettevõtetes kavandatakse luua ligi 1000 sotsiaalset töökohta töötuks jäänud tallinlastele. Esmalt alustatakse selliste töökohtade loomist Tallinna Autobussikoondise
AS-s ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS-s, kus inimesi rakendatakse
ühissõidukite sisekoristusel, trammiteede puhastamisel, ühissõidukites piletimüüjate ja -kontrollijatena jms.
Erasektoris toetab linn sotsiaalsete
töökohtade loomist ettevõttes, kus põhikohaga töötajate arv on vähemalt 20 ja
kus soovitakse luua 530 sotsiaalset töökohta.
Töötutele pakutakse senisest enam
ajutist rakendust heakorra- ja hädaabitöödel, mis annab võimaluse kasvõi ajutiselt tööd saada ning teenida 2735 krooni tunnis. Lisaks Põhja-Tallinnas aadressil
Alasi tn 4 ja 6 asuvatele tööharjutuskeskustele, kus koolitatakse ja nõustatakse
pikaajalisi töötuid, kavandatakse luua
tööharjutuskeskus ka Lasnamäele, Punane tn 68.
Ka saavad linnalt mitteeluruumi üürivad ettevõtted, kes loovad vähemalt kolm

uut töökohta, taotleda kaheks aastaks
üürihinna alandamist kuni 20%. Ettevõtted, kelle kasuks on linn aga seadnud
linna maale hoonestusõiguse ning kes
loovad vähemalt viis uut töökohta, saavad
taotleda kaheks aastaks hoonestusõiguse tasu vähendamist kuni 20%.
Toetuste ja sotsiaalabi vallas on linnal
ettepanek Vabariigi Valitsusele tõsta riikliku toimetuleku piirmäära 1000 kroonilt
1200 kroonile ja alandada elanikele müüdava soojusenergia käibemaksu 18%-lt
5%-le. Tallinn jätkab ka pensionäridele
hinnatõusu kompenseerimiseks toetuse
maksmist, mis tõuseb tuleval aastal
1200 kroonile. Toetust makstakse ainult
isikutele, kellel on õigus saada riiklikku
pensionit riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel.
Ühtlasi pakutakse raskustesse sattunud inimestele nõustamis- ja kriisiabi
 laiendatakse võlanõustamisteenust,
perede psühholoogilist nõustamist,
tööõigusalast nõustamist jms. Samuti
avatakse tänavu kaks sotsiaalmajutusüksust, mis on mõeldud hätta jäänud inimeste majutamiseks.
2009. aastal planeeritakse abipaketi
tegevuste elluviimiseks 136,420 ning
2010. aastal 174,945 miljonit krooni. Rahalised vahendid tulevad linna eelarve
kulutuste ümbersuunamisest, ilma et
seejuures vähendataks linna sotsiaaltoetusi. Täiendavad rahalised vahendid abimeetmete finantseerimiseks taotletakse
2009. aasta lisaeelarvega ja 2010. aasta
eelarvega. Abimeetmeid rakendatakse
sel ja järgmisel aastal ning 2010. aastal
otsustatakse majanduse olukorrast lähtuvalt, milliste tegevustega jätkatakse ka
pärast 2010. aastat.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse
korraldusele eraldatakse reservfondist Tallinna Ettevõtlusametile
270 000 krooni tööõigusalase
nõustamisteenuse korraldamiseks
tallinlastele, kes on lähemas tulevikus tööd kaotamas või töö juba
kaotanud, samuti muude töösuhte
lõpetamisel tekkinud probleemide
lahendamiseks.
Tallinna abilinnapea Jaanus
Mutli tõdes, et majanduslangusest
tuleneva töökohtade vähendamiste,
koondamiste ja töösuhte lõpetamisel tekkinud probleemidega
isikute arv on viimasel ajal oluliselt
suurenenud. Ainuüksi nelja kuuga
on ettevõtlusamet andnud nõu ja
abi enam kui 1400-le abivajajale 
päeva keskmine külastuste arv oli
märtsis 19 inimest, nentis Mutli.
Pöördujatest 23% on töötud, ülejäänud osa moodustavad töökaotuse ohus nõu küsima tulnud isikud.
Abivajajate hulgas on 35% eesti ja
65% vene keelt kõnelevad isikud.
Üldjuhul on abivajaja kesk- või
vanemaealine, lihtsamaid töid tegev
töötu või lähiajal töötuks jääv. Pöördumistest 62% käsitlevad töölepingu lõpetamist erinevatel alustel,
sealhulgas koondamine, saamata
töötasu ja lõpparvet, töölepingu
tingimuste muutmine ja tööturuteenused.
Möödunud aasta 1. detsembrist
alustas Tallinna Ettevõtlusamet
linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse
väljak 7) ettevõtja infopunktis abivajajatele tasuta tööõigusalase
nõustamisega. Nii eesti kui ka vene
keeles nõustamine toimub elava
järjekorra alusel ja on tasuta.
Peaaegu pooled abivajajatest
on juba pöördunud või kavatsevad
pöörduda oma õiguste kaitseks töövaidluskomisjoni või kohtu poole.
Enamikule saab seejuures takistuseks töövaidlus- või hagiavalduse
koostamise oskuse puudumine
ning üldjuhul ei ole ka tasulise õigusabi eest tasumine pöördujale taskukohane. Sel juhul suunatakse abivajajad suunamiskirjaga edasi
Õigusteenuste Büroo SA-sse, kel on
koostöölepe Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga kirjalike dokumentide
vormistamiseks. Veebruaris on ettevõtlusameti nõustajad väljastanud
45 suunamiskirja sihtasutusse,
märtsis 47. SA Õigusteenuste Büroo
aitab abivajajal koostada tööõigusega seotud avaldusi, kohtuhagisid
jm dokumente.
Ettevõtlusamet peab vajalikuks
suurendada tööõigusalase nõustamisteenuse mahtu koostöös SA-ga
Õigusteenuste Büroo ning teeb ettepaneku eraldada selleks reservfondist 270 000 krooni, et käesoleval aastal oleks lisaks nõustamisele võimalik aidata ka juriidiliste
dokumentide koostamisel.
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Juhtkiri
Jürikuu tuli ei tohi
kustuda

Sundüürnik peab olema
aktiivne ja tähelepanelik

Sundüürnikena elamispinna vajajana registreeritud peavad näitama
üles aktiivsust, tähelepanu ja kannatlikkust.

Marek Jürgenson
Tallinna Kesklinna vanem

Vanasti hüüti aprilli jürikuuks, sest
selle kuu kõige tähtsam päev oli
jüripäev. Siis alustati meie mail igaaastaste põllutöödega. See oli oodatuim uue tööaasta alguspäev, nagu
alguste algus.
See Jüri, kelle järgi päev nime
sai, elas Rooma keisririigis. Teda
kutsuti ka Lohetapjaks. Igatahes
legendi kohaselt võitles Jüri hirmsa
lohega, kes ähvardas Sülene linna
asukaid ükshaaval nahka panna.
Iga päev pidi talle söödaks viidama
üks linnelanik. Jüri läks surmatoojale vapralt vastu ja hoolimata lohe
suust paiskuvatest tuleleekidest
ning tema koletuslikust välimusest
ei kartnud vapper mees surma. Jüri
südametunnistus oli puhas ning
sellepärast ta surma ei kartnudki.
Sellise inimese nägemine jahmatas
lohet sedavõrd, et ta muutus päris
taltsaks ning Jüri sai tast võitu ja tõi
linnakesele vabaduse.
Vabastussõnum leidis palju
sajandeid hiljem oma väljenduse ka
meie maal, kui 1343. aasta jürikuul
püüdsid eestlased oma riiki looma
hakata. See oma vabaduse võimalikkuse äratundmine oli märk rahva
taiplikkusest ja otsustusvõimest.
Kuigi siis polnud rahval veel piisavalt
võiduõnne, sütitas jüriöö tõrvikuleek
meie rahva vabaduseiha, sest oli
inimesi, kelle südametunnistus oli
puhas, eesmärgid üllad, vaim kindel.
Nii legendaarse Jüri aegadel kui
ka meie enda kauge jüriöö paiku
oli inimeste elujärg väga keerulises
seisus. Esimesel juhul ähvardas
Roomat välisvaenlane, teisel kees
Euroopa keskosa lõpututes territoriaalsetes vaidlustes. Nii Taani,
Saksa, Rootsi kui ka Poola alade
valitsejad püüdsid üksteist oma
vallutusplaanidega üle trumbata.
Püüdsime ka meie oma maad
vabaks saada, kuid abi ei saabunud
ja üllas plaan jäi soiku.
Legendid on mõtestanud inimeste kõlblusmeeli ja aidanud meil
kriitilisematel aegadel ja oludes
elusihte hoida. Teisiti pole see ka
tänases päevas. Ka nüüd on maailmas keerulised ajad, ka meie
vabas riigis. Raske on õiget teeotsa
kätte leida. Nii käib mingi mittevajalik kaevikukähmlus, samal ajal
teame ju ülihästi, et võita suudame
vaid üheskoos minnes, tegutsedes.
Ja võita saab vaid puhta südametunnistusega oma rahva ees.
Tänase jürikuu sõnum on kokkuhoid, heakorrastatud linnaruum,
selginevad ja täpsustuvad rendi- ja
üürilepingud. Esmapilgul kõlab nagu
tavaline kantseliitkeel. Kuid kui
järele mõelda  käes ongi meie kõigi
jaoks eelkõige järelemõtlemise ja
elumõtestamise kevad. Endisel
kursil ei vea lihtsalt enam välja. Ei
kodus, tööl ega tänaval. Ja jürikuu
leegil endas ei tohi lasta kustuda.
On jürikuu 2009.

ma omapoolsete ettepanekute tegemist seekordselt elamispinda omavatel taoteluruumi vajajatele. Pakkumise tegemi- lejatel tõsiselt kaaluda Tallinna linna poolt
sel tugineme pakutava ja arvelolija poolt pakutavat kolimistoetuse taotlemise võikäesoleval hetkel kasutatava elamispin- malust. Kuna Tallinna linna poolt eraldana võrdlusele ning vajadusel asjaolule, tavat elamispinda ei ole lubatud anda allet arvelolijale pakutava pinna suurus ja üürile, siis selle tegelikkuses mittevajaruumide arv vastaks sotsiaalselt põhjen- mine toob üürnikule kaasa vaid täiendatud normile.
davaid igakuiseid kulusid ja asjatuid seSamas selgitame, et juhul kui Tallin- keldusi. Mõistlikum oleks siis otsustada
na Kesklinna Valitsuse poolne elamispin- kolimistoetuse võtmise kasuks, mille
Jüri Lump
na pakkumine on korrektne ning eluruu- suurus käesoleval ajal on 75 000 krooni.
Keklinna vanema asetäitja
mide saamiseks arvel olev isik keeldub
Seega ootame sundüürnikuna arvel
talle pakutavast eluruumist  siis on Tal- olevatelt isikutelt aktiivust ja tähelepanu
Nagu käesoleva aasta alguses kirjutasin,
linna Kesklinna Linnaosa eluasemeko- taotluste esitamisel ning taotluse juba
on võimalik end sundüürnikuna arvele
misjonil õigus kustutada keeldunud isik esitanutelt kannatlikkust, sest meie
võtnud isikutel esitada taotlusi uute Raaeluruumi taotlejate hulgast.
linnaosa komisjonile eraldatud 230 eludiku elamupiirkonda ehitatavate eluruuLähtudes eeltoodust juhin veelkord- ruumi majutamise ettepanekute tegemimide üürile saamiseks juba alates 16.
selt tähelepanu asjaolule, et juhul kui ole- ne on mahukas ja aeganõudev töö. Otmärtsist ning kuni 17. aprillini.
te sundüürnikuna arvel eluruumi taotle- suste tegemiseks on vajalik ette valmisKuna käesolevaks ajaks on teada, et
jana, palun tutvuda Tallinna Kesklinna tada materjalid eeldatavalt ca 34 koKesklinna Sõnumid ilmub just 17. aprilli
Valitsuse poolt pakutavate eluruumidega misjoni jaoks. Samas kannatlikkuse
paiku, tahaksin siinjuures edastada sõnu(vt nimekirja eelmistes Kesklinna Sõnu- märkimisel selgitaks täiendavalt lohutumi kõigile end enne 1. märtsi 2003 sundmites või Tallinna Kesklinna Valitsuse in- seks, et meile majutamiseks eraldatud
üürnikuna registreerinud elamispinna
fosaalis Nunne tn 18 igal tööpäeval või elamispindade arv on sisuliselt võrdne
taotlejale: oleme valmis vastu võtma Teie
helistades telefonil 645 7200 või interneti- käesoleval hetkel arvel olijate arvuga 
taotlusi veel ühe täiendava nädala jooksul
aadressil http://www.tallinn.ee/est/ seega lahendus peaks olema võimalik
ehk kuni 24. aprillini 2009.
g6106s44254).
kõigile, kes seda ikkagi ka ise otsivad.
Eelkõige tuleneb meiepoolne tähtaja
Tallinna Kesklinna EluasemekomisOleme seadnud endale sihi, et enne
pikendamine asjaolust, et käesolevaks
joni töö kogemused näitavad, et elamis- suveperioodi jõuaksime linnaosa eluaseajaks on Tallinna Kesklinna Valitsusele
pinna vajajana arvel olevate isikute hul- mekomisjonis arutada ära võimalusel
esitatud vähem taotlusi kui meil on eralgas on mitmeid taotlejaid, kelle pered on kõikide pindade majutamise ning jõuakdamiseks minevaid eluruume. Seega,
tegelikkuses valdavas enamuses elamis- sime enamuse neist viia ka otsustamieluruumide vajajad peaksid igal juhul tutpinnaga kindlustatud. Selliste tulemusteni seks Tallinna Linnavalitsuse istungitele
vuma meie poolt käesoleval hetkel pakuoleme jõudnud asjaolul, et elamispinda- enne suvepuhkuste perioodi.
tavate võimalustega ning tegema kindde eraldamise ettepanekute tegemise
Vastavalt Tallinna Linnavaraametist
lasti omapoolse valiku ning esitama taoteelselt teostame taotlejate kohta tausta- käesoleva hetkel saadud andmetele
luse.
uuringuid, kasutades selleks kõiki ole- saab toimuda Raadiku elamupiirkonnas
Juhin tähelepanu asjaolule, et juhul
masolevaid ametlikke andmebaase. Sel- asuvate eluruumide reaalne üürnike kakui elamispinna vajajana registreeritud
liste taotlejate olemasolu korral on elu- sutusse andmine alates juuni keskpaiisikud ei esita meie poolt pakutud tähtaja
asemekomisjon seni eelistanud nn tõsi- gast kuni augustini (sõltuvalt elamute valpiires taotlusi, on Tallinna Kesklinna Valitsemas hädas olevaid abivajajaid.
mimistähtaegadest).
sus kohustatud vastavalt Tallinna LinnaNagu eelneval korral soovitame ka
valitsuse poolsetele korraldustele alusta..................................................................................................................................................................................................................

Uudised
Tallinna keskturg
vajab kevadluuda

Tallinna Kesklinna Valitsuse heakorra ja välikaubanduse kevadine
kontrollreid tuvastas Keskturul rea
puudujääke, mille kõrvaldamist
turu juhtkonnale saadetavas ettekirjutuses nõutakse veel enne
kauplemise kõrghooaja algust.
Meie igaaastane järelvalve
hakkab siiski juba esimesi positiivseid järeldusi ka märkama, selgitas sellekordse reidi muljeid Kesklinna vanema asetäitja Kaia Sarnet.
Nüüd jäi võrreldes mullusega positiivsena silma turu parem üldmulje.
Kauplemist on süstematiseeritud
kaubagruppide järgi. Väljaspool
turu piiret kauplemist ei toimu,
turul uuendatakse väikese mahus
ka müügiinventari. Samas on selles
osas minna veel pikk tee. Uut
lahendust nõuab kauplemine turu
peasissekäigu juures, kus tänasel
päeval toimub müük kaubakastidest, mis risustab turu väljanägemist. Suurt tähelepanu ja koostööd
vajab ka turu vahetu ümbruse heakorra tagamine ja pidev järelkoristus.
Kesklinna valitsus korraldab
regulaarseid kontrollreide nii heakorra, liikluskorralduse, turvalisuse
kui ka tänavate ning kõnniteede
olukorra jälgimiseks. Koostöö
vastava ala teenistuste ja lepingupartneritega otsitakse ilmnenud
kitsaskohtadele ja puudujääkidele
lahendusi.

Koduümbrused saavad
tasuta murumulda

Korteriühistute uus abimees
Korteriühistute hankekeskkond  lihtne võimalus pakkumuste
saamiseks ja töö teostaja leidmiseks.
Kor teriühistutel ja majaomanikel tuleb
küsida võrdlevaid pakkumisi mitmete
programmide raames, aga ka juhul, kui
on vajadus renoveerida fassaadi, katust
või otsida koristus-, haldus- ja raamatupidamisteenust. Eelmisel kuul lõppes
projekti Hoovid korda raames taotluste
vastuvõtt. Käimas on Euroopa Liidu Struktuurifondide toetuste registreerimine läbi
KredEx-i energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemiseks ning ehitusprojekti koostamiseks. Nende meetmete ja projektide
raames pöörduvad ühistud tihti linnaosavalitsuste poole murega, kust küsida pakkumusi ja leida tööde teostajaid. Ametnikel aga puudub vastav andmebaas ja
nad ei saa ka parima tahtmise juures
aidata.
Ühe võimalusena partnerite leidmisel on võimalik kasutada Mercelli hankekeskkonna abi, kust leiab sobivad partnerid igast valdkonnast (haljastus, koristus, raamatupidamisteenused, haldus,
renoveerimine, ehitus, ehitusjärelvalve,
energiaaudit, elektritööd, torutööd, küttesüsteemid, katusetööd, fassaaditööd, aknad ja uksed, aiad ja väravad, teetööd,
turvateenused jne).
Hankekeskkondade kasutamine on
Põhja-Euroopas väga levinud tava erinevate projektide elluviimiseks. Põhjusi,
miks kasutatakse hankimist, on mitmeid:

soodsam hind  Skandinaavias on
hinnasääst keskmiselt 1030%;
ajakulu  hankekeskkonnas jõuab
ostusoov koheselt huvitatud firmadeni,
jääb ära firmade otsimine, läbihelistamine;
ülevaatlikkus ja läbipaistvus  kõik
hankega seotud dokumendid on süstematiseeritud ühes kohas;
usaldusväärsus  kuna hankekeskkondi kasutavad riiklikud struktuurid oma
hangete läbiviimiseks, on tegemist soliidsete pakkujatega, kes oskavad väärtustada oma aega ja töötajaid.
Hankekeskkonda võib võrrelda suure
turuga, kus müüjateks on kauba või teenusepakkujad ja ostjateks hankijad. Erinevus on selles, et ostja ei pea jooksma
ühe leti juurest teise juurde, leidmaks
parimat pakkujat, vaid müüjad tulevad
ise tema juurde. Teisisõnu viiakse hankekeskkonnas kokku ühe tehingu erinevad pooled ning töödest huvitatud firmad
võtavad huvilisega ise ühendust.
Tööde planeerimisel võib iga suurema kulutuse kohta koostada eraldi hanke,
kuhu saab kirja panna kõik objekti puudutavad detailid ja olulisemad tingimused,
millele firmad peavad vastama. Ühe punktina firmade usaldusväärsuse kontrollimisel võib nõuda eelnevalt tehtud tööde
ja referentside nimekirja.

ESS Kalevi Jahtklubi sai Mercellist
abi automaatse tuletõrje häiresüsteemi
ostmisel. Tänu Mercellile saadi mitmeid
sobivaid pakkumisi ning seetõttu oli
valiku tegemine palju lihtsam. MTÜ ESS
Kalevi Jahtklubi sadamakapten Ado
Tikerpäe on Mercelli pakutud teenusega
väga rahul: Me ei teadnud, millised
firmad antud valdkonnas tegutsevad ega
osanud ka kusagilt otsida. Tänu Mercellile saime palju pakkumisi ning hoidsime
kokku terve tööpäeva, mis oleks kulunud
ettevõtete otsimisele.
Oma kogemust hindab kõrgelt ka
Tedre korteriühistu. Nimelt vajas ühistu
raamatupidamisteenust ning projekteerijat parkimisala ja kõnniteede laiendamiseks. Mercelli abiga leidus lahendus mõlemale probleemile. Hoidsime kokku
märkimisväärse hulga aega. Teenusepakkujad võtsid meiega ise ühendust ning
nende seast saime valida meie nõudmistele kõige paremini vastavad ettevõtted,
rõhutab kogemuse tähtsust Tedre korteriühistu esindaja Andrei Kuznets.
Hankekeskkonna näol on tegemist
uuendusliku lähenemisega, mis võib esmapilgul tunduda harjumatu, kuid järele
proovides on reaalne kasu kiire tulema.
Läbi keskkonna on õigete koostööpartnerite leidmine lihtne, protsess kiirem ning
kulud ja tegevus kontrolli all.

Kesklinna korteriühistute soovidele
vastu tulles jagab Tallinna Kesklinna Valitsus soovijatele selgi kevadel tasuta sõelutud murumulda.
Muld on mõeldud hoonete esiste
või kinnistuga külgnevate haljasmaade korrastamiseks.
Aasta-aastalt on meie poolt
pakutud võimalust üha enam kasutatud, selgitas Kesklinna vanem
Marek Jürgenson. Mullu suutsime
rahuldada juba 46 elamu sooviavaldused. Tänavu on avalduste
esitamise tempo samas suurusjärgus, seega on projekt on elujõuline. Kohalevedu alustame siis, kui
muru laseb ennast juba külvata
ning esmased kevadkoristustööd
tehtud ja loodus tärkamas.
Kolmandat aastat korraldatav
kevadine mullavedu toob ühistute
elanikud kodumajade ümbrust
korrastama, sest see tuleb elanikel
oma jõududega laiali ajada. Muru
peaks olema külvatud kahe nädala
jooksul pärast mulla saamist.
Sooviavaldusi mulla saamiseks
saab esitada veel 5. maini e-mailile
signe.peipman@tallinnlv.ee
(võimalusel lisada mulda ootava
koha foto) või telefonidel 645
7264 ja 645 7215. Kuna mulla
kogus on piiratud, vaadatakse
taotletavad kogused kriitilise
pilguga üle.
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Uudised
Eakate laulukonkurss
ootab laule

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, saade
Prillitoos ning Eesti Gerontoloogia ja
Geriaatria Assotsiatsioon korraldavad kolmandat korda laulukonkursi
Laulame eakate hüvanguks.
Konkursile oodatakse laule, mis
väärtustavad eakaid inimesi ja
nende tegemisi, sh laule vanaemadest, vanaisadest, pensioniea rõõmudest jms.
Lauluvõistluse tingimuste kohaselt peavad meloodia ja sõnad
olema algupärased. Üks autor või
kollektiiv võib konkursile saata kuni
kaks võistlustööd ning laulu võivad
esitada mistahes vanuserühma
kuuluvad solistid, ansamblid, laulukoorid vm kollektiivid. Laulu pikkus
võib olla kuni 4 minutit.
Laul peab olema salvestatud
CD-le või DVD-le, millele tuleb lisada
paberkandjal laulusõnad ning kinnine ümbrik laulu autorite ja esitajate andmetega (nimi, telefon, aadress, e-post). Võistlustööd tuleb
toimetada hiljemalt 14. aprilliks
2009 Tallinna Sotsiaaltöö Keskusesse (Kaupmehe 4, 10114 Tallinn),
märgusõna Lauluvõistlus.
Laule hindab ürii Boris Lehtlaane
juhtimisel, kolm paremat laulu
saavad auhinna.
Võistluslaulude paremik tuleb
ettekandele avalikul kontserdil
22. mail Eesti Metodisti Kirikus
(Narva mnt 51). Võidulaul tuleb esitusele ka ETV saates Prillitoos.
Täiendav teave: Kersti Põldemaa
tel 645 7924 ja 507 2252, e-post
kersti.poldemaa@swcenter.ee.

Alustati maamaksuhüvitise väljamaksmist

Tallinn maksab pensionisaajaist
kinnistuomanikele maamaksutõusu
hüvitist.
Kõik pensionisaajaist kinnistuomanikud, kes said maamaksuhüvitist ka eelmisel aastal, saavad
käesoleva aasta hüvitise kätte hiljemalt 15. aprilliks, ütles abilinnapea Eha Võrk. Neil ei ole tarvis uut
taotlust esitada, juhul kui maamaksu arvestamise aluseks olevad
andmed vahepeal muutunud ei ole.
Taotlejale makstakse toetus
täies ulatuses välja sõltumata sellest, kas ta tasub Maksu- ja Tolliameti poolt määratud maamaksu
summa korraga või maksuteates
näidatud osade kaupa.
Esmakordsel toetuse taotlemisel
tuleb esitada hiljemalt 15. novembriks vormikohane kirjalik avaldus.
Avalduse vorm on kättesaadav
Tallinna kodulehel www.tallinn.ee.
Avaldusele maamaksuteate lisamist
enam ei nõuta.
Tallinna Linnavaraamet kannab
maamaksuhüvitise taotleja avalduses näidatud pangakontole või
maksab välja sularahas üldjuhul
30 päeva jooksul pärast avalduse
registreerimist Tallinna dokumendihaldussüsteemis. Avaldus tuleb
esitada hiljemalt 15. novembriks.
Maamaksutõusu hüvitist on
õigus saada isikutel, kes saavad maamaksuvabastust kuni 700 krooni
ulatuses ning kellele 2009. aastaks
määratud maamaks ületab 2001.
aastaks määratud maamaksu.
Lisainfot maamaksu tõusu
hüvitamise kohta saab telefonil
640 4454.

Kesklinna valitsus
õnnitles Alfred Rassi tema
101. sünnipäeval
2. aprillil sai 101-aastaseks tallinlane Alfred Rass.

Kesklinna vanem Marek Jürgenson ja sotsiaalhoolkande osakonna juhataja Marje Paljak õnnitlusi üle andmas.

Alfred Rass sündis Albu vallas Järvamaal. Oma pika elu jooksul on ta olnud
pidevas liikumises. Oli piimamees, siis
Nehatu mõisas mõisavalitseja, hiljem
pikka aega autojuht, siis töökojajuhataja.
Nüüd peab ta aastaid pensionipõlve tütre
kodus Tallinna kesklinnas Kreutzwaldi tänaval.
Teie olete meile, noortele ju elus ajalugu, ütles juubilari tema kodus tervitades Tallinna Kesklinna Valitsuse vanem
Marek Jürgenson. Kõrge iga on täna kättesaadav veel vähestele meist, kuid tervislikud eluviisid ja optimistlik ellusuhtumine ning töökus on selle eelduseks. Tervist ja jätkuvalt sisukaid elupäevi Teile,
Alfred Rass, lausus Marek Jürgenson.
Selle õnnitlusega ühineb ka Kesklinna Toimus ka igakuine tähtpäevaliste meelespidamines Kesklinna sotsiaalkeskuses.
Pildil Kesklinna vanem Marek Jürgenson kohtumas aprilli eakate tähtpäevalistega.
Sõnumite toimetus!
..................................................................................................................................................................................................................

Tegevuskava üksikvanuri
haiglaravi lõppemise korral

Abilinnapea Merike Martinson kutsus Tallinna Linnavalitsuses kokku
ulatusliku ümarlaua, et arutada haiglate ja linnaosavalitsuste koostööd
ja panna paika toimimine hooldusaluste patsientide haiglaravi
lõppemise korral.
Mar tinsoni sõnul tingis nõupidamise
Põhja-Tallinna linnaosa üksikvanuri
kahetsusväärne surmajuhtum, mille
põhjustas vajakajäämine haigla ja linnaosa infovahetuses. Selliste juhtumite
vältimiseks oligi vaja kokku leppida, kuidas vastav teavitustöö toimima peab. Tulemusliku mõttevahetuse käigus sai paika konkreetne tegevusliin, ütles abilinnapea.
Nõupidamisel tutvustati Tallinna vanurite hoolekandesüsteemi erinevaid
teenuseid: koduhooldust, -õendust ja
häirenupusüsteemi, samuti Tallinna Hoolekande Keskuse tegutsemist sotsiaalvalve korraldajana. Oma arvamuse ja
probleemid said esitada erinevate haiglate, linnnaosade sotsiaalhoolekandeosa-

kondade, OÜ Koduõde ja perearstide
esindajad.
Koostööd haiglate sotsiaaltöötajate,
linnaosade ja OÜ Koduõde vahel peeti
heaks.
Arutelu käigus otsustati, et edaspidi
teatab haigla hooldust vajava üksikvanuri
haiglast lahkumisest elektrooniliselt tema linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna üldmeilile 48 tundi ette. Teavitus peab
sisaldama ka üldseisundi kirjelduse ja
kõrvalabivajaduse. Patsiendi keeldumine
abist tuleb kirjalikult vormistada. Kui
kojutulek toimub nädalavahetusel, tellib
linnaosa vajadusel Tallinna Hoolekande
Keskuse sotsiaalvalve brigaadilt kodukülastuse.
Martinsoni sõnul langeb seoses hai-

gekassa ravimahtude vähendamisega
edaspidi perearstidele ja sotsiaalhoolekandesüsteemile senisest suurem koormus. Oluliseks peeti ka kaasinimeste
tähelepanu ja sekkumisvajadust, et naabrist üksikvanur ei jääks abita ja jõuaks
õigeaegselt ravile, ütles abilinnapea.
Ulatuslikul ümarlaual osalesid LääneTallinna ja Ida-Tallinna Keskhaiglate,
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe
ja Keila korpuste, Kallavere haigla, linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade, OÜ Koduõde, Tallinna Sotsiaaltöö
Keskuse, Tallinna Hoolekande Keskuse,
Tallinna Perearstide Seltsi, Tallinna Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni ja Harju Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
esindajad, kokku üle 30 inimese.

Uudised
Toimetulekutoetus
võimaldab toime tulla

Toimetulekutoetust saab taotleda
Tallinna linna elanik, kellel on alaline
eluase Tallinnas ja kes on kantud
linnaosa elanike registrisse. Toetust
on õigus saada üksi elaval isikul või
perekonnal, kellel pärast ühe kuu
eluasemekulude eest tasumist jääb
alles vähem kui ametlikult kehtestatud toimetulekupiir.
Toimetulekupiiriks nimetatakse
summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks
ühe kuu jooksul. Summa suuruse
määrab Riigikogu. Toimetulekupiir
sõltub inimeste arvust perekonnas.
Kehtivaks toimetulekupiiriks on
üksi elavale inimesele 1000 krooni
kuus, iga järgneva pereliikme kohta
lisaks 800 krooni.
Toimetulekutoetus määratakse
jooksvaks kuuks, selle arvestamise
aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu
netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised
kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.
Sissetulekute hulka ei arvata
ühekordseid toetusi riigi või kohalikust eelarvest, puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse alusel
makstavaid toetusi (välja arvatud
puudega vanema toetus), õppelaene
ning tööturuteenuste ja toetuste
seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.
Elamuasemekulud võetakse
arvesse normpinna ulatuses. Normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda
iga pereliikme kohta ja sellele lisaks
15 m2 perekonna kohta. Eluruumis
üksinda elavate pensionäride normpinnaks võib arvestada kuni 51 m2.
Enne toimetulekutoetuse taotlemist
kogunenud võlgnevusi eluasemekulude hulka ei arvestata.
Toetuse saamiseks tuleb iga kuu
hiljemalt 20. kuupäevaks esitada
sotsiaalhoolekande osakonda
avaldus, kuhu on märgitud perekonnaliikmete nimed ja isikukoodid. Toetuse esmakordsel taotlemisel lisatakse avaldusele järgmised
dokumendid: alalise eluruumi
omandiõigust tõendav dokument
või üürileping, vara loetelu (kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid,
sõidukid, väärtpaberid), üliõpilastel
tõend stipendiumi (õppetoetuse)
saamise või mittesaamise kohta.
Igakuiselt on vaja lisaks taotlusele esitada: isikut tõendav dokument, elamuvaldaja makseteatis
jooksva kuu eluasemekulude kohta, jooksva kuu elektriarve, jooksva
kuu gaasiarve ja/või maksekviitung,
kviitung kütte ostu kohta, töökohast
palgatõend taotlusele eelnenud
kuul saadud töötasu ja sellest tehtud
mahaarvamiste kohta, haiguslehel
viibimise korral Haigekassa tõend
makstud hüvitise kohta, tõend
elatisraha saamise/mittesaamise
kohta, töötutel Tööturuameti tõend.
Vajadusel on sotsiaalhoolekande
osakonna töötajal õigus nõuda lisadokumente.
Kesklinnas elavad toimetulekutoetuse soovijad võivad pöörduda
sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talitusse Pärnu mnt 9.
Sealsed vastuvõtuajad on järgmised:
esmaspäeval k 912 ja 1318,
teisipäeval ja neljapäeval k 912
ja 1317. Info telefonidel 645 7860,
645 7861, 645 7862 ja 645 7869.

4

aprill 2009

Kesklinna Sõnumid

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Juhan Kivirähki esimene ekslik seisukoht
oli: Panovi valimine kristallpuhta poliitiku etaloniks on kaheldava väärtusega
ettevõtmine. Temavastasest süüdistusest loobuti ju seetõttu, et tõendite
hindamise praktika oli riigikohtus aja
jooksul muutunud ja viis aastat hiljem
uusi tõendeid koguda oleks olnud keeruline.
See on just see mantra, millega parempoolne seltskond on lohutanud üksteist kohvikutes ja õllebaarides, sest Panovi õigeksmõistmine oli neile ootamatu
ja ebameeldiv ning kuidagi oli vaja ennast
õigustada. Ei saa ainult aru, miks viis
aastat venitati, kui esialgu olevat süüdimõistvad tõendid käes olnud ja riigikohtu
praktika ka sobis. Näiteks Panovigi asjaga tegelenud kohtunik Ardi uvalov tabati
altkäemaksu võtmiselt ja mõisteti süüdi
mõne kuuga. Panovi kohtuasja ei suudetud aga viie aasta jooksul kuidagi ühele
poole viia, kuigi süütõendid olid Kivirähki
arvates olemas.
PANOVI EES VABANDAS ISEGI
PROKURÖR
Võtsin abiks kohtudokumendid. Neid on
kaks. Kohtumääruses 10. septembrist
2007 pistisevõtmise kahtluse suhtes, kus
öeldakse, et riigiprokuratuuri seisukoha
kohaselt ei ole kohtualuste süü nimetatud kuriteoetteheidetes tõendatud ja
seoses sellega kriminaalmenetlus lõpetatakse.
Tähtsam on siiski kohtuotsus 7. jaanuarist 2008. aastal. See on tehtud Pärnu
maakohtus Eesti Vabariigi nimel Vladimir
Panovile esitatud altkäemaksu süüdistuses kus öeldakse, et kohtuasi lõpetatakse, sest puudub kuriteo koosseis.
Juhan Kivirähk kordab oma kommentaaris tegelikult juhtivprokurör Jüri
Pikmad, kes 30. novembril 2008 ETV saates Aeg luubis esitles Vladimir Panovi
õigeksmõistvast kohtuotsusest hoolimata ikkagi kurjategijana. Panov kaebas selle peale justiitsminister Rein Langile ja
Rahvusringhäälingu juhile Margus Allikmaale.
Panov kirjutas: Juhtivprokurör Jüri
Pikma jättis vaatajale mulje, nagu oleks
hoolimata prokuratuuri tõhusast tööst
minu süü tõendamisel pääsenud ma kriminaalvastutusest väliste asjaolude tõttu,
kuid tegelikult on minu puhul ikkagi tegemist kurjategijaga. Prokuratuuriseaduse § 15 lg 1 p 3 ja 4 järgi võib prokuröriks
nimetada isiku, kes on kõrgete kõlbeliste
omadustega, prokuröritööks vajalike
võimete ja isikuomadustega. Kuidagi ei
saa pidada kõlbeliseks avalikkuse ees
inimesele kuritegude inkrimineerimist,
hoolimata jõustunud õigeksmõistva kohtuotsuse olemasolust. Leian, et minu
tembeldamisel kurjategijaks Jüri Pikma
kas unustas oma ametipositsiooni riigiprokuratuuris või, mis veel hullem, kasutas seda teadlikult veenvuse huvides,
mis tekitab kahtluse temal prokuröritööks vajalike isikuomaduste olemasolus. Ma ei tea, miks juhtivprokurör Jüri
Pikma mind avalikkusele kurjategijana
esitles, kuid kindlasti on tema väljaütlemised minu suhtes vastuolus juristi eetika põhimõtetega ning kahjustavad õigusemõistmise huve.
Pärast seda kaebust Pikma vabandas Panovi ees kirjalikult ja lubas oma
eksitusest (Pikma kasutas just nimelt
seda väljendit) järeldused teha.
Ma ei tea, kas Panov on kristallpuhas
inimene. Oma meelsuselt on ta Kivirähkiga üsna sarnane. Ainult vanus on erinev. Mõlemad suhtuvad poliitikutesse
umbusuga, mõlemad püüavad neist
eemale hoida ja küllap neil on ka omajagu
õigust  eriti olukorras, kus poliitika on
asendunud intriigiga. Kumbki aga pole
pääsenud oma saatusest ja paraku on
mõlemal eluaegne koht Eesti poliitikas.
Mida kinnitas ka Kivirähki artikkel.

Edgar Savisaar:
Tallinn ei ole
korruptsioonipealinn

31. märtsi Eesti Päevalehes esitab Juhan Kivirähk lühikommentaaris
Parim kaitse on rünnak kaks sügavalt kaheldavat seisukohta. Tema
pealkirjas oleva järeldusega saan aga ainult nõustuda.
SEPA MÕISTIS SÜÜDI AINULT
AJAKIRJANDUS
Teine Kivirähki seisukoht: Vähe usaldust
tekitab linnapea kompromissitu kaitse
korruptsioonis süüdistatud Elmar Sepa
suhtes, kes on oma karjääri jooksul korduvalt hämarate toimingutega silma
paistnud. Juriidiliselt võib ju kõik olla
korrektne, poliitikult on aga õigus nõuda
enamat.
Olen püüdnud aru saada, millised on
need Elmar Sepa hämarad toimingud
ja ikka jõudnud nende nn korteritehinguteni, millega seoses tema vastu omal ajal
kriminaalasi algatati, mis ka kohtusse
välja viis. Milline oli selle kriminaalasja
saatus? Esimeses astmes  halduskohtus  mõisteti Elmar Sepp süüdi Tallinna
linnale moraalse kahju tekitamises. Teises astmes  maakohtus  süüdimõistev
otsus aga tühistati ja asi saadeti teistkordsele läbivaatusele esimeses astmes, aga uuendatud kohtukoosseisuga.
Uuel protsessil mõisteti Sepp õigeks.
9. oktoobril 2003 aastal otsustas kohus, et Elmar Sepp kuulub temale inkrimineeritavas kuriteos õigeksmõistmisele kuriteokoosseisu puudumise tõttu.
Riik oleks ju võinud minna edasi riigikohtusse, kuid riigiprokuratuur loobus edasikaebamisest. Ju siis nähti asja lootusetust. Kui nendest nn hämartoimingutest
oleks andnud tilgakestki süüd välja pigistada, oleks seda ka tehtud, sest ajakirjandus nõudis verd.
Võib vaielda, et juriidiliselt võiski asi
korras olla, aga mida öelda moraalselt?
Meedia oli Sepa juba süüdi mõistnud ning

seda süü-distamist jätkab ka Kivirähk
oma kom-mentaaris. Kuid ka selle kohta
on kohtuot-suses seisukoht võetud.
Nimelt tuleta-takse seal meelde, et
ajakirjandus teatas juba ette, et Elmar
Sepp on süüdi. See on üks tavatu juhtum,
kus kohtuotsuses anti hinnang ka
ajakirjanduse tegevusele kohtuasja
käsitlemisel. Meedia pidi as-tuma üle
igasuguse piiri, kui kohus teda eraldi oli
sunnitud noomima.
ANVELTI KORRUPTIIVNE HÄMA JA
MEEDIA VÕIM
Kivirähk on korra olnud tõeliselt julge
mees oma seisukohtade esitamisel  see
oli pärast pronksiööd Eesti Päevalehe artiklis Uue kolmikliidu verine algus, mille eest ta pälvis Ajakirjanike liidult aasta
ajakirjaniku ning Ajalehtede liidult 2007.
aasta pressisõbra tiitli.
Aga julge tuleb olla iga päev ja julgus
nõuab ka järjepidevust. See on tore, et
Kivirähk kaitseb Kärt Anveltit (neiupõlvenimega Karpa). Naisi tulebki rohkem
kaitsta, isegi kui nad on provokaatorid.
Lugesin Anvelti kirjutist Korruptiivne
võim = poliitiline häma + valijate naiivsus 30. märtsi EPL-is, millele viitab ka
Kivirähk oma kommentaaris. Anvelti allkirjaga jutt baseerub kolmele väitele, mis
täpsemal analüüsil upuvad nagu põllukivid.
Anvelt kirjutab: Kõige enam on registreeritud ametialaseid ehk korruptsioonikuritegusid Tallinnas (37), mujal
vähem. Võrreldes 2007. aastaga viiekordistus statistika kohaselt Tallinnas pistisevõtmise arv. Sellest teeb ta järelduse,

et Tallinn pürib pistisepealinnaks.
Muidugi oleks need koledad arvud,
mida ta välja toob... kui need oleksid tõesed. Anvelt tunnistas, et ta olla need saanud justiitsministeeriumi kriminaalteabe
ja analüüsi talituse juhatajalt Mari-Liis
Söödilt. Tema andmete täpsustamisel
selgus, et statistiline näitaja ei käsitle tegelikult sooritatud kuritegusid, vaid statistikas registreeritud kriminaalmenetluste alustamisi. Ja sedagi episoodide
kaupa, mis tähendab, et ka paari ametniku tegevuse episoode võib registreerida
37-ks erinevaks kuriteoks. Kusjuures
see statistika ei arvesta, kas algatamine
süüdimõistva kohtuotsuseni või üldse
kohtuni jõuab. Anvelti arvud ei kajasta
tegelikku olukorda, sest menetluste algatamise arv ei saa kuidagi olla kuritegude
arvuks.
Põhimõte registreerida kuritegu juba
kriminaalmenetluse alustamisel võib n-ö
tavaliste kuritegude (vargus, tapmine
vms) puhul olla õigustatud, kuna üldjuhul
on teada fakt, et aset on leidnud vastav
kuritegu ning välja on vaja selgitada süüdlane. Seevastu ametialaste, aga ka näiteks maksukuritegude puhul jääb ikka
kohtu hinnata, kas tegu oli üldse kuritegu
või mitte.
Anvelt kirjutab ka, et pistisevõtmiste
arv Tallinnas olevat võrreldes 2007. aastaga viiekordistunud! Järelepärimisest
selgus aga, et 2007. aastal ei eristatud
veel statistiliselt linna- ja riigiametnikke.
Püüdsime saada selgeks, kellega konkreetselt on tegu. Vastusest on seni kõrvale
hiilitud. Nüüd oleme esitanud sama kü-

simuse justiitsministrile riigikogu kaudu.
Ootame vastust.
Esialgu aga oleme kuulnud telgitagust
sahinat, et tegu olevat vaid paari üksiku
ametnikuga, keda kahtlustatakse paljudes pistisevõtmistes. Statistika registreerivat mitte pistisevõtjaid, vaid pistisevõtmise juhtumeid! Järelikult võib nii palju juhtumeid tähendada ka seda, et Tallinnas on kuskil mõned üksikud laialt tegutsevad kurikaelad, kes sel viisil toimetavad. Veel huvitavam on teine mitteametlik väide: meile ei teatatavat kurikaelte
nimesid, sest tegu olevat mitte linna-,
vaid riigiametnikega, keda ei tohtivat
enneaegu diskrediteerida. Kohtuotsuseid
nähtavasti veel ei olegi!
Anvelti allkirjaga artiklis on veel üks
vale. Ta kirjutab: Arve vaadates on ka
mõistetav, miks Tallinna linnavõim palus
riigikohtu abi, et vabaneda riigikontrolli
audititest. Ülemöödunud nädalal riigikohus siiski otsustas, et riigikontrollil on
õigus kohalikku omavalitsust kontrollida.
Nõnda sünnib aga järjekordne müüt,
mida tiraeeritakse meedias, kuni inimestele kulub pähe, et just nii oligi. Kas
mitte sellepärast ei võideldud nii ägedasti
Oliver Kruuda telekanali vastu, et see siiski suutis tuua ka alternatiivset arvamust
avalikkuse ette?
Tegelikult ei taotlenud Tallinn ju omavalitsuste uste sulgemist riigikontrollile.
Probleem oli selles, et riigikontroll kippus
andma hinnanguid ka linnavõimude tegevuse tulemuslikkusele, heites meile ette,
et olime andnud soodustustega kortereid
sundüürnikele, politseinikele ja noortele
peredele. Nüüd ütles riigikohus selgelt
välja, et omavalitsuse tegevuse tulemuslikkuse küsimus ei ole riigikontrolli asi
ja selle üle otsustab iga linn või vald ise,
keda ta peab õigeks soodustada.
KESKERAKOND EI RÜNDA, MEID
RÜNNATAKSE
Kivirähki kommentaari pealkirjas on järeldatud, et parim kaitse on rünnak.
Nõus. Viimasel ajal on ju Keskerakond
sattunud totaalse rünnaku alla nii valitsusparteide, õukonnameedia kui ka isegi
kapo poolt. Ma saan aru, miks raevutsevad kapo ja teised politseiorganid, kes
peavad kampaanias kindlustama rohelise tule uuele linnapeakandidaadile, kes
juhuslikult on nende minister. Aga kõik
teised? Mille eest nemad ennast selle
rünnakuga kaitsevad? Või püüab keegi
väita, et nende rünnakus ei olegi kaitse,
mõnikord isegi meeleheitliku kaitse elemente?
Ma ei arva, et Kivirähk kirjutaks asju,
millesse ta ei usu. Küllap on teisigi, kes
innustuvad korruptant Panovist ja
Tallinna kui pistisepealinna müütidest.
Erinevalt teistest teab Kivirähk aga sotsioloogina hästi, milline on nende müütide
tekkemehhanism ja milleks neid poliitikas kasutatakse.
Juhan Kivirähk ei ole tavaline ajakirjanik, poliitik või teadlane. Ta on inimene,
kelle arvamus tõesti loeb paljudele. Seetõttu ma palun, et ta kaitseks ja põhjendaks usutavamalt oma seisukohti, mida
ta esitas 31. märtsi kommentaaris.
Mõlemad vennad Kivirähud on nüüd
Panovi teemal Päevalehes käe valgeks
saanud. Ma ei vaidle Andrusega, kes on
tuntud naljamees ja Mart Laari isiklik sõber. Juhaniga aga vaidlen küll, sest olen
võtnud teda kui teadlast ja arvamusliidrit
ikka tõsiselt.
PS! Pärast 31. märtsi kommentaari
on Juhan Kivirähk Eesti Päevalehes rohkem oma poiss kui seni. Kutsun teda üles
kaasa aitama, et ka minu käesolev arvamuslugu ilmuks seal ja enam-vähem
kärpimata kujul. Siis tegutseks ta vähemalt oma põhimõtete järgi, nagu mina
neid ette kujutan. Seni, kuni ootame, avaldas Kesklinna Sõnumid selle loo ära.

aprill
2009
5
Kesklinna Sõnumid
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoovid saavad korda

2009. aastal esitas Tallinna Kesklinna Valitsusele projekti Hoovid
korda raames taotluse 86 korteriühistut, millest ainult üks tunnistati
mittevastavaks.
Hindamiskomisjon vaatas enne
paremusjärjestuse otsustamist üle
kõik hoovid, mille korrastamiseks
taotlus oli esitatud. Pingerea etteotsa sattus nii teede ja parkimisalade korrastamist, prügimajade ja
prügikonteinerite aluste väljaehitamist, sadevete probleemi lahendamist kui ka haljastust ja mänguväljakuid ehitada soovivaid korteriühistuid. Hindamiskomisjon pidas oluliseks ka korteriühistute eelnevat
endapoolset panust hooviala korrastamisel.
Selleks, et hoovide korrastustöid saaksid toetuse abil teha võimalikult paljud korteriühistud, otsustati teha ettepanek toetada korteriühistuid osaliselt.
Tallinna Kommunaalamet
saadab maikuu alguspäevil vastuse
otsusega raha eraldamise kohta
kõigile taotluse esitanud korteriühistutele.
Täname kõiki Hoovid korda
projektis osalejaid!

Halduskogu

Lõvi Leo juhatas vägesid.

Spordipäeva raames peeti maha tulised
rahvastepalli võistlused, mille kolme
pari-mat  Mardi, 26. ja Sipsiku Lasteaeda
 autasustati medalitega. Lisaks rahvastepallile sai proovida ka erinevaid osavus- ja täpsusharjutusi ning panna oma
teadmisi proovile liiklusnurgas politseinike ja laste liiklusklubi eestvedamisel. Võitjate grupipilt.
Lastele räägiti helkuri ja kiivri kandmise
vajalikkusest ning tuletati meelde liiklus- ga. Spordipäeva korraldajad Mardi Las- osavõtnud lasteaedu, lapsi, õpetajaid ja
märke. Spordipäeva lõpetuseks sai iga teaed, 9. Lasteaed ja Tallinna Kesklinna kohtunikke, kes tegid spordipäeva õnlasteaed tänukirja koos meenekotikese- Valitsus tänavad kõiki spordipäevast nestumise laste jaoks võimalikuks.
..................................................................................................................................................................................................................

Konkursid tegusate õpilaste
leidmiseks

Tallinna Haridusamet kuulutas Kultuuripealinn 2011 ettevalmistuste
raames välja kolm uut konkurssi tegusate koolinoorte tunnustamiseks
ja motiveerimiseks. Kandidaate saab esitada Tallinna noore kultuuritegija, tegusa õpilase ja tegusa sporditegelase auhindadele.

Kuna seni on õpilasi tunnustatud peamiselt õpitulemuste ning ainekonkurssidel
ja olümpiaadidel saavutatu eest, pidas
haridusamet vajalikuks väärtustada ka
noore inimese andekust, aktiivset,
vastutustundlikku ja loovat ellusuhtumist
ning tema positiivset eeskuju eakaaslastele. Kandidaate oodatakse Tallinna noore
kultuuritegija, tegusa õpilase ja tegusa
sporditegelase auhindadele.
Konkursiga Tallinna noor kultuuritegija 2009" soovib haridusamet tunnustada
pealinna üldhariduskoolide aktiivseid,
loomingulisi ja kultuurihuvilisi õpilasi.
Tunnustamisega väärtustatakse õpilaste

I HALDUSKOGU TEEMA
Tallinna Kesklinna Halduskogu 14.04.09 koosoleku päevakorras olid järgmised linnaplaneerimise teemalised küsimused:
1. Seisukohavõtt Luha tn 33 kinnistu hoonestustingimuste osas (tellija European Investment OÜ,
koostaja Ahti Kooskora).
2. Turu tn 4 kinnistu detailplaneering (tellija Artig
KV OÜ, koostaja Planeerimisbüroo DiaLoog OÜ).
3. Kauba tn 36 kinnistu detailplaneering (tellija
Larissa Glukova, koostaja Planeerimisbüroo
DiaLoog OÜ).
4. Gonsiori tn 20 / F. R. Kreutzwaldi tn 23 kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu eskiis (tellija Kesklinna Hotelli OÜ, koostaja K-Projekt AS).
5. Paadi tn 4 kinnistu detailplaneeringu eskiis
(tellija Paadi 4 Korteriühistu, koostaja Irbistero
AS).
6. J. Kunderi tn 33 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiis (tellija Rikets OÜ, koostaja ArcSolution OÜ).
7. Tuukri tn 7, Tuukri tn 9/9A ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneering (tellija Lasnamäe-S AS, koostaja R-Konsult OÜ).
Järgmine halduskogu koosolek toimub
12.05.2009. Halduskogu linnaplaneerimis- ja

loovat tegevust ja tutvustatakse seda laiemale avalikkusele.
Konkursi Tallinna tegus õpilane 2009"
kaudu tunnustatakse õpilasi, kes oma
tegutsemisega on suureks eeskujuks
teistele  nad on eakaaslastele eestvedajateks, viivad ellu omaalgatuslikke ideid,
korraldavad heategevuskampaaniaid,
toredaid õpilasüritusi ning on ka aktiivsed
linnakodanikud.
Konkursiga Tallinna tegus sporditegelane 2009" tunnustatakse aktiivseid
spordivaldkonna ja tervislike eluviiside
propageerijaid koolides ning väärtustatakse koolide sporditegevuse hoogusta-

maakomisjon arutab linnaplaneerimise teemalisi küsimusi oma järgmisel koosolekul
05.05.2009.

II TEATED DETAILPLANEERINGUTE VÄLJAPANEKUTEST
Tallinna Kesklinna Valitsus avalikustab:
Tallinna Kesklinna Valitsus viis ajavahemikus
23.0306.04.2009 läbi Veerenni 36 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Nimetatud ajavahemikus käis linnaosas detailplaneeringu materjalidega tutvumas viis inimest ning laekus kokku neli vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldavat pöördumist. Linnaosa
korraldab detailplaneeringu avaliku arutelu
ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Arutelu teade ilmub ajalehes Postimees hiljemalt nädal enne avaliku arutelu toimumist.
13.27.04.2009 on avalikul väljapanekul Mäekalda tn 13 kinnistu detailplaneering. Nimetatud
detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 25. märts 2009 nr 464k. Detailplaneeringus on määratud elamumaa
sihtotstarbega Mäekalda tn 13 krundile ehitusõigus maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks ning on täpsustatud krundi kasutamise tingimusi. Planeeritava
maa-ala suurus on 0,48 ha. Detailplaneeringu

jaid ja tutvustatakse neid laiemale avalikkusele.
Kandidaate saab esitada haridusasutuse juhtkond, õpilasomavalitsus ja hoolekogu, samuti õpetajad, kaasõpilased ja
lapsevanemad. Otsuse tunnustuse omistamiseks teeb Tallinna Haridusameti
poolt moodustatud ürii. Parimaid õpilasi
tunnustatakse pidulikul vastuvõtul Tallinna päeval, 15. mail 2009.
Taotluste esitamise tähtaeg on 8. mai
2009 postitempli või e-kirja kuupäeva järgi. Taotlus tuleb saata Tallinna Haridusametisse haridusamet@tallinnlv.ee või
Estonia pst 5a, 10143 Tallinn.

tellija on Baltic Furniture OÜ ja koostaja FE
Arhitektid OÜ.
15.29.04.2009 on avalikul väljapanekul ToomKuninga tn 21 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Nimetatud detailplaneering on vastu võetud
Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 25. märts
2009 nr 467-k. Detailplaneeringus on kavandatud liita Toom-Kuninga tn 21 ja 21b kinnistud,
moodustava krundi maakasutuse sihtotstarbeks on määratud elamu- ja ärimaa ning ehitusõigus maa-aluse ja kuni 9 maapealse korrusega elamu ehitamiseks. Planeeritava maa-ala
suurus on 0,32 ha. Detailplaneeringu tellija on
Toom-Kuninga Arendus OÜ ja koostaja K-Projekt AS.
Tallinna Kesklinna Valitsuses tutvustati järgnevate detailplaneeringute eskiislahendusi:
·01.04.2009 viidi linnaosas läbi Turu tn 4 kinnistu
detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav
avalik arutelu. Detailplaneeringu koostamine
on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi
2004 korraldusega nr 436-k. Planeeritava maaala suurus on 0,4 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Turu tn 4 kinnistule
ehitusõigus kuni 4-korruselise korterelamu ehitamiseks.
15.04.2009 viidi linnaosas läbi Paldiski mnt 19a
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu
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Vabaduse väljaku rekonstrueerimine, Võidusamba rajamine 
muudavad suuresti kogu linnasüdame väljanägemist ja elukorraldust.
Nüüd lisandub korrastustööde nimekirja ka Harjumäe kõlakoja ala
korrastamine ja rekonstrueerimine.
Sellekohane plaan ala üürileandmiseks on linnavalitsuses vastuvõtmiseks valmis saanud.
Harjumäe pakkumisele pandavas paviljonis on kasulikku pinda
176,5 m2. Enampakkumise alghind
on 25.- m2 kohta, millele lisanduvad
kõrvalkulud, maksud ja koormised.
Restorani, kontserdiväljakuna,
keegliraja ja piljardimängukohana
on Harjumäe kõlakoda kasutusel
olnud vaheaegadega alates 1887.
aastast.

Märtsi keskel toimus Kalevi Spordihallis Lõvi Leo juhtimisel Kesklinna
lasteaedade sisespordipäev. Esindatud olid 18 lasteaeda umbes 150
lapse ja 30 õpetajaga.

.........................................................................................................................................................

Harjumägi saab
linlaste meelispaigaks.

Lasteaedade sisespordipäev

.........................................................................................................................................................

Uudised

Uudised
Järjekordne Heakorrakuu algamas

Tallinna heakorrakuu algab sel
aastal 24. aprillil ja kestab 24. maini.
Lepingujärgsete heakorratöödega
linna parkides ja tänavatel alustatakse juba varem, kohe kui ilmaolud
seda võimaldavad. Talgulisi parkidesse ootame aga alates 24. aprillist, kui hakkavad kehtima linnale
soodustused jäätmete käitlemiseks.
Ohtlike jäätmete kogumisauto
liigub kesklinnas laupäeval, 2. mail
järgmise graafiku alusel: 10.00
10.45 Tallinn-Väike ees, 11.00
11.45 Uue-Maailma 4 ees, 12.00
12.45 Kino Kosmose taga parklas ,
13.0013.45 Keldrimäe 3 ees
(Keskturu tagaplats), 14.0014.45
Vesivärava 37 (Torupilli Selveri parkla), 15.0016.00 Oru tn parklas.
Kuusakoski võtab lisaks vanametallile elanikelt tasuta vastu ka
vanu rehve.
Kahjuks on Tallinna Kesklinna
Valitsus majandussurutise tingimustes pidanud vähendama mõnede linna haljasalade ja teemaade
hooldust, mistõttu on sel aastal eriti
oodatud kodanikualgatuse korras
koristustalgud nii oma koduümbruse
kui ka linnaparkide korrastamiseks.
Kõigile talgulistele, kes end eelnevalt on registreerinud, tagame töömaa ja -vahendid. Preemiaks saavad
kõik talgulised kaunima kodukoha,
õhetavad põsed, võib-olla ka uued
sõbrad ja tugevama kodutunde. Ja
et ettevõtmine veelgi meeleolukam
oleks, ootame osalejatelt toredaid
fotosid talgupäevast, neist parimaid
avaldame juba järgmises lehes.
Tallinna Kesklinna Valitsuse
hoolduses olevad tänavad peavad
korda saama 1. maiks (töödega on
alustatud) ning teeäärsed murualad
15. maiks. Neid kuupäevi silmas
pidades jälgige palun teedele pandud puhastustöödeks vajalikke
parkimiskeelu märke.
17. aprillil korraldab Kesklinna
valitsus koos Uue-Maailma Seltsiga
talgud Uue-Maailma asumis, mille
kohta saab lisainfot telefonil 566
67058 Madle Lippus või e-maili
teel kaku@uusmaailm.ee.

koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 18. märtsi 2009 korraldusega nr 412-k.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta
Paldiski mnt 19a ärimaa sihtotstarve äri- ja elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus
äriruumidega kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse
korrusega elamu ehitamiseks ning krundi kasutamise tingimused.
16.04.2009 viidi linnaosas läbi Tallinna Lauluväljaku ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu
koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korraldusega nr 461-k.
Planeeritava maa-ala suurus on 26,39 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tallinna Lauluväljaku maa-ala planeerimine kaasaegseks kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimise ning vaba aja veetmise kohaks, moodustada planeeritaval alal kokku 9 krunti (kaks
äri- ja sotsiaalmaa krunti, üks sotsiaalmaa
krunt, üks elamumaa krunt, kaks ärimaa krunti,
kaks transpordimaa krunti ja üks tootmismaa
krunt) ning määrata ehitusõigus olemasolevate
hoonete rekonstrueerimiseks, hoonetele juurde- ja pealeehituste rajamiseks ning uute hoonete püstitamiseks ja planeeritavate kruntide
kasutamise tingimused.
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Kesklinna
sotsiaalkeskuse
maikuu üritused

.................................................................................................

E 4. mail k 15 TANTSUÕHTU. Tantsuks mängivad Ülo
ja Neeme.
T 5. mail k 10.30 KEPIKÕND. Koguneme Kesklinna
sotsiaalkeskuses. Kepid kohapealt.
K 6. mail k 1113.30 KÄSITÖÖ JA PORTSELANMAALI
NÄITUS-MÜÜK. Oma töid esitlevad Kesklinna
sotsiaalkeskuse ringid.
K 6. mail k 14 LAULUKLUBIDE KOKKUTULEK. Kokku
saavad Kesklinna ja Põhja-Tallinna lauluklubid.
N 7. mail k 15 EMADEPÄEVA KONTSERT JAANI
KIRIKUS. Kutseid saab Kesklinna sotsiaalkeskusest,
info tel 646 6123.
R 8. mail k 14 JUUBILARIDE ÕNNITLEMINE.
Osalemine kutsetega.
E 11. mail k 14 TERVISELOENG. Kõrge vererõhk,
ohutud taimed ja rahvameditsiini meetodid.
E 11. mail k 1114 MÜÜK. Kosmeetika ja sukadsokid.
T 19. mail k 14 EKSKURSIOON. Külastame Jaan
Poska muuseumi (Poska tn 8). Registreerumine
Kesklinna sotsiaalkeskuses, info tel 646 6123.
E 25. mail k 14 KONTSERT. Esineb naisansambel
Nostalgia, juh. T. Palm, klaveril M. Altrov.
T 26. mail k 14 HIINA TERVISEVÕIMLEMINE. Õpime
lihtsaid ja loomulikke võtteid, et korrastada keha ja
rahustada meelt. Võtted on Hiinast. Juh. Mart
Parmas.
K 27. mail k 14 KONTSERT VANA SELTSKONNATANTS. Vanu seltskonnatantse esitavad tantsurühm
Hõbekihar, juh. Linda Ehatamm.
.................................................................................................
Neljapäeviti toimub lugemistoas k 11.3014.30
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 14.30 Soomepoiste Leskede Klubi
koosviibimised. Lisaks tegutsevad mitmed ringid,
kursused ja ansamblid. Tööd jätkab ja uusi hoolealuseid ootab ka eakate päevahoid.
.................................................................................................
AVATUD: AVATUD: E, T, N 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.

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

Hasartmängusõltuvuse
ennetamine
Tallinna Kesklinna
noorte hulgas
26. aprillil 2009, kell 18
Tallinna vanalinnas, Pikk 36 ruumides.

Aegna ootab talgulisi

Kevadtööd kiirustavad takka. Kõik Tallinna kesklinna haljasalad
ja pargid saavad hoolitsevat kätt tunda niipea kui maapind
tahedaks tõmbab. Sama lugu on ka meie meretaguse pärli Aegna
saarega.
On muutumas heaks tavaks, et
maikuu algul organiseerib Tallinna
Kesklinna Valitsus kevadtalgud
Aegna saarel. Sel kevadel plaanime
seda teha reedel, 8. mail. Laev
Monica väljub talgulistega Admiraliteedi basseini kai äärest kell 12,
tagasi hakatakse sõitma kell 17.
Oma osavõtusoovist tuleb teada
anda telefonil 645 7205 või e-mailil
Marianna.Novikova@tallinnlv.ee.
Kuna talguliste arv on piiratud,
saavad saarele need, kes end
kiiremini kirja panevad.
Mullune positiivne kogemus
julgustab selgi korral toredat tööpäeva oodata, arvas talgute organiseerija, Kesklinna valitsuse arendusnõunik Erkki Paabut. Mullu
tegid hoolsalt talgutööd MTÜ Roheline Rügement, Kesklinna valitsuse

Mullune Kesklinna valitsuse dessant pärast edukat talgupäeva.

töötajad ja arvukalt vabatahtlikke.
Kokku koguti enam kui 36 000 liitrit
prügi ja pea 10 tonni metalli. 115

Tallinna Kesklinna
vanema
MAREK JÜRGENSONI
VASTUVÕTT
esmaspäeviti, k 1618

Seminarist võtavad osa ja esinevad antud valdkonna
tuntud spetsialistid  dr Vladimir Kukk ning
Eesti Kasiinovastaste eesvedaja Max Kaur.
Lisainfo tel 5341 3122 või info@instityte.eu.

talgulist jagunesid kuude töögruppi
ja kohalike elanike suunamisel sai
saar õhtuks hoopis puhtamaks.

Sotsiaalrehabilitatsiooni
Keskus Loksa
Sotsiaal-psühholoogilise rehabilitatsiooni
grupp võtab vastu täisealisi (alates 18
aastat vana) narkosõltuvuse
probleemiga mehi.
Elamine ja toit on TASUTA.
Nõustamine muu sõltuvuse küsimustes,
vanemate tugigrupid.
REGISTREERIMINE JA LISAINFO
kell 1118 tel 697 9450.

Eelregistreerimine telefonil 645 7205

aprill 2009
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Privaatne!
Kõikide kaasaegsete vahenditega
hästi varustatud ja professionaalne
hambakliiniku personal leiab
lahendused kõikidele probleemidele
Teie suus. Mugav asukoht kesklinnas.
Parkimine ukse all.

ESMANE KONSULTATSIOON
TASUTA APRILL / MAI 2009.
JÄRELMAKSU JA SÄÄSTULEPINGUD.
TÖÖTAB HÜGIENIST.
OÜ HAMBAKLIINIK
RENE PUUSEPP
Koidu tn 34, Tallinn
KLIINIK AVATUD
E-R 9.0017.00 + VASTAVALT
PATSIENTIDE VÕIMALUSTELE.
Tel 661 2162, 565 1959
e-mail: rene.puusepp@mail.ee

Jooksu

aeg

on
käes
l
i
g
ü
ü
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aprilli

ARI PAUNONENI ja SEPPO ANTTILA Jooksuga tippvormi on Soomes bestselleriks saanud raamat, mis toob
tipptreenerite nõuanded ka eesti harrastajani. Uus jooksupiibel
sisaldab praktilist infot ja harjutusprogramme eri tasemega
jooksjatele.

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

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.

Scala Fitness Club
KUTSUB
Tule ja liiguta! Meie sõbralik meeskond
ootab Sind...
Treeningpakett mõeldes seeniorile, 60+

390 kr/kuu (KAMPAANIA HIND

kehtib liitumisel 6 kuuks, tasuda saab ka kuu kaupa).
ER 7.0015.00 ja L,P piiramatu aeg.
Klubis lisaks: diganostika, külmaravi, soome
saun.

ASUME KESKLINNAS, Tartu mnt 43, tel 618 1888, www.scalafitness.ee

Reklaami
end SIIN!
KÜSI PAKKUMIST reklaam@ajakiriyks.ee või tel 621 0777

