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Taksopeatus läheb
enampakkumisele

Kesklinna valitsus
laiendab turvatsooni

Tallinna Kesklinna valitsus laiendas
vastavalt 8. septembril K Grupiga
sõlmitud lepingule Gonsiori tn 3, 5,
5a ja Maneei 6 sisehoovi hõlmanud turvatsooni ka Narva mnt 6
hoovis asuvale mänguväljakule.
Kesklinna vanema Marek Jürgensoni sõnul sõlmiti turvafirmaga
leping, kuna elanikelt laekus pidevalt kaebusi, et õhtu- ja öötundidel
peremehetsevad laste mänguväljakul lärmitsevad ja vandaalitsevad
noortekambad. Pärast seda, kui
25. augustil sõlmisime K Grupiga
lepingu Gonsiori/Maneei mänguväljakul korra tagamiseks, kolisid
huligaanitsejad Narva mnt 6 mänguväljakule. Pidime turvaala laiendama, et ka selle maja elanikud ei
peaks muretsema oma hoovis
toimuva pärast, selgitas Jürgenson
turvaala laiendamise vajadust.
Lärmitsevad kambad on muutunud kesklinna elanikele tõeliseks
nuhtluseks. Tallinna Kesklinna
Valitsus peab öörahu tagamist ja
elanike turvalisust oma tegevuses
üheks prioriteediks.

Tallinna Kesklinna
Valitsus toetas sakraalhoone taastamist

Tallinna Kesklinna Valitsus eraldas
reservfondist 110 000 krooni
Tallinna Nikolai Kogudusele kuuluva
Nikolai kiriku siseviimistlustööde
kulude katteks. Nimetatud summa
ulatuses restaureeriti hoone kuppellagede maalingud ja karniisid.
Kesklinna vanema Marek
Jürgensoni sõnul on Vene tn 24
asuva Nikolai kiriku näol tegemist
unikaalse sakraalehitisega, mida
külastavad tuhanded välisturistid.
Just seepärast pidas linnaosavalitsus vajalikuks toetada restaureerimistöid, mis tagavad unikaalsete
kultuuriväärtuste säilimise järgnevateks aastakümneteks. Meile on
oluline Tallinna vanalinna, Eesti
olulisima kultuurivaramu säilimine
toimiva ajaloolise organismina,
lisas Jürgenson.
Tööde üle teostas järelvalvet ajaloolane Aleksander Pantelejev. Restaureerimisel arvestati muinsuskaitselisi nõudeid ja häid ehitustavasid.

Vabaduse väljakul teostus aastakümneid püsinud unistus riigi autovabast esindusväljakust.

Tallinn on kodu

Kolme nädala pärast astuvad kesklinlased valimiskastide juurde,
et otsustada, kuidas Tallinna järgmised neli aastat valitsetakse.

Marek Jürgenson
Tallinna Kesklinna vanem

Tunnen rõõmu, et närvilisel valimisteeelsel ajal ei pea ma jagama katteta
lubadusi. Erakond, mille liikmena Kesklinna vanema ülesandeid täidan, on
suutnud korda saata niivõrd palju kaalukaid tegusid, et need kõnelevad enese
eest.
Oluliselt kasvas Tallinna tuntus ja
mõju väljaspool Eestit. Rahvusvaheliselt
rakendati ellu meie Rohelise Pealinna
idee. Tallinn võitis 2011. aasta Euroopa
kultuuripealinna tiitli. Kolm aastat järjest
valiti meid USA-s maailma seitsme intelligentseima kogukonna hulka. UNICEF-i
Eesti Komitee ettepanekul on Tallinn teist
perioodi järjest nimetatud laste- ja noortesõbralikuks linnaks.
Eesti pealinn on majanduskriisile
paremini vastu pidanud kui Eesti riik.
Enam kui miljardi krooni eest aastas jätkuvad investeeringud infrastruktuuri ja
teedesse, ehkki riigi osalus pidevalt kahaneb. Erinevalt riigist ei kärpinud Tallinn
pedagoogide töötasu ega lõpetanud koolitoetuse maksmist.
Nelja aastaga viisime ellu suurprojektid, millest seni oli vaid räägitud.
Uuendasime Vabaduse väljaku ja renoveerisime Harju tänava haljasala. Renoveerisime 24 kooli. Koostasime vanalinna arengukava. Ehitasime Tartu maantee
läbimurde ning Tehnika ja Filtri tänava

ühenduse. Andsime rohkem kui 500 ühistule toetust hoovide korrastamiseks.
Linn parandab tööhõivet. Ligikaudu
200 alustavat ettevõtet on saanud stardiabi, mille tulemusel on loodud enam kui
1000 uut töökohta. Tallinna Abipaketiga
innustatakse juba tegutsevaid ettevõtjaid
looma uusi töökohti.
Eelistähelepanu pöörasime sotsiaalprogrammidele. Parandasime vähekindlustatud linlaste, eakate ning puuetega inimeste ja lastega perede olukorda.
Linnavolikogus võtsime vastu otsuse
kompenseerida küttehinna tõusu. Viisime
ellu programmi 5000 eluaset Tallinnale,
millega lahendasime sundüürnike probleemi. Algatasime uue elamuehitusprogrammi, et soodustingimustel üürida kortereid noortele peredele, õpetajatele, kultuuri- ja meditsiinitöötajatele, päästeametnikele ning politseinikele. Esimesena Eesti omavalitsustest hakkasime
maksma pensionäridele rahalist kompensatsiooni hinnatõusu leevendamiseks. Taastasime Õpilasmaleva. Andsime Tallinna üliõpilasorganisatsioonide
käsutusse Tudengimaja Raekoja platsil.
Ühismured on linna mured. Loodi munitsipaalpolitsei amet, milles on 150 pealinnas korra ja heakorra järele valvavat
munitsipaalametnikku. Motiveerisime
sadu vabatahtlikke abipolitseinikke tänavatel patrullima ja avalikku korda tagama.
Investeerisime turvakaameratesse, ostsime politseile kaatri, motorollerid ja ATV.

Rohelise Pealinna idee algatajana
annab Tallinn Euroopale eeskuju. Alustame ja jätkame Kadrioru pargi uuendamisega. Suurendasime uute ja renoveeritud
purskkaevude arvu Tallinnas viielt kolmekümne kuueni, viimati avasime kesklinnas Sõpruse purskkaevu. Korraldasime
Tornide väljakul esimese rahvusvahelise
lillefestivali. Valmis loodusmaja Aegna
saarel.
Tallinn valmistub saama 2011. aastal Euroopa kultuuripealinnaks. Moodustasime sihtasutuse Tallinn 2011, et
välja töötada kultuuripealinna kontseptsioon ja koostada aastaringne programm.
Toetasime Solarise kultuuritempli ehitamist kesklinna. Renoveerisime Vene Kultuurikeskuse. Eraldasime 50 miljonit
krooni kirikute renoveerimiseks ning öiseks valgustamiseks  täielikult uuenes
Jaani kirik, rahastasime ka tulekahjus
kannatada saanud Kaasani kiriku taastamist. Panime käiku Eestis esimese ajakohase raamatukogubussi. Seadsime
sisse tasuta WiFi levialad. Toetasime laulu- ja tantsupeolisi ööbimiskohtade ning
tasuta ühistranspordiga. Renoveerisime
bastionikäigud ja Kiek in de Köki ekspositsiooni. Taastasime Trepi tänava ja Nõelasilma. Ehitasime uuesti üles hävimisohus Jaan Poska maja Kadriorus.
Selles loetelus on vaid osake nelja
aastaga kordasaadetust. Tallinn on muutunud ilusamaks ja inimkesksemaks.
Tallinn on kodu.

Tallinna Linnavalitsus kavatseb
anda enampakkumise teel üürile
Sõpruse kino naabruses asuva
kolmekohalise taksopeatuse. Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt antakse parima pakkumise
tegijale üürile teerajatiste osa ehk
kolm sõidukit mahutav taksopeatus.
Kirjaliku enampakkumise teel
üürile antava teerajatiste osa üüri
alghind on 9000 krooni kuus. Pakkuja peab omama Tallinna Transpordiameti väljastatud kehtivat
taksoveoluba, vähemalt kolmeaastast reisijate veo korraldamise
kogemust ning vähemalt 20 kuni
viie aasta vanuse takso kasutusõigust. Taksopeatus antakse üürile
madalama hinnaga taksoteenuse
osutajale. Enampakkumisel ei tohi
osaleda eelnevalt läbi viidud kahe
taksopeatuse enampakkumisel
võitjaks osutunud taksoteenuse
osutajad.

Tallinn rakendab
täiendavad
abimeetmed

Linnapea Edgar Savisaar andis
teada, et Tallinn on viimasel ajal
rakendanud viis täiendavat abimeedet, toetamaks majandussurutises vaevlevaid linlasi.
Linnavalitsus on otsustanud
toetada toimetulekuraskustes
peresid tasuta kartuli ja küttepuudega, kanda lasteaiakoha maksumusest 80%, tõsta huviala ja sporditegevuse toetuse 3000 kroonile
ning maksta 500 krooni kooliminekutoetuseks, tutvustas linnapea.
Kuni 20. oktoobrini võivad
tänavu toimetulekutoetust saanud
ning küttepuid või/ja toidukartulit
vajavad pered esitada elukohajärgsele hoolekandeosakonnale avalduse. Linnaosavalitsuse hoolekandeosakond esitab avalduste põhjal
koostatud nimekirjad iga nädal
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.
Oktoobris-novembris saavad
raskustesse sattunud pered abina
küttepuud või/ja toidukartuli kätte.
Tänase seisuga on arvestuslikult küttepuid vajavaid peresid 200
ning toidukartulit vajavaid 2000.
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Rotermanni kvartal  uus urbanistlik keskkond linnasüdames.

Väljaandja Tallinna Kesklinna
Valitsus
Kirjastaja Meedium OÜ
Reklaam 621 0777
e-mail reklaam@ajakiriyks.ee
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Juhtkiri

Liikluskorraldus on
kultuuri küsimus

Tallinna Vesi  Isamaaliidu,
Reformierakonna ja sotside
ahne laps

Ameerika teadlase Milton Friedmani majandusfilosoofiat Eesti
elanike peal katsetavate, end luuleliselt valgeteks jõududeks nimetava
seltskonna üks leitmotiive on riigi- ja omavalitsusettevõtete erastamine.
Põhjuseks tuuakse väide, et riik ja omavalitsused on halvad peremehed ning ei suuda ratsionaalselt majandada.

Marek Jürgenson

Toomas Vitsut

Tallinna Kesklinna vanem

Tallinna Linnavolikogu esimees

Kui keegi soovib tänases Eestis muuta mõnda normi, mis arengule
jalgu on jäänud, kohtab ta esmalt vastuseisu. Iga muudatuse elluviimine
nõuab senisest kinnihoidmisega võrreldes alati mitmekordset energiat.
Oponendid lähtuvad sageli tugevama ja häälekama tõekspidamistest,
soovitades säilitada senine olukord, unustades samas, et ühiskond
saab edukalt toimida vaid kõigi liikmete, eriti nõrgemate õigustega
arvestades. Ka konsensuslikud otsused peavad lähtuma soovist
kaitsta nõrgemat.
Liikluses on nõrgemaks pooleks jalakäija, ohuallikaks sõiduk. Just
vajadusest kaitsta nõrgemat on ajendatud ka minu ettepanek kehtestada kesklinnas kiiruspiirang 40 km/h.

Milleni taoline liberaalse majandusmudeli pime järgimine viib, näitas kujukalt
Eesti Raudtee erastamise ja taasriigistamise saaga. Sarnase näitena võib tuua
ka AS-i Tallinna Vesi ümber toimuv. Õnneks on selle ettevõtte läbimõtlematust
erastamisest tulenevaid lööke pehmendanud keskerakondliku linnavalitsuse
sekkumine.

IDEE TEOSTUMINE NÕUAB TOETAJAID
Kui paar aastat tagasi mõttega välja tulin, visati selle üle nalja. Paljudele
ameerikaliku autokultuuri kummardajatele tundus liikumiskiiruse
alandamine lausa pühaduse rüvetamisena. Idees viia liikumiskiirus
ohutumale tasemele nähti suisa inimõiguste jalge alla tallamist. Toonases, kogu Eestit vallanud edueufoorias oli taoline reaktsioon aimatav,
ent vaatamata ohule muutuda kummivilistajate ja liiklushuligaanide
hulgas ebapopulaarseks jätkasin diskussiooni arendamist.
Tänaseks on olukord muutunud. Negatiivse kõrval on majanduslangus toonud tervendavaid arenguid inimeste mõtlemises. Ühiskond
on sotsialiseerunud. Taas osatakse enda kõrval näha teist inimest,
mõistetakse, et ühiskond eeldab oma liikmetelt vastutustundlikku
käitumist. Minu ideele leidub üha rohkem toetajaid. Mõistetakse, et
kiiruse piiramine vähendaks liikluses vigastatute ja surmasaanute arvu.
Aastail 20062008 hukkus kesklinna liikluses seitse inimest, neist
kuus olid jalakäijad. Iga elu on ainukordne ning kui suudaksime kiirust
alandades päästa kasvõi mõne jalakäija autorataste alt, on meie
pingutused õigustatud.
Mullu pöördusin linnavalitsuse poole ettepanekuga kujundada
kiiruspiirangu suhtes Tallinna ametlik seisukoht. Et toetuda kindlatele
faktidele ja andmetele, tellis Tallinna Kesklinna Valitsus inseneribüroolt
Stratum uuringu, mis valmis augusti lõpupäevil. Enam kui 70-leheküljeline töö kiiruse alandamise positiivsetest mõjudest annab kindluse
astuda järgmine samm. Teeme Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku
kehtestada senise kesklinna tasulise parkimisala piires autode liikumiskiiruseks 40 km/h. Tõsi, siin on paar mööndust  senine kiirus säiliks
renoveeritud Tartu maanteel ja osaliselt Pärnu maantee kesklinnapoolsel tänavalõigul.
Uuring tõestas veenvalt, et 40 km/h senise 50 km/h asemel
vähendab avariide korral vigastuste raskust ning vähendab hukkunute
arvu. Väiksema kiiruse puhul pikeneb autojuhile aeg reageerimiseks.
Seda on praktikas tõestanud mitmete maailma linnade liikluskorraldus.
Stratumi spetsialistid toovad oma töös välja analoogsed meetmed
Soomes, Taanis, Rootsis, Norras. Arenenud Euroopa riikide tee peaks
sobima ka meile.
KULTUURIPEALINNA KOHUSTUS
2011. aastal on Tallinn Euroopa kultuuripealinnaks. Valdav osa
kultuuriüritustest toimub kesklinnas. Enamik külalisi saab esmamulje
Tallinnast ja Eestist just kesklinna tänavatel kõndides. Peame suutma
näidata, et meie liikluskultuur ei jää maha muudest kultuurivaldkondadest  et oleme euroopaliku inimkeskse sootsiumi lahutamatu osa.
Liikluskorraldus on kultuuri osa ning meie naabrite juures on prioriteedid ammu paika pandud  esmalt tuleb tagada linnaruumis ohutus
jalakäijatele, seejärel ladus toimimine moodsale ühistranspordile ning
siis ohutu liikumiskiirus autodele. Euroopalik liikluskultuur jõuab ka
Tallinna kesklinna tänavaile. Tänaseks on kiiruspiirangu ideel juba
piisavalt toetajaid ning peagi muutub sõitmine 40 km/h sama loomulikuks nagu vöötraja ees peatumine jalakäijate üle tee laskmiseks.

VILDAKAS ERASTAMINE
Käesoleva aasta 20. mail andis Tallinna
Linnavalitsus hinnangu 2001. aastal läbi
viidud AS Tallinna Vesi enamusaktsiate
erastamisele ning lepingute sõlmimisele,
leides, et erastamise suurim möödalask
oli tallinlaste käest aktsiaseltsi üle kontrolliõiguse äravõtmine ning selle müümine 1,3 miljardi krooni eest välisinvestorile. Enamusaktsiate müümise tagajärgedele on hinnangu andnud ka tallinlased,
kes väljendavad rahulolematust linna
veemajanduse ümber toimuvaga. Eelkõige häirib linnaelanikke, et Tallinna Vesi
pole ühisveevärki 2006. aastaks valmis
ehitanud, nagu nägid ette erastamistingimused. Samuti ei mõista tarbija, miks
lubatakse aktsiaseltsil teenida sadadesse miljonitesse kroonidesse küündivat
kasumit ning respekteeritakse monopoolse ettevõtte kuni 50%-ni ulatuvat
rentaablust, samal ajal kui kasum jagatakse välja dividendidena, selle asemel
et investeerida ühisveevärgi ehitamisse.
Tarbijat häirib, et igal aastal tõstetakse
vee hinda enam kui 10% võrra.
Koos erastamistehingule hinnangu
andmisega tegi linnavalitsus ettevõtlusametile ja õigusteenistusele ülesandeks
analüüsida, kas AS Tallinna Vesi enamusaktsiate võõrandamise ja 2001. aastal
teenuslepingu sõlmimisega kahjustati
Tallinna linna ja linnaelanike huve. Analüüsi tulemusi arutati volikogu linnamajandus- ja rahanduskomisjonis, mis toetasid hinnangut AS Tallinna Vesi enamusaktsiate erastamisele, kusjuures kahekümnest hääletanust oli vastu vaid üks
komisjoniliige.
ERASTAMISEGA TULI TAKUS
Erastamist analüüsides üllatab põhjendamatu kiirustamine ja läbimõtlematute
otsuste vastuvõtmine. AS Tallinna Vesi
enamusaktsiate erastamise otsustas linnavolikogu 15. juunil 2000. See oli viimane volikogu istung enne suvepuhkust
ning seetõttu paisutati istungi päevakord
47 punktini. Päevakorras olid AS Tallinna
Vesi enamusaktsiate erastamise tingimuste kinnitamine koos aktsiaseltsi põhikirja muutmisega, linnavara müük AS-

ile Tallinna Vesi, ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine ning liitumistasu hüvitamise juhend
Tallinna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumisel. Ainuüksi seletuskiri Tallinna Vee aktsiate müügitingimuste juurde oli 29 lehekülge. Lisage siia ülejäänud
mahukad eelnõud ning võib eksimatult
väita, et volikogu liikmed ei jõudnud olulistesse dokumentidesse piisavalt süveneda ning mõista otsuste tagajärgi. Tänase päevani väidab osa tolleaegse volikogu liikmetest, et erastamistingimused
kohustasid Tallinna Vett linna kanaliseerima 2006. aastaks. Tõepoolest, nii otsustati, kuid kulud pidid katma need ca 24
tuhat tallinlast, kellel 2000. aastal veevärk
puudus. Vajaminev rahasumma oli 3 miljardit kroonini, samal ajal kui kogu 2000.
aasta linnaeelarve moodustas 2,4 miljardit krooni. Neile, kelle elamud olid saanud kasutusloa enne 1995. aastat, lubas
linn eelarvest hüvitada kuni 80% liitumistasust. Niisiis otsustas volikogu, et linna
kanaliseerimise kulud tuleb tasuda tallinlaste isiklikust rahakotist ja linna eelarvest. Tallinna Vee ülesandeks jäi raha
kasseerimine ja kasutamine. Järelikult
puudus linnal võimalus nõuda veevärgi
väljaehitamist 2006. aastaks.
Nüüd oleme lõpuks sealmaal, et aastaks 2011 on linn ühisveevärgiga kaetud.
Ja loomulikult maksab selle eest linn 
nii nägid ette volikogu 2000. aasta otsused ja erastamislepingud. Ehitamise finantseerimiseks kasutatakse eelarvevahendeid, sealhulgas AS-ist Tallinna Vesi
saadavaid dividende ja maamaksu.
Tormamine jätkus ka 2000. aasta
erastamiskonkursi võitja otsustamisel.
Aktsiate müügiotsus tehti 21. detsembril
2000, aasta viimasel volikogu istungil.
Eelnõu arutamiseks jäi volikogu liikmetele kuus tööpäeva. Siit sai alguse arusaamatus veetariifi tõusu ümber. Volikogu liikmed uskusid, et eelnõus pakutud
veetariifi komponendid kajastavad kogu
hinnatõusu kuni 2005. aastani. Ajanappuse tõttu jäi tähelepanuta, et endastmõistetavalt lisandus lepingutes nn hinna
reaalkomponendile tarbijahinnaindeksi
muutusele vastav lisand.
LINLASELE KAHJULIK VÕÕRKEELNE
LEPING
Erastamislepingute pakett koosneb 4 lepingust kogumahus 371 lehekülge. Lepingute allakirjutamise ajaks linnavalitsuses
oli eesti keelde tõlgitud vaid teenusleping, ülejäänud 2 lepingut tõlgiti inglise
keelest kuu pärast allakirjutamist, koostöömemorandum on senini eesti keelde
tõlkimata. Kas tollaste erakondade esindajad linnavalitsuses- ja volikogus võivad panna käe südamele ja kinnitada, et
lugesid enne allakirjutamist läbi sajad leheküljed ingliskeelset juriidilist teksti,
mõistsid selle tagajärgi ning linnale võetavaid kohustusi?
Aktsiaseltsi kõrge rentaabluse juuri
tuleb otsida 2001. aastal tollase linnavalitsuse poolt heakskiidetud äriplaanist, mis
lubas AS Tallinna Vesi keskmiseks rentaabluseks 15 aasta jooksul 49% käibest.
Lõviosa teenitud puhastulust tuli äriplaani

järgi maksta aktsionäridele dividendideks. Kõrge rentaabluse pidi tagama teenuslepingus ja äriplaanis kokkulepitud
veetariifi kujundamise kohustuslik mehhanism. Võrdluseks mõne muu monopoolse teenuspakkuja rentaablused kahel
viimasel aastal: Eesti Energial 27%, Elionil 2224% ja Eesti Gaasil 36%. Eesti
vee-ettevõtjate rentaablus (vaadeldud 27
vee-ettevõtjat) kõigub vahemikus 38%,
vaid paaril ulatub see 10%-ni.
Lõppjäreldusena peame tõdema, et
2000. ja 2001. aasta kuuma suppi tuleb
nüüd helpida praegusel linnavalitsusel.
Linlaste huvides on suudetud erastamislepingutesse sissekirjutatud ebasoodsaid tingimusi leevendada. Neid olematuks teha pole kahjuks võimalik.
Juba 2002. aastal kärpis linn läbirääkimiste tulemusena 2005. aastaks ettenähtud vee reaalhinna 30%-list tõusu 16,2%ni. Lepinguid muudeti soodsamaks nii
2005. kui ka 2007. aastal. Viimane lepingumuudatus, mis kärpis ühisveevärgi
ehitamise hinda 0,5 miljardi krooni võrra,
kirjutati AS-iga Tallinna Vesi alla 16.
septembril.
RAHVAS JA TEMA KANGELASED
Võin kinnitada, et taolisi erastamistehinguid praeguses volikogus läbi suruda
pole võimalik. Ajad on teised ja inimesed,
kes otsuseid teevad, soovivad eelnevalt
mõista nende tagajärgi. Aastatel 2000 ja
2001, kui volikogu eesotsas oli Rein Voog
ja linnapeaks Jüri Mõis, käisid asjad teisiti. Et rahvas tunneks oma kangelasi,
tooksin lõpetuseks ära ka nende nimed,
kes AS Tallinna Vesi erastamise eest
võitlesid ning kelle sihiteadlikust hämamisest tulenevaid probleeme praegune
linnavalitsus lahendab.
Isamaaliidu juhtrollist erastamisel on
korduvalt juttu tehtud. Lisaks tollastele
abilinnapeadele Heiki Kivimaale ja Liisa
Pakostale olid 21. detsembril 2000 üksmeelselt AS-i Tallinna Vesi erastamise
otsustamise taga volikogu liikmed Matti
Tarum, Matti Päts, Toomas Tõniste, Lauri
Vahtre, Arvo Vallikivi, Aimar Altosaar,
Venno Laul ja Liis Klaar. Sama üksmeelselt toetasid erastamisotsust Reformierakonna liikmed Ants Leemets, Priit
Vilba, Kristen Michal, Keit Pentus, Indrek
Raudne ja Tarmo Leinatamm. AS-i Tallinna Vesi erastada otsustasid praegune
Reformierakonna peasekretär Kristen
Michal, kellele paneb topeltvastutuse kuulumine lisaks aktsiaseltsi erastamiskomisjoni, ja Reformierakonna linnapeakandidaat Keit Pentus. Otsustav roll aktsiaseltsi erastamistingimuste vastuvõtmisel
oli ettevõtluse eest vastutaval abilinnapeal ning erastamiskomisjoni liikmel, sotsiaaldemokraat Ivar Virkusel ning tema erakonnakaaslasel volikogus Mart Meril.
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Mis saab kesklinnast?

Uudised

Olen nüüd juba neli aastat juhtinud Tallinna Kesklinna Halduskogu. See on olnud huvitav aeg.
Põlistallinlasena, kes on üles kasvanud kesklinnas ja elab siin ka praegu, tunnen ja armastan
seda kanti.

Maimu Berg
Tallinna Kesklinna Halduskogu esimees

Olen kesklinna näinud tema arengus ja
muutumises, heas ja kurjas. Halduskogus
käivad meie juurest läbi kümned ja sajad
nägemused tuleviku Tallinnast, suuremat
ja väiksemat ala hõlmavad planeeringud,
kesklinna koolide ja lasteaedade arengukavad. Samas on halduskogu ikkagi nõuandev organ ja ka kesklinna elanike murede lahendamiseks napib võimalusi.
Mõni aeg tagasi püüdis linnavalitsus
käivitada Tallinnas haldusreformi, mis
hetkel on küll toppama jäänud. Paraku ei
olnud selle põhjused mitte niivõrd linnakodaniku kui just ühe partei poliitilisi huve
silmas pidavad. Tulevase haldusreformi
käigus peaks kodanikukeskne halduskogu saama palju suuremaid otsustusõigusi ja tema tegevusväli laienema linnaosa planeeringutest n-ö igapäevasematele asjadele. Kuigi ka planeering puudutab sageli vägagi otseselt planeeritavate hoonete naabruse elanikke. Alati on

rõõmustav, kui need elanikud n-ö õigel
ajal planeeringule jaole saavad ja oma
ettepanekutega arhitektide mõtet täiendavad. Ikka ja jälle tekib vastuolu  ühelt
poolt kinnisvara arendaja, kes oma krundilt suurt kasu ihkab, ja teiselt poolt linnaelanik, kes tahab säilitada võimalikult
inimlikku, rahulikku ja talle harjumuspärast keskkonda. Ja nende vahel arhitekt,
kelle jaoks kinnisvara omanik on tööandja, kes aga püüab ka inimestele vastu
tulla või vähemalt peab arvestama vastavaid ettekirjutusi. Raske on siin valikuid
teha, kuid eks kesklinnas elamine seab
ka elanikele teistsuguseid nõudmisi kui
valglinnak või eramuterajoon. Teinekord
on küll põhjust imetleda maketil arhitektide tööd, ometi võivad asjad tegelikkuses teisiti välja kukkuda ja õhulisena kavandatud ala ehitatakse pilgeni täis ning
haljasalade asemele tekivad parklad.
Kuidas see ikkagi saab juhtuda?
Ühed kesklinna majade vahele surutud asutused on lasteaiad, mille territooriumi juures napib mänguplatse ja kui
need ka on, siis ei rahulda alati näiteks
piirdeaiad, mis ei pea müra ega kaitse
lapsi heitgaaside eest. Ruuminappusest
rääkimata. Paraku ei ole siin asjade paranemist näha, sest lasteaedade raha on
kavas veelgi kärpida. Tegelikult vajaks
just kesklinn uusi lasteaedu, sest paljud
vanemad, kes siin ei ela, küll aga tööl
käivad, tooksid oma lapsed meeleldi just
siia. Lasteaia jaoks ei ole detailplanee-

ringutes enamasti aga kohta leitud.
Kesklinna eripära on see, et siit käib
läbi terve linn, siin eluneb kõige rohkem
kodutuid, see on turistide lemmikpaik.
Paraku on see ka kõige kriminogeensem
linnaosa. Igatahes päeval kihab kesklinnas elu ja sageli tuleb endale turistide
massi vahel teed rajada või kümnetele
küsijatele teed juhatada. Päevane elu
kesklinnas on rahutu ja närviline  mure
parkimiskohtade pärast, toidukaupluste
nappus, prügimajanduse lahendamatuna
näivad probleemid, üha tihenev liiklus ja
teisalt vanalinna öine inimtühjus, ööseks
otsekui väljasurnud Toompea. Õhtul üle

renoveeritud Vabaduse platsi minnes,
kus praegu pimedana seisva Vabadussõja võidusamba risti naabruses konutab puuvirn, süveneb mure kesklinna tuleviku pärast. Kellele see ikkagi kuulub?
Turistidele? Linnavalitsusele? Või meile,
kesklinna elanikele? Ei leia siit korralikku
toidupoodi ega normaalsete hindadega
söögikohta. Väljaspool vanalinna aga on
kesklinn enamasti kõle ja pigem ikka
auto- kui jalakäijasõbralik. Ka heakord
jätab soovida. Meil, kesklinna elanikel,
peaks küll olema hoopis rohkem võimalusi, aga ka tahtmist oma linnaosa elu
kujundamises kaasa rääkida.

Viru Keskus. Kas isikupäratu mugavus või muganduv isikupära?

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

Hoovid korda on ühistutele väga suureks abiks
Meie korteriühistu Lauteri 1/Rävala 7 kinnistul on avar ja kena sisehoov, kus kasvavad
suured kastanid, pärnad ja vaher, on muruplats ning autode parkimiskohad. Keset kiirustavat linna on vaikne roheline hoov, kus majaelanikud võivad rahulikult jalutada ja
puhata, tõeline väärtus. Selle eest, et meie hoov on korrastatud, võlgneme tänu Hoovid
korda projektile. Toetust õueala korrastamiseks saime 2006., 2007. ja 2008. aastal.
Meie elamus on 185 korterit, ent hoovis vaid 76 parkimiskohta. 2006. aastani oli
üks teravaimaid probleeme just parkimine. Autoomanikke häiris parkimiskohtade
vähesus, teisi elanikke autode parkimine sobimatutes kohtades (trepikodade esistel,
käiguteedel jms). Arutasime olukorda 2006. aasta üldkoosolekul. Autoomanikud nägid
lahendust parkimiskohtade arvu suurendamises haljasala arvelt, oponendid olid kategooriliselt selle vastu. Pärast kirglikke vaidlusi kehtestasime parkimiskorra, mille
kohaselt iga korteriomand sai sisehoovi ühe parkimisloa ning rakendasime sümboolse
parkimistasu (ca 3 krooni ööpäevas) parkimisega seotud kulude rahastamiseks.
Hoovid korda toetuse abil rajasime täiendavalt 11 parkimiskohta, kaasajastasime
hoovivalgustuse, parendasime hoovi haljastust ja renoveerisime jalgtee.
Korteriühistu ees seisavad järjekordsed olulised ülesanded. Energiasäästuks,
mis mõjutab otseselt inimeste rahakotti, tuleb renoveerida maja küttesüsteem, soojustada ja korrastada fassaad. Fassaadil on oluline roll ka linnapildis, seepärast loodame,
et linn töötab välja uue korteriühistute toetusprogrammi Fassaadid korda. Linna abi
Loo autor KÜ lauteri 1/Rävala 7 juhatuse esimees Vladimir Radovski kodumaja
hoovis.
ja osalise finantseerimisega paraneksid korteriühistu võimalused tunduvalt.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kesklinna tervisepäev eakatele

Virgutusvõimlemine enne kepikõnni starti.

Peagi kõlab stardipauk  Kesklinna vanema asetäitja Reena Tolmik õpetab, kuidas
madalstarti kasutada.

10. septembril korraldas Tallinna Kesklinna Valitsus koostöös Tallinna Kesklinna
Sotsiaalkeskusega sügisese tervisepäeva linnaosa eakatele.
Tervisepäev algas Tornide väljakul kell 10 hommikul virgutava võimlemisega
ning kulmineerus kiire kepikõnniga ümber Schnelli tiigi. Sotsiaalkeskuses sai mõõta
vererõhku ja -suhkrut, kolesterooli, kehamassiindeksit ja organismi rasvaprotsenti.
Pakuti tervislikku lõunat ning jagati nõuandeid enese masseerimiseks.
Sügisene tervisepäev toimus kesklinnas juba neljandat aastat.

Kesklinna korteriühistud said tunnustusplaadid

16. septembril andis Kesklinna
vanem Marek Jürgenson Laia tänava
ajaloolises Hobuveskis üle tunnustusplaadid projektis Hoovid korda
osalenud Kesklinna korteriühistutele.
Jürgensoni sõnul hoolitakse tunnustuse pälvinud ühistutes kodulinna väljanägemisest ning nende
liikmete jaoks ei lõpe kodu korteriuksega. Projekt Hoovid korda on
ilmekas näide kohaliku omavalitsuse ja elanike viljakast koostööst.
Kui projektiga mõne aasta eest
alustati, oli neidki, kes kahtlesid
ühistute soovis linna poolt pakutavaga kaasa tulla. Arvati, et koduhoovide korrastamisele eelistavad
pragmaatilised ühistutegelased
pigem katuste ja küttesüsteemide
renoveerimist. Ent läks teisiti. Partnerlussoove laekus niivõrd rohkelt,
et linn ei suutnud kõiki huvilisi kaasata.
Projekt on parandanud linna
välisilmet ning andnud osalejatele
võimaluse tunda end ühise eesmärgi
nimel pingutava kogukonnana.
Urbanistlik eluviis sünnitab oma
anonüümsusega sageli üksindust
ja minnalaskmismeeleolusid. Ühine
hool oma hoovi, majaesise ja kodutänava eest murrab sellest umbisikulisusest läbi. Heakorrastatud
hoov korrastab ka inimestevahelisi
suhteid, sisendab hoolivust ja tolerantsust.
Tunnustusplaadi projektis
Hoovid korda osalemise eest
saavad 118 Kesklinna korteriühistut.

AS-iga Tallinna Vesi
sõlmitud leping
muudeti linnarahvale
soodsamaks

Tallinna linnapea Edgar Savisaar allkirjastas 16. septembril Tallinna
linna, AS Tallinna Vesi ja United
Utilites (Tallinn) B.V vahel sõlmitud
lepingute muutmise lepingu.
Linn leppis AS-ga Tallinna Vesi
kokku kanalisatsiooni ja veevärgi
väljaehitamise hinna alandamise.
Kanalisatsiooni ja veevärgi väljaehitamise leping kirjutati alla 2007.
aasta novembris. Linnavalitsuse
initsiatiivil vaadati see leping nii
muutunud majandusolukorda kui
ka langenud ehitushindu arvestades läbi.
Saavutati kokkulepe, et kanalisatsioon ja veevärk ehitatakse
valmis kolmandiku ehk ligi 500 miljoni krooni võrra odavamalt. Tööde
eest tasumise tähtaeg nihutati varasemaks, 2017. aastast 2014. aastasse, mis säästab lisaks finantseeringute mahu vähenemisele ka
kolme aasta intressikulud.
Abilinnapea Deniss Boroditi
sõnul ollakse töödega graafikus
ning torustikku rajatakse tänavu
koguni kümmekond kilomeetrit rohkem kui tänavune plaan ette nägi.
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Koolinoorte triatlon

9. septembril toimus Nõmme Spordikeskuses ja terviseradadel esmakordselt uus võistlussari  Tallinna koolinoorte triatlon, millie korraldas Gustav Adolfi Sihtasutus koostöös
Eesti Triatloni Liidu ja Tallinna Haridusametiga Eesti triatloni 25. tegevusaastal. Võistluse motoks on: Igaühes on peidus raudmees! Arvestust peeti individuaal-, võistkondlikus- ning koolidevahelises arvestuses. Üldarvestuse parim oli Gustav Adolfi Gümnaasium, teine Tallinna Saksa Gümnaasium ning kolmas Tallinna Kuristiku Gümnaasium.
Neidudest olid pikema distantsi kiireimad Anete Raie Padise Põhikoolist, Kätlin
Sepp Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Kätlin Rohtlaid Pirita Majandusgümnaasiumist.
Lühema, kuid sama põneva distantsi kiireimad olid poistest Ekke-Kaur Vosman Tallinna
Kuristiku Gümnaasiumist, Siim Kiskonen Jüri Gümnaasiumist ja Martin Kasemets
Järveotsa Gümnaasiumis ning tütarlastest Laura Kallas, Rahel Kallas ja Liza Sudakova,
kes kõik tegid silmad ette ka enamikele poistele.
Tallinna koolinoorte triatlon on algatatud 2009. aasta augustikuus Gustav Adolfi
Sihtasutuse, Eesti Triatloni Liidu ning Tallinna Haridusameti poolt. Võistlusi toetasid
mitmed erafirmad, mittetulundusühingud ja Tallinna Kesklinna Valitsus.
9. september raudmeeste seltskonnas.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tallinna Lillefestival hakkab
lõppema

Koos suvega saab otsa ka 6. juunil alanud Tallinna Lillefestival. 6. oktoobrini on veel
võimalus Tornide väljakul nautida õiteilu ja lillekunstnike fantaasiat.
Lillefestival on läbi suve pakkunud avastamisrõõmu tuhandetele tallinlastele ja
turistidele. Festivalist osasaanuil jääb üle loota, et järgmisel kevadel jätkatakse uue
hooga ning hästi korraldatud üritusest saab kodulinna kaunistav traditsioon.
Neil, kes tänaseks õhtuks pole veel plaane teinud, soovitame seada kell 18 sammud Tornide väljaku festivalilava poole. Seal toimub selle hooaja viimane kontsert,
kus Helin-Mari Arderi kvintett esitab Kustas Kikerpuu laulude kava Päike ikka paistma
jääb. 6. oktoobril lõpetatakse festival Kadrioru pargis traditsioonilise üritusega Valgus
kõnnib Kadriorus, mis algab kell 18.30.
Lilleilu sügiseses pargis.

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

Kiirusmõõdik Nunne tänaval

Tallinna Kesklinna Valitsuse tellimusel paigaldas AS Signaal vanalinna Nunne tänavale
kiirusmõõdiku.
Kesklinna vanema Marek Jürgensoni sõnul pole tegemist mõõdikuga, mille abil
fikseeritud kiiruseületajate suhtes alustatakse väärteomenetlust, vaid eelkõige liikluskultuuri kasvatava meetmega. Tallinna vanalinn on terves ulatuses õueala, ent paljud
juhid kipuvad 20 km/h liikumiskiirust seadustavaid märke eirama, selgitas linnaosavanem. Mõõdik fikseerib auto liikumiskiiruse ja kuvab selle numbrinäiduna ekraanile.
Liigselt gaasipedaalile vajutajaid peaks taoline liikluseeskirjade eiramise visualiseerimine korrale kutsuma, kirjeldas mõõdiku paigaldamise initsiaator Marek Jürgenson
seadme toimimist.
Pilootprojektina koguti juunis andmeid Nunne tänaval liikuvate autode kiiruse ja
sõidukite liikumistiheduse kohta. Analüüs näitas kurba tõsiasja, et kui mujal liiguvad
asjad liikluses paremuse poole, siis vanalinna kohta pole võimalik seda väita. Kahenädalase testperioodi vältel pidas vaid 54% autojuhtidest kinni kehtestatud
Kuhu kiirustad roheline nool?
kiiruspiirangust, kuus autot tuiskas vanalinna tänavail kiirusega üle 70 km/h.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ettevaatust lagunevate
karniisidega!

Oht sinu pea kohal.

Halduskogu
I HALDUSKOGU TEEMA
Tallinna Kesklinna Halduskogu 08.09.09 koosoleku
päevakorras olid järgmised linnaplaneerimise teemalised küsimused:
1. Estonia pst, Kaubamaja tn, Rävala pst ja Teatri väljaku
vahelise kvartali detailplaneeringu eskiis. Tellijad Arco
Ärikeskuse OÜ, Strabrite OÜ, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, koostaja K-Projekt AS.
2. Rävala pst 6 kinnistu detailplaneering. Tellija MSI
GRUPP AS, koostaja R-KONSULT OÜ.
3. Tallinna Lauluväljaku ja lähiala detailplaneering. Tellija
Tallinna Linnaplaneerimisamet, koostaja Vallikraavi
Kinnisvara AS.

Soojad sügispäevad rõõmustavad südant, ent ilmateates kõneldakse juba öökülmadest. Niisked päevad ja külmad ööd muudavad omaniku hoolest ilma jäänud
majade armetud välisseinad ja karniisid möödakäijatele veelgi ohtlikumaks. Nii peabki
vanalinnas ajaloohõngu nautides hoidma ühe silma majaräästastel, et õigeaegselt
sealt pudenevate krohvitükkide ja kivide eest eemale põigelda. Sooja ja sulailmadega
talve saabudes lisanduvad ohuna veel vihmaveerennide külge kasvavad jääpurikad.
Tuletame majaomanikele meelde nende kohustust fassaadid korrastada. Mitte
jalakäija ei pea jalutades hirmunult tänava keskele hoiduma, vaid omanik vajadusel
remondimehed või jääpurikate eemaldaja kutsuma. Õnnetuse korral vastutab maja
omanik.
Lagunevatest fassaadidest ning talve saabudes ka ohtlikest purikatest kesklinnas
palume linnakodanikel teatada abitelefonil 1345 või Tallinna Kesklinna Valitsuse
telefonil 645 7216.

Järgmine halduskogu koosolek toimub 29.09.09.
Halduskogu linnaplaneerimis- ja maakomisjon arutab
linnaplaneerimise teemalisi küsimusi oma järgmisel
koosolekul 28.09.2009.
II DETAILPLANEERINGUTE VÄLJAPANEKUD
Tallinna Kesklinna Valitsus avalikustab:
28.0912.10.2009 on avalikul väljapanekul Jakobi tn
21 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Nimetatud
detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 19. august 2009 nr 1330-k. Detailplaneeringus on ette nähtud muuta Jakobi tn 21
kinnistu sotsiaalmaa maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ning on määratud kinnistule ehitusõigus kuni
nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on

0,15 ha. Detailplaneeringu tellija on Biofuel OÜ ja
koostaja K-Projekt AS. Avalikustamisest informeeriti
kirjalikult ka naaberkinnistute omanikke.
28.0912.10.2009 on avalikul väljapanekul Koidu tn
44 kinnistu detailplaneering. Nimetatud detailplaneering
on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega
12. august 2009 nr 1293-k. Detailplaneeringus on ette
nähtud muuta Koidu tn 44 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve äri- ja elamumaaks ning on
määratud krundile ehitusõigus ja krundi kasutamise
tingimused kolme maa-aluse ja kuni nelja maapealse
korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha. Detailplaneeringu
tellija on EstBKN Grupp OÜ ja koostaja K-Projekt AS.
Avalikustamisest informeeriti kirjalikult ka naaberkinnistute omanikke.

Uudised
Linn ei pea Harju tänava
kinnistut välja ostma

Kohus jättis rahuldamata OÜ Uranos
kaebuse, mille eesmärk oli kohustada Tallinna linna ostma kaebuse
esitajalt välja Harju tn 30 kinnistu.
Nii halduskohus kui ka ringkonnakohus leidsid, et selline nõue
ei ole põhjendatud. Riigikohus jättis
kassatsioonkaebuse menetlusse
võtmata, ütles abilinnapea Eha
Võrk. Kohtuotsus on jõustunud ning
Tallinna linn on seega kohtuvaidluse
võitnud.
OÜ Uranos nõudis kohtus, et
Tallinna Linnavalitsus omandaks
kaebajale kuuluva Harju tn 30
kinnistu ning et kaebuse rahuldamisel mõistetaks linnalt tema
kasuks välja kinnistu väidetav
turuväärtus 49,6 miljonit krooni.

Tammsaare park
muutub turvaliseks

Põhja Politseiprefektuuri Kesklinna
politseiosakonnas toimus 11. septembril Tammsaare pargi turvalisust
käsitlev nõupidamine. Ettepaneku
aruteluks edastas prefektuurile
Tallinna linnapea Edgar Savisaar.
Edgar Savisaare sõnul on Tallinnas kuritegevuse üldise kahanemistendentsi valguses kahetsusväärne raskete kuritegude toimumine otse pealinna südames.
Turvalisus Tammsaare pargis tuleb
tagada politsei ja linna ühiste pingutustega, leiab linnapea.
Arutelul osalesid Tallinna Munitsipaalpolitseiameti juhataja Kaimo
Järvik, Tallinna Kommunaalameti
juhataja asetäitja Tarmo Sulg, Tallinna
Linnavalitsuse nõunik Urmas Ait,
Põhja Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna ülemkomissar Kristian
Jaani ja Kesklinna politseiosakonna vanemkomissar Valter Pärn.
Nõupidamisel anti ülevaade
hetkeolukorrast. Vaatamata sellele,
et Tallinnas on võrreldes eelmise
aastaga tänavakuritegevus langenud 6,3 %, röövimiste arv koguni
36%, tuleb sügisese hämaruse
saabumisel kavandada turvalisusriskide maandamiseks lisameetmeid. Politsei hinnangul pole ka
Tammsaare pargis toimunud hüppelist kuritegevuse kasvu, küll on
muret tekitav olnud kakluste jõhkramaks muutumine.
Otsustati, et politsei ja munitsipaalpolitsei täpsustavad patrullide
marsruudid ja töögraafikud, tagamaks tihedama kohaloleku Tammsaare pargis just nädalavahetustel
ja öisel ajal. Munitsipaalpolitseiamet tõhustab kontrolli linna avaliku korra eeskirjade täitmise üle
ning tõkestab alkoholi tarbimise
avalikus kohas. Kommunaalamet
leiab võimalused piirata autode
pääsu parki, kus viimasel ajal sõidetakse ööklubidele lähemale pääsemiseks lausa üle muru. Uuendada
tuleb pargi valgustust.
Nõupidamisel osalenud leidsid,
et Tammsaare pargi mainet on
võimalik muuta juba lähiajal.

25.
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Uudised
Taas selgitatakse välja
tervislikum koolipuhvet

Kesklinnas pühendati
päev tervisele

18. septembril toimus Tammsaare
pargis Kesklinna tervisepäev
2009".
Kesklinna vanema Marek
Jürgensoni sõnul oli neljandat aastat
läbiviidud päeva eesmärk noorte
seas tervislike eluviiside teadvustamine ning liikumisaktiivsuse kasvatamine.
Tammsaare parki olid üles seatud
infotelgid, kus tervislike eluviiside
kohta jagasid nõuandeid Tervise
Arengu Instituut, Eesti Punane Rist,
AIDS-i Ennetuskeskus, Eesti Politsei,
Põhja-Eesti Päästekeskus, Maanteeamet, Lastekaitse Liit ja teised.
Toimusid seksuaalhariduse mõttetalgud ning JustFilmi lasergraffiti
töötoad. Oma võimeid ja oskusi sai
proovida mitmesugustel atraktsioonidel nagu ronimistorn, güroskoop
ehk kosmonautide trenaöör ja
batuut-seiklusrada. Kohal oli raamatukogubuss koos elava raamatukoguga. Jälgida sai näidistreeninguid spordiklubi Sparta treeneritelt
ja etteasteid Revalspordi tantsustuudiolt. Professionaalsete treenerite abiga testiti füüsilist vastupidavust sõudeergomeetril. Ajakirjad Muscle & Fitness ja Hers ning
spordiklubi Sparta koos kulturist
Argo Aderiga tutvustasid tervisliku
toitumise ja treenimise põhitõdesid.
Mõõdeti ka keha rasva- ning lihasmassiprotsenti, pargis toimus ka
eelregistreerimisega koolinoorte
tänavahokiturniir.
Tervisepäeva korraldajateks oli
Tallinna Kesklinna Valitsus koostöös Tallinna Tervisenõukogu ning
spordiklubidega Revalsport ja
Sparta.

Spaahotelli asemel
kerkivad Ahtri tänava
äärde mitmeotstarbelised ärihooned

Tallinna Linnavalitsus võttis vastu
Ahtri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mis võimaldab ehitada
alale kaks kuni kuue maapealse ja
kahe maa-aluse korrusega ärihoonet.
Tegemist on Admiraliteedi basseini ja Ahtri tänava vahelise 2,26
ha suuruse maa-alaga, kuhu oli
plaanis ehitada spaahotell, ent
majanduslikel kaalutlustel sellest
loobuti, ütles abilinnapea Taavi Aas.
Ala paikneb Tallinna vanalinna
muinsuskaitseala kaitsevööndis,
mille hoonestamisel tuleb tagada
vanalinna silueti vaadeldavus.
Planeeringuala naabruses asuvad
2007. aasta alguses valminud
Clarion Hotel Euroopa, Admiraliteedi
bassein, kaubanduskeskus Norde
Centrum ja kultuurimälestiseks
tunnistatud Püha Siimeoni kirik.
Planeeringualale on kavas
rajada mitmeotstarbelised hooned,
kus asuvad bürood, toitlustus-, teenindus-, meelelahutus- ja spordiasutused. Krundi hoonestamiseks
on läbi viidud arhitektuurikonkurss.
Hoonetele on kavandatud ümbritsevatele tänavatele orienteeritud
esinduslikud fassaadid. Admiraliteedi basseini äärne ala kujundatakse ühtse linnaväljakuna.
Detailplaneeringu koostamise
algatamist taotles Arco HCE OÜ.
Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.

Noor daam annab rohkem energiat kui võimlemine, osutab Karl Plutus Kesklinna vanema asetäitjale Reena Tolmikule.

Vanim tallinlane särab
tantsupõrandal

11. septembril 105-aastaseks saanud linna vanim mees Karl Plutus
käis teismelisena Peterburis Eestile iseseisvust nõutamas ja jaksab
veel praegugi tantsida ühe õhtu jooksul tosina daamiga.
ajaleht Pealinn

Ma ju sündisin ajal, kui rahvas laulis, et
mõisad põlevad ja saksad surevad,
räägib 1904. aastal ilmavalgust näinud
Plutus. Elasime Virumaal Kolu mõisas,
kus isa oli sepp. Aga kui järgmisel aastal
käisid talumeeste nuhtlemiseks üle maa
karistussalgad, kolisime Tapale. Mõni
aeg hiljem sai isa sõbraks ühe Venemaa
itaallasega ja pääses tema juurde Peterburi vabrikusse meistrina tööle. Nii olime
sama hästi kui isata. Vahel käis papa Eestis meid vaatamas ja lapsi juurde tegemas. Kui aga 1913. aastal olid Romanovid
oma dünastia 300. valitsemise aastapäeva ära pidanud, läksime isale Peterburi
järele.
Noor Plutus käis suurlinnas koolis ja
suviti Eestis karjas. 1917. aastal suundus
ta aga koos isa ja teiste eestlastega Peterburis Vassili saarele Eestile iseseisvust
nõudma. Juba varem olime koos teiste
eesti poistega kui vandeseltslased, meenutab Plutus. Nii, kui hakkasid käima
kõlakad, et võime vabaks saada, maalisime tindipliiatsiga oma käte peale EW
ja kõndisime tähtsalt ringi.
TAGASI EESTISSE
1920. aastal naasis pere iseseisvasse
Eestisse. Plutus lõpetas Eesti Haridusseltsi kooli, läks õppima tehnikakooli ja
asus samal ajal tööle.
1929. aastal võttis Plutus naise, kuid
lapsi peres ei olnud. Mu naisel tuli külmetuse tõttu üks neer eemaldada ja arst
keelas lapsesaamise, meenutab Plutus.
Paar elas koos 66 aastat, kolm kuud ja
18 päeva.
Enne nõukogude aja algust oli Plutus
vedurijuht kaevanduses, kust sai aga
jooksva. Hiljem tuli mul seetõttu palju
aega sanatooriumites veeta, eks ma seepärast nii vanaks elanud olengi, arvab
härra. Mul pole praegu lugemiseks isegi
prille vaja.
1940. aastal pidi Plutus haiguse tõttu
tööst loobuma. Uue võimu tulles ütlesid
töökaaslased, et aitab küll veduri juhtimi-

sest, mine nüüd riiki juhtima. Mina polnud mingist parteist huvitatud, küll aga
vaatasin, et see on võimalus õppida,
kõneleb Plutus. Mind tegi kadedaks, et
naine pildus oma endiste koolikaaslastega prantsuse keelt kui varrukast.
KADEDUSEST ÜLIKOOLI
1941. aastal asus Karl Plutus õppima
Moskva juriidilise instituudi kaugõppeosakonda. Pärast seda juhtis Eesti prokuratuuris tsiviilala ja käis Tartus loenguid
pidamas.
Sõja ajal põdes mees tüüfust, nii et
rindele ta ei pääsenudki. Pärast sõda tuli
aga karjäärivalik üle vaadata. Kui mu
vend sai tol ajal tavalise 25+5 aastat
sunnitööd, öeldi, et prokuratuuri ma ei
kõlba, räägib Plutus. Mõni mees oleks
seepeale jooma kukkunud, kuid mulle
alkohol ei istu. Siis pakuti, et võiksin minna teaduste akadeemiasse professor
Naani abiks. Õnneks ma ei läinud, sest
see oli jooksupoisi amet. Lisaks oli seal
inglise keelt tarvis. Saksa ja prantsuse
keel olid mul suus, inglise keelest aga
on siiani meeles vaid üks lause  ajast,
kui tahtsin Ameerikasse minna. Selle
õpetas mulle tuttav, et ma nälga ei jääks:
I am very hungry, give me a bread!
Vahepeal maaparanduse trusti direktori ametit pidanud Plutus sai 1956. aastal
jälle prokuratuuri, sest ühtki teist tsiviilasjade tundjat polnud võtta. Olin ühingu
Teadus liige, meenutab Plutus. Töötasin välja tsiviilseadusandlust ja käisin
Moskvas NSV Liidu Ülemnõukogus oma
tööd järjekindlalt kaitsmas.
1976. aastal sai Karl Plutusel täis 25
aastat prokuratuuris. Tol ajal kehtis seadus, et pensionile saadetu võis töötada
vaid samas asutuses alamal ametikohal.
Aga kõik käisid ikka ainult minu, mitte
ülemuse käest nõu küsimas, mainib
Plutus. Lõpuks tüütas ära ja tulin tulema. Viimane töökoht oli Plutusel 1993.
aastani ühes erafirmas.
Auväärses eas mees on olnud kõva
tervisesportlane. Käisin Otepääl tervisespordi olümpiaadil koos Ants Antsoniga

olümpiatuld süütamas, meenutab asjaosaline. Olen mänginud jalgpalli, võrkpalli ja poksinud.
VÄSIMATU HING
2000. aastal juhtus Karl Plutusega õnnetus  talle sõitis otsa kaubik. Reieluu oli
pooleks, vasak jalg annab seniajani tunda. Sellegipoolest osaleb mees igal aastal kepikõnnil, mullu aga andis ta Pärnus
spordiseltsi Kalev veteranina jalgpallimati avalöögi.
Kui kaua niiviisi vastu pean, ma ei
tea, sõnab Plutus. Olen paljude lubadustega seotud. Lubasin, et lähen tuleval
aastal Kalevi staadioni tuld süütama, kui
tervisesportlased 32 riigist Tallinna tulevad. 2011. aastaks on temaga kokkulepe,
et pean osa võtma Kalevi 110. aastapäevast.
Väsimust Plutus enda sõnul ei tunne.
Voodist üles tõustes ma äkilisi liigutusi
teha ei saa, need on keelatud, selgitab
ta. Püsti olles aga tantsin mõnuga. Kultuurikeskuses Kaja oli mul kava, mille
järgi tantsisin ühe õhtu jooksul kaheteistkümne daamiga. Kõik andsid pärast allkirja, et on minuga tantsinud.

18. septembrist 23. oktoobrini viib
Tallinna Haridusamet koostöös Eesti
Toiduravi Konsultantide Ühingu ja
terviseinspektsiooniga läbi koolipuhvetite konkurss-ülevaatuse,
mille käigus tutvutakse puhvetite
olukorraga üldiselt ning selgitatakse
välja Tervislik koolipuhvet 2009.
Abilinnapea Kaia Jäppinen
märkis, et juba viiendat aastat
järjest toimuva konkursi eesmärk
on kujundada koolipuhvet, milles
müüdav sortiment täiendaks ja
tasakaalustaks koolilõunat  kus
pakutav oleks lastepärane, isuäratava välimusega, tervislik ja mitmekesine ning ka hinnad õpilastele
taskukohased. Viie konkursiaastaga on olukord koolipuhvetites
oluliselt paranenud ning tervislikule
toitumisele pööratakse varasemast
palju enam tähelepanu, seda ka
õpilaste hulgas, nentis Jäppinen.
Positiivselt mõjutavad ürii
hinnangut järgmised kriteeriumid:
puhveti üldmulje ja puhtus, värskete
puu- ja köögiviljade ning toorsalatite ja salatite valik, võileibade kvaliteet ning pähklite, kuivatatud puuviljade, naturaalsete mahlade, piimatoodete ja joogivee olemasolu
menüüs. Plusspunktid lisanduvad
tervisliku lähenemise eest menüüle.
Miinuspunkte annavad suhkrujoogid, krõpsud ja värvilised kommid.
Hinnangut mõjutavad veel pakutavate toodete hinna ja kvaliteedi
suhe ning saiakeste osakaal muude
toodetega võrreldes.
Kolmandat aastat on puhvetites
pakutava jälgimisse kaasatud ka
koolide tervisenõukogud, kellel on
samuti õigus kontrollida sortimendi
tervislikkust. Parimaid koolipuhveteid autasustatakse 10. novembril
2009 konverentsil Toitu targalt,
kuhu on oodatud kõik koolid.

Sportlik õppepäev
lasteaialastele

a

Tallinna Kesklinna
Valitsus õnnitleb eakaid
sünnipäevalapsi
Lydia Riikoja
Maks Kaiv
Liidia Dorbek
Hilda Rattasepp
Berta Tsalik
Alice Kivit
Dmitri Osadsi
Asta Talpak
Esfir Lemberg
Endla Vallang
Jaak Tats
Ilse Saksakulm
Pinja Mihlin
Alvine Liblikmaa
Alide-Hermine Selirand
Helmi Anderson
Salmu Kuuse
Ljubov Katalova
Elsa Kiljako

06.09.1919
08.09.1910
08.09.1918
12.09.1916
14.09.1919
18.09.1918
20.09.1916
20.09.1915
21.09.1913
23.09.1913
23.09.1914
24.09.1915
27.09.1909
28.09.1912
28.09.1918
29.09.1918
29.09.1919
30.09.1917
30.09.1917

15. septembril kogunesid lapsed
Tallinna kahekümnest tervist edendavast lasteaiast Kalevi Keskstaadioni harjutusväljakule, et osaleda
sportlikul õppepäeval Mini SOS.
Üritus toimus Eesti Punase Risti
Tallinna Seltsi, Põhja Politseiprefektuuri Preventsioonitalituse, PõhjaEesti Päästekeskuse ja Maanteeameti koostöös. Aastaid on ühiselt
korraldatud õppepäevi Sina Oskad
Seda (SOS) kooliõpilastele ning need
on olnud laste seas väga populaarsed ja osavõturohked. Nii tekkis
idee korraldada sarnane sportlik
teabepäev ka lasteaialastele. Päeva
eesmärk pole parima võistkonna
väljaselgitamine, vaid liikumis- ja
osavõturõõm lastele ning traumade
ja õnnetusjuhtumite ennetamise
tähtsuse rõhutamine lastega tegelevatele täiskasvanutele.
Õppepäeval said lapsed lisaks
sportlikule tegevusele teadmisi
esmaabist ning tule- ja liiklusohutusest. Meeleolukas üritus lõppes
ühise piknikuga.
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Tallinna Kesklinna Valitsus otsib
Raekoja platsile jõulukuuske

Kutsume kõiki maa- ja metsaomanikke ka sel aastal osalema
pealinna esinduskuuse otsingutes. Koos leiame kauneima jõulupuu!
Tallinna Kesklinna Valitsus ootab pakkumisi 26. oktoobrini 2009
(foto, asukoha kirjeldus, kuuse kõrgus, maaomaniku kontaktandmed) ning teeb seejärel valiku, arvestades kuuse välimust ja hinda.
Kesklinna jõulupuu peab olema vähemalt 1820 m kõrgune,
kahar ja ühtlaselt tihe, kasvama lagedal hästi ligipääsetavas kohas
ning mitte kaugemal kui 150 km Tallinnast. Kuuse lähedal ei tohi
olla elektriliine, mis võivad takistada kraana tööd puu langetamisel
ja pealelaadimisel. Kuuske võivad pakkuda maaomanikud või peab
pakkujal olema maaomaniku kirjalik luba. Jõulupuud võivad pakkuda ka ettevõtted koos vajalike sissesõidulubade vormistamise,
kuuse paigaldamise, hilisema mahavõtmise ja jääkide äraveo teenuse hinnapakkumisega.
Kuusk tuleb püstitada Raekoja platsile 23. novembriks 2009.
Esimese advendi küünal süüdatakse jõulupuul 29. novembril 2009.
Täpsem info Signe.Peipman@tallinnlv.ee, tel 645 7264 või 645
7214.

Kesklinna
sotsiaalkeskuse
oktoobrikuu
üritused
N 1. oktoober k 15 EAKATE PÄEVA TÄHISTAMINE.
Üritus toimub rahandusministeeriumi kohvikus
(Suur-Ameerika 1). Registreerimine Kesklinna
sotsiaalkeskuses või telefonil 646 6123.
T 6. oktoobril k 15 15 AASTAT KESKLINNA
SOTSIAALKESKUST. Kontsert-aktus toimub Eesti
Metodisti Kirikus (Narva mnt 15).
K 7. oktoobril k 13.30 VESTLUSRING LINNAVOLIKOGU ESIMEHEGA. Kohtumine linnavolikogu
esimehe Toomas Vitsutiga Tallinna Linnavolikogus
(Vana-Viru 12). Eelregistreerimine tel 694 3211.
R 9. oktoobril k 14 KESKLINNA JUUBILARIDE
ÕNNITLEMINE. Osalemine kutsetega.
E 12. oktoobril k 14 TERVISEPÄEV SPORDIKLUBIS
SPARTA (Pärnu mnt 139c). Toimub tervisevõimlemine, nõuandeid jagab Argo Ader.
T 13. oktoobril k 13.30 VESTLUSRING KESKLINNA
VANEMA ASETÄITJAGA. Kohtumine Kesklinna
vanema asetäitja Reena Tolmikuga.
K 14. oktoobril k 13.30 VESTLURING
LINNAOSAVANEMAGA. Kohtumine Tallinna Kesklinna
vanema Marek Jürgensoniga.
N 15. oktoobril k 14 EKSKURSIOON
BOTAANIKAAEDA. Registreerimine valvelauas või
tel 646 6123.
R 16. oktoobril k 14 EKSKURSIOON ROOTSI-INGERI
BASTIONI KÄIKUDESSE. Registreerimine valvelauas
või tel 646 6123.

Eakate päevahoid Kesklinna sotsiaalkeskuses

Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus pakub mäluhäiretega eakatele inimes- (viitab dementsuse sündroomile ja kinnitab, et isik ei põe nakkushaigusi).
Teenuse osutamiseks on vaja isiku elukohajärgse linnaosa sotsiaalhooletele päevahoiu teenust. Teenuse sihtgrupiks on dementsuse sündroomiga
eakad, kes vajavad päevahoidu. Eelkõige on see mõeldud peredele, kes kande osakonna nõusolekut.
Eakale on teenus tasuta, selle eest tasub Tallinna linn. Eakas või teei saa eakat pereliiget üksi koju jätta. Dementsete eakate päevahoid kuulub eaka inimese perekonda toetavate teenuste hulka, mis aitab säilitada ma hooldaja maksab ise toitlustamise ja hooldusvahendite (mähkmed,
nii eaka kui ka tema lähedaste elukvaliteeti. See soodustab eakate inimes- ravimid jne) eest. Eakad tuuakse ja viiakse päevahoiu teenusele lähedaste
te kodus elamist, võimaldab tema lähedastel jätkata töötamist ja anda või hooldaja transpordiga.
Teenuse tarbijatele pakutakse lisaks päevasele hooldusele arendaneile puhkust. Päevahoiu teenusel olevatele eakatele tagatakse tööpäeviti
vaid tegevusi, mälutreeninguid, tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks,
päevane hooldus. Ühtlasi pakutakse erinevaid arendavaid tegevusi.
võimalust puhkuseks, suhtlemiseks. Päevased tegevused planeeritakse
Teenus on korraldatud lähtuvalt eaka ja tema perekonna vajadustest.
Vastavalt eelnevale kokkuleppele teenuseosutajaga on teenust võimalik eakatele individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest
kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel või tundidel nädalas esmas- ning eaka ja lähedaste soovist.
Täiendav info Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskusest, Liivalaia 32,
päevast reedeni kella 7-st 19-ni.
tel 646 6123.
Päevahoiuteenusele suunab perearst või psühhiaater suunamiskirjaga
..................................................................................................................................................................................................................................................

Kunst tuleb sulle vastu

aegse kunstiga juba kergelt koolitatud ja häälestus sotsiaalselt tundlik?
Seda näeb tutvudes Sally Stuudio Kunstikooli õpilaste mitmekihilise kunstiprojektiga 24 tundi linnaruumis.
Töö projekti kallal sai alguse juba tänavukevadise rahvusvahelise
joonistustriennaali Manu Propria raames, kus löödi kaasa kõige nooremate osavõtjatena. Esmalt jäädvustas kolmkümmend noort vanuses 13
19 fotodel oma päeva avalikus linnaruumis  sellessamas, kus meie
teed ristuvad, olgu me nii erinevad kui tahes. Seejärel valiti välja põnevaimad kaadrid, nende põhjal sündisid lakoonilised mustvalged joonistused.
Ning üllatus-üllatus, aga meile üha harjumuspärasem värvikirevus näib
ära varjavat terve hulga iseloomulikke jooni, detaile ja nüansse, mis
alles tugeva kunstilise üldistuse järel jälle ilmsiks saavad.
Et sissevaade linnaruumi saaks mitmekesine, keskenduti erinevatele
dominantidele: kunstikooli esimene kursus objektidele, teine figuuridele
ning kolmas sümbolitele-märkidele. Nii vilksatavad noorte piltidel vanalinna majaseina kaunistav sepistatud latern, harilik pargipink koos ümbertõugatud prügikastiga, kiri politsei korravalvuri seljal, rahvusvaheline
24 tundi linnaruumis raames valminud Helen Rosme töö.
sagin Viru tänaval ja keskpäevane tühjavõitu tramm... Näitusetööde
Kes meist ei teaks populaarset telepõnevussarja 24", kus ööpäeva igasse
valmimist juhendasid Mall Nukke, Siiri Taimla ja Tanel Rannala.
tundi mahub tohutult peamurdmist, dünaamilist tegevust ja närvipinget 
Sellest sügisest pakutakse Sally Stuudio Kunstikoolis noortele interning kõik toimub justkui reaalajas. Ent elu pole huvitav ainuüksi helesinisel
distsiplinaarse kunsti kursust, mis käsitleb installatsiooni, performancei
ekraanil  ka Tallinnas, meie oma koduses linnaruumis toimub midagi 24
ning foto- ja videokunsti väljendusvahendeid ja -vorme ning nende põimutundi ööpäevas. Ning õnneks enamasti positiivset ja head ning mitte nii
mist traditsioonilisemate kunstivormidega nagu maal, joonistus ja skulpdramaatilist kui tagaajamisfilmis.
tuur. Tutvutakse kontseptuaalse mõtlemise, kunsti piiride ja nende ületamiLinnakodanikel on aga erinevad elurütmid: varased tööletõttajad ja
sega, samuti kunsti ja massikultuuri temaatika ning kunsti kohaspetsiifilikoolilapsed näevad paljuski teistsugust linna kui poole ööni pidutsejad ja
susega. Nii et kindlasti saab tulevikus näha ka uusi intrigeerivaid Tallinnaöövalvurid. Ümbritsevat tajub üldse igaüks isemoodi  boheemlane ja
teemalisi teoseid!
töömesilane, värskelt armunu ja ammu töö kaotanu, insener ja kunstnik,
Uuele idk-kursusele oodatakse õpilasi vanuses 1519. Tunnid toimupankur ja prükkar. Millisena paistab meie ööpäev läbi avatud linn kunsvad reedeti k 18.1519.45 Sally Stuudios (Aia 13b). Täpsem info ja registtihuvilisele noorele, kel südames ergas uudishimu, nägemismeel kaasreerimine veebis www.kunstikeskus.ee/sally või tel 641 8518.
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Tunnustusauhindade konkurss Suured teod
Tallinna noortele ja Tallinna noorte suured teod
Juba viiendat korda kuulutab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet välja tunnus- Selleks tuleb täita Tallinna kodulehel www.tallinn.ee/suuredteod olev antusauhindade konkursi Suured teod Tallinna noortele ja Tallinna noorte keet. Nominente saab esitada 15. septembrist 15. novembrini. Konkursi
suured teod.
võitjad selgitab välja Tallinna linna noortenõukogu ning parimaid tunnusKonkursi eesmärk on tunnustada tegusid, mis on olnud märkimisväärtatakse pidulikul vastuvõtul.
sed ja olulised Tallinna noortele ning Tallinna noorsootöö edendamisele
2008. aastal võitsid peaauhinna projekt Haabersti Liiklusäss 2008"
käesoleval aastal. Esmakordselt on kõigil tähelepanelikel linnakodanikel ja noorteorkester Reaalmaoor. Lisainformatsioon tel 640 46476 või
ja organisatsioonidel, kellele on silma jäänud mõni uudne või huvitav Marko.Ool@tallinnlv.ee.
noortele suunatud tegevus, võimalik oma ettepanek esitada interneti teel.
..................................................................................................................................................................................................................................................

E 26. oktoobril k 14 TERVISELOENG  TOITUMISE
PÜRAMIID. Vestleb professor Raul Mardi.
N 29. oktoobril k 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA.
Tantsuks mängib Liivabänd.
.................................................................................................
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 15 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 k 917;
K k 918; R k 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 Kesklinna Valitsus tänab

Kolimistoetuse
maksmise korrast

3. septembri 2009 määrusega nr 28 tehti Tallinna Linnavolikogu poolt
muudatusi kolimistoetuse maksmise korras.
Lähtudes eelnimetatud muudatustest makstakse kolimistoetust kolimistoetuse taotlejale, kes kasutas Tallinna linnas asuvat tagastatud eluruumi õiguslikul alusel ja kelle kasutusõigus sellele eluruumile oli tekkinud enne eluruumi tagastamist õigustatud subjektile ning kes omandas
selle eluruumi või mõttelise osa elamust, milles see eluruum asub, ajavahemikul 1. jaanuar 2001 kuni 16. november 2009.
Taotlus kolimistoetuse saamiseks tuleb esitada Tallinna Linnavaraametile hiljemalt 23. novembriks 2009.

7. septembril oli Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus muust
maailmast otsekui äralõigatud. Ei töötanud telefonid ega funktsioneerinud valvesüsteem. Kohale tuli kutsuda Elioni remondibrigaad,
kellele sotsiaalmaja direktori Ülo Härmaorgi sõnul jätkus tegemist
tundideks. Õhtu eel hakkasid telefonid taas tooni andma ning
kuvariekraanidele ilmus pilt. Avarii oli möödas.
Suur oli Ülo Härmaorgi üllatus, kui ta Elioni töötajaga arve tasumisest rääkides kuulis, et kuna tööd tehti sotsiaalkeskuses, siis
selle eest tasu ei nõuta.
Taoline vastutulelikkus muudab päeva helgemaks, leiab
Härmaorg. Väärt töömehed, väärikas ettevõte!

Teade korteriühistutele

Kesklinna korteriühistute järgmine ümarlaud toimub Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18) 30. septembril algusega kell 17.
Ümarlaua teemad: Energiaauditi alusel hooneid energiasäästlikumaks muutvate ühistute toetamise kord  projekt Fassaadid korda. Probleemidest dokumentide vormistamisel seoses ehituslubadega (fassaadid, ümberehitused, aknad, uksed), mis
tulenevad Ehitusseaduse muudatustest.
Osalemisest palume teada anda hiljemalt 28. septembriks tel
645 7247 või e-posti aadressil Liivi.Kibuspuu@tallinnlv.ee.

25. september 2009
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KIIRUSTA! kampaan
Telli www.ajakiriyks.eia kestab 15. oktoobrini!
e
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Telli ajakiri ÜKS ning
võida luksusreis kahe
le Indiasse.
Telli terviseajakiri ÜKS
aastaks või ot

sekorraldusega ja võ
2-nädalane reis kah
ida luksuslik
ele Lõuna-Indiasse
jo
o
ga ja ayurveda para
Keralasse (väärtus
diisi
65 000.-)! Reisipaket
t sisaldab lennupilete
tagasi ning majutust
id sinna ja
vähemalt 3 tärni hote
llis.
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Loosimisel annab 1 hääle iga tellitud ajakirjanumber, mis jõuab su postkasti 15. novembrist 2008 kuni 15. oktoobrini 2009. Näiteks kui sul on juba kehtiv tellimus,
saad novembris 1 hääle, jaanuaris 1 hääle jne kuni oktoobri keskpaigani ja osaled kokku 6 häälega. Kui sul tellimust veel ei ole, vormista see kiiresti, et saada reisi
loosimiseks maksimaalne arv hääli. Tellimishind aastaks vaid 195.-, otsekorraldusega 30.- number. Võitja selgub 31.10.2009. Vaata reegleid www.ajakiriyks.ee.
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Pakume Puhastusteenuseid, nii era- kui äriklientidele. Teostame vaipade- ja pehme mööbli
keemilist puhastust, akende pesu, hoolduskoristust, koduabiline jpt. puhastusteenused.
Nüüd kõik teenused  30% !
Sõlmides meiega hoolduskoristuse lepingu  võidate 4000 krooni !
Kontakt & lisainfo: Tel. +(372) 5010483 www.aadlipoisid.ee

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

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. SEPTEMBRI 2009 SEISUGA MAKSID HARJAVARRED KAUPLUSES KODUTARVE
13 KROONI. RAAMATUT ON AGA KÕIGE SOODSAM OSTA INTERNETIST
WWW.AJAKIRIYKS.EE.

üksraamat

