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 Euroopa toiduabi raames 
jagati laiali 196 toidupakki. Toi-
duabi jagamine on viiruseohu 
tõttu jagatud linna peale laiali. 
Kui varem pidid inimesed pak-
kide järele Lasnamäele sõitma, 
siis nüüd said nad need kätte 
oma linnaosast.

 Pension tõuseb sel aastal 
keskmiselt 24 euro võrra. In-
dekseerimisega kasvab pensio-
ni baasosa tänavu 1,6 protsendi 
võrra ja sellele lisandub erakor-
raline pensionitõus 16 eurot.

 12. veebruaril algas Hiina 
kuukalendri järgi uus aasta. 
Selle tähistamiseks paigal-
dati Kristiine kaubanduskes-
kuse ette uue aasta sümbol 
– metallhärja jääskulptuur. 
Tegemist oli heategevusliku 
kampaaniaga, millega toetati 
Tallinna Loomaaeda.

UUDISED

Kevad-
kontsert

Online

22.märtsil kell 16

Olav Ehala

Lauri Liiv

Kevad-
kontsert

OHT ON TA
GASI!

kriis.ee 1247hoia.me

Hoiame 
viiruse eemal!

Haigena püsi kodus 

Kanna maski

Hoia distantsi

Kasuta HOIA mobiilirakendust
Laadi mobiilirakendus alla 
veebilehelt hoia.me

COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda 
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil 

naasta tavapärase elu juurde.

Tutvu ametliku COVID-19 
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

Vaktsineerides
oleme tugevamad!

Kristiine linnaosa valitsus pälvis 
Euroopa rohelise kontori tunnistuse

Ilusat kevade algust!

Peaaegu aasta tagasi kolis Kristiine 
linnaosavalitsus oma vanast asu-
kohast Tulika tänavalt uude kaas-
aegsesse majja aadressil Metalli 
tänav 5. Enne esimest aastapäe-
va täitis linnaosa endale seatud 
eesmärgid ja pälvis uuele hoonele 
prestiižika Euroopa Rohelise Kon-
tori sertifi kaadi. 

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse Riibe 
sõnul tähendab see, et linnaosavalitsuse hal-
dushoone vastab rohelise kontori süsteemi 
põhimõtetele. „Rohelise Kontori märk tä-
hendab et oleme rakendanud sellise maja-
sisese haldussüsteemi, mis aitab loodusres-
sursse säästlikult kasutada, pidevalt jälgida 
ja vähendada keskkonnamõju ning jäätme-
te teket, kokkuvõttes muuta töökeskkonda 
tervislikumaks,“ selgitas Riibe. 

„Rohelise Kontori põhimõtete ra-
kendamine vähendab ka üldkulusid läbi 

säästlikuma energia- ja ressursi-
kasutuse, samuti motiveerib töö-
tajaid ning tõstab üldist moraali. 
Tänan kõiki, kes on linnaosava-
litsuses keskkonnajuhtimisesüs-
teemi juurutamisele oma panuse 

andnud," rõhutas Riibe.  Rohelise 
Kontori tunnistuse saavad orga-
nisatsioonid, kes tegutsevad järje-
kindlalt keskkonnahoidlikke ning 
töötajasõbralikke põhimõtteid 
järgides.

UUDISED REAALAJAS 
      Kristiine Linnaosa      
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JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

Head Kristiine elanikud

Linnaosavalitsuse jaoks tähendab kevade 
algus uuele aktiivsele ja tegusale hooajale 
ümber lülitamist, kuigi ka möödunud talve 
ei saa kuidagi nimetada rahulikuks ajaks. 
Oleme selle aja jooksul meie tänavatelt ja 
hoovidest välja vedanud või ümber paigu-
tanud hiiglaslikes kogustes lund, jaganud 
libedusetõrjeks korterühistutele ja eramaja 
omanikele mitmeid tonne graniitkillustik-
ku, samas ka tänu tõelisele põhjamaisele 
talvele saanud talverõõmusid nautida meie 
kaunites parkides ja loodud uisuplatsidel. 
Nüüd on aeg juba teisteks tegevusteks! 

Koroonaviiruse leviku arvud on väga 
murettekitavad ja Vabariigi Valitsus ot-
sustas kõiki ohutusmeetmeid karmistada, 
loodan, et kehtestatud meetmed aitavad 
viirusega tulemuslikumalt võidelda ja ka 
vaktsineerimistempo kasvab. Omaltpoolt 
oleme alustanud mitmete abimeetmetega, 
et olla oma linnaosa inimestele toeks. On 
selge, et kriisi haripunkt ei ole veel möö-

das, mistõttu peame kõik koos pingutama 
selle nimel. Ühtsus piirangute järgmisel 
ning enda ja teiste hoidmisel on see, mis 
aitab meil viirusest võitu saada. Saavutada 
taas tasakaal. 

Linnaosavalitsus jagab
tasuta maske
Kõigepealt alustasime märtsis linnaosa 
paljulapselistele peredele, üksikvanematele 
ja kõrge nakkusnäitajaga kortermajade ela-
nikele tasuta meditsiiniliste kaitsemaskide 
jagamist. Kutsun veel kord kõiki linnaosa 
elanikke üles kandma maski ja hoiduma 
üleliigsetest kontaktidest. Viirus levib kok-
kupuutel teiste inimestega ja nakkust või-
vad kanda ka need, kes tunnevad ennast 
tervena. Paraku oleme nüüd pandeemia 
teise laine olukorras ja meie kohustus on 
maksimaalselt vältida kontakte, püsida ko-
dus ning kaitsta ennast, seeläbi kaitseme 
ka teisi.  Paljulapselistele peredele jagatak-
se kaks pakki ja üksikvanematele üks pakk 
maske (50 maski pakis). Maskid saab kät-
te: Kristiine Linnaosa Valitsusest aadressil 
Metalli 5 või Kristiine tegevuskeskusest 

aadressil Sõpruse pst 5 esmaspäevast ree-
deni tööpäeva jooksul kuni 31.märtsini: 
esmaspäeval kella 08.15-18.00, teisipäevast 
kuni neljapäevani kella 08.15-17.00 ja ree-
del kella 08.15-16.00. NB! Lõuna on kella 
13.00 kuni 14.00. 

Viiruse leviku tõkestamiseks alusta-
sime ka teavituskampaaniat neis korter-
majades, kus on kõrge nakatumisnäitaja. 
Neile elanikele jagatakse üks pakk mas-
ke (kümme maski pakis) korteri kohta ja 
maskid pannakse iga korteri postkasti.

Lapsevanemad on aprilli lõpuni 
vabastatud lasteaia kohatasust
Samuti otsustas Tallinn kehtestada täien-
dava abimeetmete paketti, mis muuhulgas 
näeb ette lapsevanematele Tallinna lasteae-
dades käivate laste kohatasu vabastust ala-
tes  11. märtsist kuni 30. aprillini. See otsus 
puudutab  kõiki lapsevanemaid ning sõltu-
mata sellest, kas laps käib praegu lasteaias 
või mitte, vanemad lasteaiatasu maksma ei 
pea. Tallinnas on munitsipaallasteaia ko-
hatasu ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus. 
Tallinnas säilib lasteaedade teenus ja laste-
aiad on avatud seni, kuni Vabariigi Valit-
sus ei otsusta teisiti. Hetkel töötavad kõik 
munitsipaallasteaiad, järgides kõiki juhi-
seid laste tervise kaitse tagamiseks. Ühtlasi 
vabastab linn õppetasust 100-protsendili-
selt ka huvikoolides käivate laste vanemad. 
Niisamuti vabastatakse aprilli lõpuni spor-
diorganisatsioonid ja –klubid munitsipaal 
spordisaalide ja -ruumide renditasust. 
Distantsõppe perioodil jagavad kõik Tal-
linna munitsipaalkoolid õpilastele tasuta 
toidupakke üks kord nädalas. Toidupak-
kide jagamist korraldavad koolid ja vasta-
vat infot annavad koolid lapsevanematele 
operatiivselt. Kevade algus tähendab ka 
teede- ja muude ehituslike tööde algust. 
Sellel hooajal alustatakse meie linnaosas 
mitmete tähtsate uute objektidega ja kind-
lasti anname teile neist kõigist juba lähiajal 
teada. 

Püsige terved, olge hoitud!

LINNAOSAVANEMA VEERGInfo linnaosavalitsusest eluruumi 
üürimist taotlevatele isikutele
Kristiine Linnaosa Valitsuses eluruumi üürimist taot-
levate isikutena arvelevõetud peavad andmeid täp-
sustama ja kinnitama

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 
määruse nr 56 lisa 3 “Tallinna linna omandis olevate elu-
ruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidami-
se kord” punktist 13 ja linnavalitsuse 22. veebruari 2010 
määruse nr 17 „Tallinna teise elamuehitusprogrammi ra-
kendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürile-
andmise korra“ §-st 6 on eluruumi üürimist taotlevate isi-
kutena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese 
kolme kuu jooksul esitama eluasemekomisjonile kirjaliku 
kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt eluruumi üüri-
mist taotleva isikuna arvel olemise alused. 

Eeltoodud kohustuse mittetäitmisel kustutatakse taot-
leja eluasemekomisjoni otsuse alusel eluruumi üürimist 
taotlevate isikute arvelt.

Andmeid saab uuendada ja kinnitada kirjalikult kas 
posti teel (ka e-postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni 
sekretäri juures. Eluasemekomisjoni sekretär võtab vastu 
Kristiine Linnaosa Valitsuses aadressil Metalli tn 5,  I kor-
rus, tuba 111 esmaspäeval kell 15.00-18.00 ja neljapäe-
val 09.00 -12.00. Tel. 645 7129, e-post merike.melesk@
tallinnlv.ee.

Tallinna Kannikese Lasteaed 
tähistas 55. sünnipäeva
Irja Keiv
Tallinna Kannikese Lasteaia direktor

7. märtsil 2021 sai Kristiine 
linnaosas asuv Tallinna Kannikese 
Lasteaed 55.- aastaseks. Lasteaed 
avati 1966. aastal 6-rühmalise 
tavalasteaiana. Kujunemine 
erilasteaiaks toimus järk-järgult 
ühe ja kahe rühma kaupa aastatel 
1974-1977. 1978. aasta sügisel 
kinnitati asutuse nimeks 1. 
Erilasteaed ning 1999. aastal sai 
asutus nimeks Tallinna Kõneravi–
Lasteaed Kannike. Alates 2007. 
aastast on asutuse nimetus 
Tallinna Kannikese Lasteaed.

Nende aastate jooksul on olnud lasteaial 
neli juhatajat: Liisbet Vaus, Hilja-Helgi 
Leek, Marju Metsniit ja alates 2004. aas-
tast on lasteaia direktor Irja Keiv.

Tunnustust väärivad meie lasteaiast 
kõige pikema staažiga pensionile siir-
dunud õpetaja Ingrid Rohtla (staaž 48 
aastat) ja õppealajuhataja Malle Kabrits 
(staaž 40 aastat). 

Hetkel on asutuses kõige kauem töö-
tanud kokk Ülle Korsar (staaž 32 aastat).

Käesoleval ajal on lasteaed kuuerüh-
maline erirühmadega haridusasutus, kus 

on kolm tasandusrühma, kaks pervasiiv-
sete arenguhäiretega laste rühma ja üks 
arendusrühm. 

Kogu lasteaia õppekasvatustöö on 
suunatud erivajadusega lastele, mis või-
maldab rakendada ühtset ja terviklikku 
töösüsteemi. 

Lasteaias pööratakse õppe- ja kasva-
tusprotsessis väga suurt tähelepanu laste 
individuaalsele arengule. 

Kuna lasteaias käivad ainult erivaja-
dustega lapsed, siis lasteaia õppekasva-
tustöö eesmärkide täitmine on tulemuslik 
vaid juhul, kui arvestatakse iga lapse eri-
pära ja eeldatavaid oskusi ning õppetöö 
planeeritakse sellele vastavalt. 

Õppetöö eesmärgiks on kindlustada 
laste areng sel määral, et lõpptulemuse-
na on neil teadmised ja oskused, mis ta-

gavad eduka toimetuleku koolis ja elus. 
2007. aastal liitusime TEL (tervist eden-
davad lasteaiad) võrgustikuga, mille 
raames pöörame erilist tähelepanu laste 
tervislikule toitlustamisele, liikumisele ja 
tervisele ning 2012. aastal liitusime pro-
jektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. Las-
teaias tegutseb MTÜ Audentese Spordi-
klubi judo huviring.

Kannikese lasteaed on turvaline, lap-
sesõbraliku mängu- ja õpikeskkonna-
ga, lapse individuaalsust arvestav, peret 
nõustav ning personali tööd väärtustav 
kaasaegne haridusasutus.

Asutusele on avatus ja koostöö olu-
liseks valdkonnaks. Koostööd tehakse 
erinevate ühingutega, ametitega ja orga-
nisatsioonidega. 

Lasteaed on praktikabaasiks Tartu 
Ülikoolile, Tallinna Ülikoolile ja Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkoolile. 

Nii mõnedki lasteaias praktikat soori-
tanud üliõpilased on hiljem siin ka tööle 
asunud.

Lasteaia oluliseks väärtuseks on ini-
mesed kes siin töötavad. 

Tänase päeva seisuga kuulub meie to-
redasse kollektiivi 32 liiget, kes kõik on eri 
valdkondades andekad, positiivsed ning 
hoolivad inimesed ning suudavad näha 
maailma läbi laste silmade ja südame.

  23. veebruaril toimus linnaosavalitsuse I korruse saalis 
Eesti Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud veebikont-
sert. Esines Hedvig Hansoni Trio.

UUDISED
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Tallinn suurendab 
restaureerimistoetusi

Tammsaare tee uus kergliiklustee 
muudab liikluse ohutumaks

Tallinnas valitakse taas linna  
parimat lumemurdjat

Tallinn toetab kultuurimälestiste, van-
alinna muinsuskaitseala ja miljööväär-
tuslike hoonestusalade hoonete ning 
planeeringutega määratud väärtuslike 
hoonete restaureerimist. Samuti toetab 
linn hoonete konserveerimist, restau-
reerimist ning algsel kujul taastamist. 

Restaureerimistoetuste korras on sel aastal toi-
munud muudatusi, et laiendada seni kehtinud 
võimalusi.

Sellest aastast on miljööväärtuslike ehitiste 
kohta võimalik esitada restaureerimistoetuse 
taotlus, mis hõlmab korraga kõiki hoone aja-
loolise välisilme restaureerimistöid. Samuti on 
varasemaga võrreldes suurenenud toetuste ko-
gueelarve, mis tänavu ulatub 300 000 euroni. 
Ühe objekti toetuse maksimaalne suurus on 25 
000 eurot ja toetust makstakse kuni 75 protsenti 
toetatava restaureerimistöö maksumusest.

Võrdluseks: 2017. aastal oli restaureerimis-
toetuste eelarve kokku 90 000 eurot, mis suure-
nes 2018. aastal 200 000 eurole, 2019. aastal 225 
000 eurole ja mullu 250 000 eurole. 

Objekti restaureerimiseks saab esitada aas-
tas ühe taotluse, taotlus saab hõlmata objekti 
mitme osa restaureerimistöid. Juhul kui kin-

nistul on mitu restaureeritavat objekti, siis võib 
esitada nende objektide restaureerimiseks ühe 
taotluse. Kui ühe objekti kohta esitakse mitu 
taotlust, siis arvestatakse ajaliselt esimesena 
esitatud taotlust.

Muudetud on ka töödega alustamise ajalist 
piirangut. Kui varem oli lubatud töödega alus-
tada alles pärast toetuse taotluse rahuldamise 
otsuse tegemist, siis sellest aastast on võimalik 
alustada töödega ka pärast taotluse tähtajaks esi-
tamist. 

See annab toetuse taotlejatele paindlikkuse, 
et ise otsustada, kas nad soovivad töödega alus-
tada kohe pärast toetuse taotluse esitamist või 
oodata ära otsus, kas nende taotlus rahuldatak-
se või mitte. Enne otsust töödega alustades peab 
taotluse esitaja samas arvestama võimalusega, et 
tema taotlus võib jääda rahuldamata.

Linnaplaneerimise Amet võtab restaureeri-
mistoetuse taotlusi vastu alates 1. märtsist, taot-
lusi saab esitada 5. aprillini 2021. Taotlusi saab 
esitada projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi 
iseteeninduskeskkonnas aadressil https://mitte-
tulundus.tallinn.ee/iseteenindus  

Täpsem info on leitav Tallinna kodulehelt 
aadressil https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Res-
taureerimistoetus-2. Tallinna Strateegiakeskus

Jaanuaris algasid Mustamäel A. H. 
Tammsaare teel majade 59 kuni 73 esi-
sel alal tööd kergliiklustee rajamiseks, 
remonditakse ka sõiduteekatet. Tööde 
eesmärk on muuta ohutumaks teelõik 
Retke teest Sõpruse puiesteeni.  

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tel-
limusel alustatakse ehitustöödega 18. jaanuaril 
ja tööde käigus rajatakse 370 meetri pikkune 
kergliiklustee, ehitatakse sõiduautodele 33 par-
kimiskohta ning tehakse olemasoleva Tamm-
saare tee linnast väljuva suuna esimese sõidu-
rea teekatte taastusremont. 

Tegemist tõeliselt probleemse kohaga, kus 
jalakäijad ning autod jagavad üht ja sama keh-

vas seisus teelõiku, millele lisanduvad veel par-
kimisprobleemid. See on kitsas suurte majade 
esine, kus head lahendust polnud kuigi lihtne 
leida. Tööde valmimise järgselt saame aga liik-
luse loogilisemaks, jalakäijatele ohutuma tee-
konna ning kindlasti visuaalselt palju ilusama 
lahenduse kui senine.  Ehitustööde kavandav 
lõpetamise tähtaeg on käesoleva aasta juuni, 
lisaks kergliiklustee ning parkimiskohtade 
rajamisele ehitatakse ka 120 meetri pikkune 
tugimüür ning tõstetakse ümber 20-avaline 
sidekanalisatsioon ja elektritoitekaablid ning 
maagaasi jaotustorustik. Projektdokumentat-
siooni koostas T-Model OÜ ja ehitustöid teos-
tab Infraroad OÜ. Lepingujärgne tööde mak-
sumus on 410 000 eurot. Kristiine Leht

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 
kuulutas ka tänavu välja konkursi „Tal-
linna linna lumemurdja“, mille peami-
seks eesmärgiks on tunnustada tublisid 
majahoidjaid. Kandidaate saavad esita-
da kõik linnaelanikud 1. aprillini 2021. 

Kandidaatide esitamine
Konkursile „Tallinna linna lumemurdja“ võivad 
kandidaate esitada kõik linnaelanikud. Oma kan-
didaatidest saab teada anda linnaosade valitsuste-
le e-posti teel kuni 1. aprillini 2021. Kandidaate 
registreeritakse e-posti aadressidel: Kristiine 
Linnaosa Valitsus, kristiine@tallinnlv.ee. Kandi-
daati esitades tuleb teatada kandidaadi nimi ja 
tema poolt puhastatava ala täpne aadress ning 
kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed.

Kandidaat peab olema:
- eeskujulikult teostanud lume ja libedusetõrjet 
oma puhastusalal;
- puistanud libeduseohu korral sõelmeid kõn-
niteele;
- eeskujulikult teostanud lumetõrjetöid sõidu-
kite parkimiskohtadel;
- lume puudumisel puhastanud oma puhastus-
ala prahist ja puulehtedest;
- pühade ajal heisanud ja maha võtnud riigilipu;
- positiivse ellusuhtumisega.

Hindamine
Konkursi läbiviimiseks ja kandidaatide hinda-
miseks moodustab Tallinna Linnavalitsus kor-
raldustoimkonna ja kinnitab korraldusega selle 
koosseisu. Kandidaate hinnatakse kahes etapis. 
Esiteks tutvuvad linnaosavalitsuste töörühmad 
oma linnaosas esitatud kandidaatide hoolda-
tavate puhastusaladega ja küsitlevad elanikke. 
Seejärel edastatakse linnaosa kolm parimat 
kandidaati konkursi korraldustoimkonnale. 
Toimkond valib linnaosavalitsuste esitatud kan-
didaatide seast välja talve kõige eeskujulikuma 
majahoidja, kellele antakse üle tiitel „Tallinna 
linna lumemurdja“, ning veel kaks tunnustust 
väärivat majahoidjat. Auhinnaks konkursi võit-
jatele on Decora ehituspoe kinkekaardid.

Salme 21 maja enne ja pärast restaureerimist.

Tallinn pakub jätkuvalt kõiki teenuseid,  
sisemine töökorraldus läks punasele stsenaariumile

Alates 1. märtsist kuni kuu lõpuni töötavad linna asutused Covid-19 leviku pii-
ramise eesmärgil punase sisemise töökorralduse stsenaariumi järgi. See tähen-
dab, et linn osutab klientidele jätkuvalt kõiki teenuseid, kuid töötajate omavahe-
lised kokkupuuted minimeeritakse.
Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul kehtestas linn punase stsenaariumi nõuded koroona-
viirusesse nakatumise ohu vähendamiseks töökohtadel. „Vaatamata koroonaviiruse 
laialdasele levikule peame tagama linlastele teenuste kättesaadavuse, jätkama tee-
nuste osutamist ja hoidma selleks lahti teenindussaalid. Nende teenuste puhul, mida 
saab osutada elektrooniliste kanalite kaudu, soovitame teenuse kasutajatel neid aktiiv-
selt kasutada,“ ütles Kõlvart.
Punane stsenaarium töökorralduses tähendab ennekõike kaugtöö tegemist töökohta-
del, kus ei ole ülesannete täitmine vältimatult vajalik asutuses või töökohal. Vahetud 
kontaktid töökohtadel viiakse miinimumini. Füüsilistel kohtumistel linnakodanikega või 
kolleegidega linnaorganisatsioonis tuleb kõigil osalejatel kasutada isikukaitsevahen-
deid. 
Haridus-ja sotsiaalvaldkonna asutuste töökorralduses juhindutakse riigi kehtestatud 
reeglitest ning valdkonna ametite poolt väljatöötatud juhistest.

Tallinna e-teenuste kasutamiseks saab kasutada  
e-teenuste keskkonda https://taotlen.tallinn.ee/

Kevadeti teevad meele rõõmsaks äsja tärga-
nud kevadlilled, kuid tõrvatilgana meepotis 
rikuvad üldist vaatepilti lohakate koeraomani-
ke mahajäetud kraam. Veel hullem, kui keegi 
juhtub sinna sisse astuma. Kiidame tublisid 
lemmikloomasõpru, kes oma pereliikme järel 
kenasti koristavad. Teistele paigaldasime meel-
detuletuseks sildid, et nad oma lemmiku järgi 
peab koristama peremees, sest neljajalgne sõ-
ber seda ise teha ei oska. 

Esimesed kolm silti said üles: Kirsi tn 8 
maja juurde, Tedre tn 76 lähistele ning Räägu 
ja Mooni tänava nurgale. Kristiine Leht

Koeraomanikud, tähelepanu!
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Enamik Eesti inimesi elab korter-
majades ning üldiselt arvatakse, 
et korteris elamine on lihtsam 
kui eramajas. Mõnes mõttes on 
see õige, palju asju organiseerib 
korteriühistu, ise pole vaja vaeva 
näha kütmise, muru niitmise 
või maja hooldustöödega. Kuid 
kortermajas elamine eeldab ka 
hulga ühiste reeglite järgimist 
ning kompromisside tegemist, et 
kõigil oleks hea. 

Mustamäe-Kristiine piirkonnavanema 
Kelly Miido sõnul pöörduti Harjumaal 
2020. aastal ööpäevas keskmiselt 17 
korda politsei poole seoses rahu rikku-
mistega elamus. Mured on erinevad: 
remonditööd, valjult mängiv televiisor 
või muusika, laste nutt või kisa, koerte 
haukumine, rasked sammud. Seda loe-
telu võib veel pikalt jätkata. Kuid mida 
siis sellises olukorras teha, kui naaber-
korterist tulenev heli häirib? 

Praegu, mil Eestis ja kogu maailmas 
levib koroonaviirus, veedavad inimesed 
tavapärasest rohkem aega kodus. „Sa-
muti on viimasel ajal sagenenud inimes-
te pöördumine politsei poole oma mu-
redega päeva- ja öörahu teemal. Näiteks 
2020. aasta jaanuaris sai politsei Harju-
maal 102 teadet elamus rahu rikkumise 
kohta, kuid 2021. aastal 150. Päevasel 
ajal rahu rikkumise teadet arv on tõus-
nud üle kahe korra,“ tõdes Miido. 

Kui kortermajas on järjepidev prob-
leem naabritega, kes ei arvesta teiste ela-
nikega, tasub esmalt proovida temaga 

ise rääkida või paluda seda teha korte-
riühistu esimehel. „Kui see ei aita ning 
naaber jätkuvalt häirib öörahu, siis kor-
rarikkumise lõpetamiseks on võimalus 
kutsuda politseipatrull, helistades lühi-
numbril 112,“ lisas piirkonnavanem.

Öörahu all mõeldakse aega, mil 
seadusest tulenevalt on keelatud müra 
tekitamine ehk kella 22.00-st kuni 6.00-
ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 
00.00-st kuni 7.00-ni. Ülejäänud aega 
loetakse päevarahuks. Korteritest kostva 
olmemüra (kõndimine, kodutehnika-
ga töötamine jne) eest peavad elanikke 
kaitsma nõuetekohaselt ehitatud seinad, 
mille vastavust heliisolatsiooni normi-
dele on võimalik kontrollida. 

Politseinik rõhutab, et sõltuma-
ta murest peavad kortermaja elanikud 
omavahelistes suhetes jääma viisakaks. 
„Probleemi on väga raske lahendada, 
kui osapooled pole valmis valima kuld-
set keskteed. Kui selgitused ei aita, tuleks 
mõelda, mida on mõlemal osapoolel või-
malik teha, et helid korterisse ei kostuks. 
Lisaks on korteriühistul võimalik algata-
da ka korteri võõrandamise protsess.“ 

Alati aga ei pea asi nii kaugele mi-
nema, kuna sageli muudab inimene 
oma käitumist juba pelgalt mõttest, et 
tema korter võõrandatakse. Miido toob 
oma töökogemustest näite, kui ühes 
kortermajas elav naine kogus erinevaid 
esemeid ja prahti, nagu näiteks purke, 
pudeleid, ajalehti, toiduaineid. Eseme-
test tingitud ebameeldiv lõhn kandus ka 
kõrvalkorterisse. „Naisega vestlesid kor-
duvalt nii sotsiaaltöötaja kui ka piirkon-

napolitseinik, kuid soovitud muutust 
ei tulnud. Korteriühistu üldkoosolekul 
võeti vastu otsus korteri sundvõõranda-
miseks, peale mida otsustas naisterahvas 
võtta vastu ka abi, mida talle pakuti. Tä-
naseks on see korter puhas ja naabrite 
pikka aega kestnud mure on lahenda-
tud,“ rääkis Miido.

Eraldi murekoht, millega politsei 
poole pöördutakse, on alkoholijoobes 
naabrite poolt tekitatud lärm. „Väga pal-
jude selliste juhtumite puhul on ilmne-
nud, et need inimesed ei tule ise toime 
oma igapäevatoimetustega või ühiskonda 
sulandumisega. Nad on jäänud elu ham-
masrataste vahele ning vajavad kõrvalist 
tuge, et sellistest olukordadest välja tulla. 
Sageli on nende perekond nad hüljanud, 
kuna pealtnäha on lootus kadunud. Sa-
mas olen oma töös näinud mitmeid 
juhtumeid, kui abivajaja võtab vastu sot-
siaaltöötaja poolt pakutud abi ja naabrite 
mure leiab seeläbi lahenduse. Hiljem on 
need inimesed läinud jälle tööle ja sulan-
dunud ühiskonda,“ rääkis Miido. 

Eesti Korteriühistute Liit 
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liik-
me ja õigusosakonna juhataja Urmas 
Mardi sõnul tuleb kortermajas elades 
meeles pidada, et normaalse elutege-
vusega kaasnevad hääled on paratama-
tus, millega kortermajas elades tuleb 
leppida. „Ei saa keelata naabril näiteks 
kõndimist, WCs käimist või muud elu-
tegevusega kaasnevat. Ent mürarikkaid 
tegevusi valjult töötavate kodumasina-
tega, olgu selleks pesu tsentrifuugimi-

ne või muu, tuleks sooritada nii, et see 
naabreid ei häiri,“ rõhutas Mardi.

Mardi sõnul peab korteriomanik 
tagama, et tema perekonnaliikmed, 
ajutised elanikud ja korteriomandit ka-
sutavad isikud järgivad seaduse nõuet 
hoida eriomandi eset korras ning seda 
ja kaasomandi eset kasutades hoiduda 
tegevusest, mille toime teistele korterio-
manikele ületab omandi tavakasutusest 
tekkivad mõjud. „Tegelikult tuleks ik-
kagi vaadata, et korteris peetakse kinni 
mõistlikest ühiselu reeglitest. Oluline on 
käituda nii, et see naabreid ei häiriks,“ 
tuletab Mardi meelde. 

Kui mõne korteriomaniku käitu-
mine häirib, tuleks Mardi sõnul esmalt 
sellest temaga rääkida. „Kui häiriv käitu-
mine jätkub, pöörduda lähimate naabri-
te juurde samas trepikojas ja uurida, kas 
ka neid see mõjutab. Seejärel pöördu-
da, soovitavalt kirjalikult, korteriühistu 
poole, samuti otsida abi õiguskaitseor-
ganitelt. Omakohus on kindlasti abso-
luutselt taunitav,“ rõhutab Mardi.

Korteriomandi- ja korteriühistusea-
dus sätestab, et kui korteriomanik on 
korduvalt rikkunud oma kohustusi teise 
korteriomaniku või korteriühistu suhtes 
ja kui korteriomanikud ei pea enam või-
malikuks tema kuulumist korterioma-
nike hulka, võivad nad nõuda, et ta oma 
korteriomandi võõrandab. 

Omakohtu rakendamine võib aga 
karistuse kaasa tuua hoopis sellele osa-
poolele, kes enda arust müratekitajale 
kätte soovib maksta – nii sai näiteks ühe 
korteriühistu liikmetel mõõt täis inime-

se suhtes, kes ülakorruse naabreid kor-
rale soovis kutsuda, tagudes harjavarre-
ga vastu radiaatorit. „Asi lõppes sellega, 
et võõrandamistaotlus esitati hoopis 
talle – teised inimesed ei soovinud elada 
majas, kus keegi pidevalt vastu radiaato-
reid taob, nii et kogu püstak kajab,“ va-
hendas Mardi.

MUPO 
Omaette müraallikaks kvalifitseerub 
koerte poolt tekitatav müra – üksinda 
koju jäänud koerte haukumine, ulgu-
mine ja niutsumine. Munitsipaalpolit-
seile laekub iga kuu 5-10 sellist teadet. 
„Eriti praegu, mil paljud inimesed tee-
vad tööd kodukontoris, tuleb selliseid 
kaebusi järjest rohkem – inimesed ei 
saa rahulikult mõttetööd nõudvate töö-
kohustustega tegeleda, sest järjepidev 
haukumine või ulgumine teeb selle või-
matuks. Palju tuleb kaebusi ka koerte 
haukumise kohta öösel. Kuna öösel on 
üldine mürafoon madal, siis igasugune 
vali heli sh koera haukumine on eriti 
häiriv ja stressi tekitav,“ rääkis Tallinna 
Munitsipaalpolitsei Ameti menetluse ja 
piirkonnatöö osakonna juhataja Triin 
Uudeväli.

Probleemide tekkimise korral tuleks 
esmalt pöörduda alati loomaomaniku 
poole ning proovida seda lahendada 
mõistlikult suheldes. „Enamikel juhtu-
del pole inimesed probleemist teadli-
kud ja tihti on koeraomanik imestunud, 
et koer üksi jäänuna lärmi tekitab. Kui 
aga vestlustest loomaomanikuga abi ei 
ole ning koera käitumine on sedavõrd 
häiriv, et takistab ka teiste elanike iga-
päevaseid käitumisharjumusi, siis tuleks 
sellest teavitada omavalitsust,“ lisas Uu-
deväli.“ Kristiine Leht

Räägime asjast: päevarahu kortermajas

Hea Kristiine päevakeskuse külastaja,
Huvitegevuse korraldamisel (ringide tegevus ja avatud üritused)  

lähtume seoses viiruse levikuga hetke olukorrast ja kehtivatest seadustest. 

Värskeimat infot saab telefonidel: päevakeskuse sotsiaaltöötaja  
Reili Laanisto tel. 651 2703 või päevakeskuse juht Sirli Sumeri tel 651 2702. 

Päevakeskus on teenuste osutamiseks avatud E-R Sõpruse pst. 5, 
0-korrusel, sisenemisega hoovipoolsest uksest.  

Kliente teenindavad juuksur, kosmeetik ja pediküür-maniküür, massöör, 
samuti osutame duši ja pesupesemise teenust.  

Teenustele pääseb eelnevalt registreerides telefonil 6512 704.

Raua saun on Vabariigi Valitsuse otsusega kuni 28.03.2021,  
mil Eestis peavad uksed sulgema kõik avalikud saunad, spaad, 

veekeskused ja ujulad, suletud.  
Sellel ajal päevakeskus tasuta saunapääsmeid ei jaga.
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Hooaja ettevalmistusperiood
Hooaja ettevalmistusperiood algas 
Flora esindusmeeskonnal 11. jaanua-
ril, kui mängijad ja treenerid naasesid 
treeningutele peale võidukale hooajale 
järgnenud puhkust. Selle aasta etteval-
mistusperiood oli võrreldes eelmiste-
ga eriskummaline. Sügisel toimuma 
pidanud Evald Tipneri karikasarja ⅛ 
finaalmäng FC Kuressaare vastu lük-
kus seoses koroonaviiruse levikuga 
23. jaanuarile. Kahe kuu jooksul toi-
mus viis sõpruskohtumist, millest neli 
Eestis ja üks Rootsis. Eestis võideti 
kõik mängud, Rootsis mängiti Rootsi 
kõrgliigaklubi IK Siriusega 1:1 viiki. 
Esialgselt oli esindusmeeskonnal plaa-
nis pidada rohkem sõpruskohtumisi 
rahvusvahelisel tasandil, kuid viiruse 
levik maailmas seda ei võimaldanud. 

“Mõni poiss ei pruugigi otseselt 
unistada, vaid mõtleb ainult mängule 
ja mängimisele, mis ongi normaalne, 
samas on neid, kes unistavad juba 
suurelt,” sõnas Flora president Pelle 
Pohlak noormängijate kohta üleüldi-
selt. Hooaja eel on silma jäänud noo-
red Markkus Seppik, Kristo Hussar 

ja Rocco Robert Shein, kes kindlasti 
unistavad juba suurelt, olles murdnud 
välja Flora esindusmeeskonda. 

Kui küsida esindusmeeskonna ja 
-naiskonna mängijatelt, mis on alga-
va hooaja eesmärkideks, siis vastavad 
nad kõik justkui ühest suust: “Aidata 
sisse elada noormängijatel ja uutel tu-
lijatel ning võita Eestis kõik, mis võita 
annab.” Muidugi soovitakse näidata 
ka Euroopas häid esitlusi. Meeskonna 
eesmärk on pääseda Euroopas alagru-
piturniirile ning naiskond soovib anda 
hea lahingu igas mängus ja anda en-
dast kõik iga vastase vastu.

Superkarikas 2021
Märtsi esimesel reedel, 5. märtsil, 
mängiti välja 2021. hooaja esimene 
karikas. Sportland Arenal mängisid 
Tallinna FC Flora ja Paide Linnamees-
kond Eesti Superkarika peale, mille 
Flora võitis 1:0. Esimene poolaeg oli 
mäng mõlema meeskonna poolt teine-
teisega tutvumine ja enda rütmi leid-
mine. Teisele poolajale tuli Flora uue 
hingamisega ning  52. minutil lõi Rau-
no Sappinen mängu esimese ja ainsa 

värava. Paide küll proovis, kuid vära-
vani teed ei leidnud ja Flora kõigutas 
palliga keskväljakul ning vastaste poo-
lel mängu lõpuni ja kindlustas super-
karikafinaali võidu teist aastat järjest. 

Tallinna FC Flora on Eesti Super-
karika ajaloos kõige edukam klubi, ol-
les seda karikat võitnud nüüdseks 11 
korda.

Peagi algab jalgpallihooaeg
Kahjuks mõjutab Covid-19 viiruse 

levik meie elusid ka käesoleval aastal 
ning puutumata pole viirusest jäänud 
ka jalgpall. Pealtvaatajad pole mängu-
dele vähemalt märtsi lõpuni lubatud 
ning edasine sõltub juba olukorrast 
Eestis ja maailmas.

Sellegipoolest valmistume meie 
FC Floras algavaks jalgpallihooajaks ja 
oleme enda kogukonna jaoks olemas. 
Valmivad põnevad projektid ja koos-
töö erinevate organisatsioonidega on 
interneti vahendusel juba käimas.

Katrin Lagerest, FC Flora kogu-
konnajuht: “Flora üheks suureks ees-
märgiks sellel aastal on oma ökoloogi-
lise jalajälje vähendamine ja tegeleme 
juba praegu tegevuste kaardistamine 
ning reaalsete sammude astumisega. 
Koostöös Kristiine Linnaosa valitsu-
sega on oodata põnevaid ettevõtmisi, 
millega alustame kohe, kui võimalik. 
Soovime kõigile sportlikku kevadet ja 
püsige terved!” 

 Kristiine Leht

Eesti meistrid alustavad
Aasta 2020 oli meie kõigi jaoks uus ja nõudis palju kohanemist. 
Viiruse levik ja piirangud mõjutasid meie igapäeva. Sellest kõigest 
hoolimata suutis FC Flora oma juubeliaasta lõpetada võidukalt. 
Nii meie naiskond, kui ka meeskond suutsid võita kõik kolm Eesti 
jalgpallis võidetavat karikat ning meie jaoks oli tegemist 13nen-
da Meistritiitliga läbi klubi ajaloo. Häid tulemusi näitasid ka meie 
noorte võistkonnad. Samuti saame vaadata tagasi heale koostöö-
le Kristiine Linnaosaga. Seega saime oma aasta lõpetada rõõmsa-
tena ning alustasime aastat heade emotsioonidega.

Tallinn jätkab konkureerimist Euroopa 
rohelise pealinna tiitlile aastal 2023, üh-
tekokku kandideerib tiitlile 16 linna üle 
Euroopa. 

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linna 
strateegiliseks eesmärgiks kasvada ja olla Eestis 
üheks rohepöörde eestvedajaks. 

„Tallinn on oma tulevikuplaanides pühen-
dunud rohelisele kontseptsioonile, mis hõl-
mab uuendusi juhtimises ja uut lähenemist 
lisaks linnaruumilisele planeerimisele veel 
mitmes valdkonnas. Innovatsioon, tarkade 
ja kliimat säästvate linnade arendamine on 
kogu maailma arengu suund, mis kajastub 
ka Tallinna praegustes ja edaspidistes aren-
gudokumentides. Ühtlasi on Tallinnale oma-
ne maailmatasemel digivõimekus, mis aitab 
meil paremini keskkonda säästvaid lahendusi 
leida,“ tõdes Kõlvart. „Nii on Euroopa rohe-
liseks pealinnaks kandideerimine üks etapp 
sellest teekonnast, mille käigus ellu kutsutud 
uued algatused ja projektid toetavad meie 
suuremat visiooni.“

Tallinna elu rohelisemaks korraldamise 
neli vaala on ehitiste energiatõhususe ja sisek-
liima parandamine, autostumise ohjamine ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine, bio-
loogilise mitmekesisuse säilitamine ja suuren-
damine ning ringmajandus, mis hõlmab muu 
hulgas jäätmete tekke vähendamist, ressursside 
säästlikumat ja tõhusamat kasutamist, uuska-
sutamist ja taaskasutamist. Euroopa rohelise 
pealinna konkursi finaali pääsenud linnad sel-
guvad tänavu aprillis. Finalistid saavad end žü-
riile esitleda tänavu septembris. Žürii kuulutab 
võitja välja finalistide kuulamise järel Lahti lin-
nas Soomes, mis on Euroopa roheline pealinn 
2021. aastal. 

Lisaks Tallinnale võistleb rohelise pea-
linna tiitli nimel veel 15 linna üle Euroopa: 
Bulgaaria pealinn Sofia, Logroño linn His-
paania põhjaosas, Horvaatia pealinn Zagreb, 
Iirimaa pealinn Dublin, Cagliari linn Sardii-
nia saarel Itaalias, Poolast pealinn Varssavi 
ja lisaks Krakow, Gdansk ja Rzeszów, Põh-
ja-Makedoonia pealinn Skopje, Helsingborgi 
linn Rootsi lõunaosas Skånes, Serbia pealinn 
Belgrad, Košice linn Slovakkia idaosas ning 
Türgi linnad Gaziantep ja Izmir. 

Tallinn on kandideerinud 2018., 2019., 
2020. ja 2022. aasta Euroopa rohelise pea-
linna tiitlile, olles kahel korral pääsenud ka 
finaali. 2022. aasta tiitli finalistides seas oli 
Tallinn koos Grenoble’i, Dijoni ja Torinoga.

Euroopa rohelist pealinna valib Euroopa 
Komisjon, tunnustades selle aunimega linna-
de püüdlusi hoida ja parandada keskkonda, 
mis toetab nii elukeskkonda kui ka majan-
dust. 

Roheliseks pealinnaks tunnistatakse igal 
aastal linn, kes võiks on eeskujuks teistele 
linnadele elukorralduse keskkonnasõbrali-
kumaks seadmisel. 

Algatuse eesmärk on parandada Euroopa 
linnade elukeskkonda, tutvustada ja tunnus-
tada pingutusi, mida linnad keskkonna ja 
elukvaliteedi parandamiseks teevad.

Iga Euroopa rohelise pealinna tiitli-
le kandideerija panust, tulemusi ja eeskuju 
hinnatakse 12 valdkonnas: välisõhu kvali-
teet, müra, jäätmed, vesi, loodus ja elurik-
kus, säästev maakasutus, keskkonnasäästlik 
majanduskasv ja ökoinnovatsioon, kliima-
muutuste leevendamine, kliimamuutustega 
kohanemine, säästev linnaliikuvus, energia-
tõhusus ja juhtimine. 

Tallinna Strateegiakeskus

Tallinn võistleb Euroopa 
rohepealinnaks saamisel 15 linnaga

On ääretult kurb, et meie seast on lahkunud endi-
ne kolleeg, Kristiine Spordihalli pikaajaline direktor 
Toomas Kookla.

Toomase panus spordielu arendamisse on olnud 
hindamatu. Toomase suur kirg oli lautennis, ta 
treenis Tallinna "Kalevi" spordikoolis ja on tulnud 
ka Tallinna koolinoorte meistriks lauatennises. See 
spordiala saatis teda kogu elu, ta omandas rah-
vusvahelise lauatennisekohtuniku litsentsi ja kuu-
lus lauatenniseföderatsiooni presiidiumi ning laua-
tenniseliidu volikokku. Ta oli pikka aega Tallinna 
Spordiveteranide Koondise esimees. Kauaaegse 
kohusetundliku töö eest linnaasutuse Kristiine Sport 
juhtimisel ja arendamisel tunnustati Toomast 2011. 
aastal Tallinna teenetemärgiga. Toomas oli aktiivne 
ühiskonnategelane, alati vahetu, abivalmis ja sooja 
südamega. Toomas oli, on ja jääb meie südametes-
se. Avaldame kaastunnet Toomase lähedastele.

IN MEMORIAM

TOOMAS KOOKLA

ARVAMUS: Parkimismaja Kristiinesse
Helmut Koidla, Kristiine elanik

Tallinna linn kuulutas välja ideede ko-
gumise, mida tallinnlaste elukeskkonna 
parandamiseks teha võiks. Olen Kristiine 
paneelmaja elanik, hariduselt ehitusin-
sener ja pakun välja järgneva idee – 
„Ehitame Kristiinesse parkimismaja“.

Parkimismaja ehitamisega lahendaksime ära 
järgmised  murekohad:
• Lumekoristust kõrvaltänavatel on talvel pea või-
matu korraldada, kuna kõik teeääred on autosid täis.
• Tuletõrje- ja kiirabiautode tegutsemisvõimalu-
sed on takistatud, sest praegu on paneelmajade 
esised kõik autodega üleküllastatud. 
• Laste, vanurite ja puuetega inimeste liikumised ei 
ole hoonest väljumisel turvalised – praegu astuvad 
nad majast väljumisel kohe liiklusesse autode ette. 
• Ajutised parkimiskohad, mis on tekitatud hal-
jastuse arvelt vabastaksime lastemänguväljakute 
ja koerte jalutusväljakute rajamiseks.

• Muudaksime ühesuunalise liikumisega täna-
vad uuesti kahesuunalisteks ja vabastaksime nii-
moodi tänavad pargitud autodest. 

Parkimismaja kasutamise hind peaks autoo-
manikele olema mõistlik. Erasektori poolt ehita-
tud parkimismaja kasutamine on tavainimesele 
kallis. Kui linn ehitaks parkimismaja, võiks ka-
sutajatele  jääda hoolduskulud. Selline projekt ei 
oleks linnale küll kasumit tootev objekt, küll aga 
lahendaks ära paljud linna murekohad.  

Kuhu ja kui suur parkimismaja ehitada?  Või-
malikult paneelmajade lähedusse, kus on kitsas-
kohad kõige suuremad. Parkimismaja suurus 
sõltub autode arvust antud piirkonnas. Mida roh-
kem korruseid, seda odavam ehitamine tuleb. 

Autode parkimine paneelmajade juures on 
lahendamata probleem kogu Tallinnas. Kristii-
ne linnaosa võiks olla esimene, kuhu ehitatakse 
elanikele mõistliku kasutamishinnaga parki-
mismaja. Idee toetuseks on juba kogutud üle 
300 Kristiine elaniku toetusallkirja. Teeme Tal-
linnast rohelise ja euroopaliku pealinna!



Teie soovid, 
tehtud meie kätega!
Hoonete renoveerimine, 
juurdeehitused.
Pööningu-, katuse-, 
fassaadi-, vundamendi 
soojustamine 
ja renoveerimine.

Küsi 
pakkumist!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Õige aeg remondiks:
VIIMISTLUSTÖÖD ja

VANNITUBADE
REMONT

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Varajase broneerija
SOODUSTUS

25€

• Ostan kasutatud raamatuid, trü-
kiseid, dokumente ja vanu post-
kaarte. Tel 6020906 ja 5011628 
Tim.

• OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215;

• Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 

Aastast 2002
Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.eewww.kü� eladu.ee

HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!

info@ky� eladu.ee

190€
/ALUS

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike�  • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike�  • grillsüsi

Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Koha peal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 56188671. Järgi tulen 
puksiiriga ja tasun sularahas. Vormis-
tan ja arvelt maha võtan ise. Vaata 
lisaks www.seisevauto.ee.

• Kivikorstnate ehitamine 51 88889.
• Üldehitus, katused, fassaadid ja vii-

mistlustööd Tel: 53529476, meil: 
mehitus@gmail.com.

• Kutseline Pottsepp/Korstnapühki-
ja tase 4 laob ja pühib korstnaid. 
54616929

• Fassaadide soojustamine, krohvimi-
ne, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja 
üldehitustööd. www.fassaadimeister.
ee. Tel 5196 9314.

• Pellet al. 190.-/alus, kase RUF brikett 
al.125.- alus, küttepuud al. 45.-/ruum. 
Head hinnad! 6000136, 5200093 
Puu24.ee.

• Ostan garaažiboksi. Notari kulud 
minu kanda. Tel: 545 11053.

• Leian ostja või üürilise sinu kinnisva-
rale. Tel: 5110939, e-post: viljo.petti-
nen@domus.ee.

• Ostan VANAVARA - mööbel, raama-
tud, dokumendid, fotod, mänguasjad, 
nõud, militaaria, tööriistad, ehted, 
kunst, mootorattad ja palju muud! 
Ardo, 56 07 85 79.

• Ostame talukoha koos suure maaga. 
Hooned võivad vajada kapitaalre-
monti. Vaatame üle kõik pakkumised. 
Tõenäoliselt teeme parima hinna. Tel 
5666 9006.

• MITTEH OÜ renoveerime ja ehitame 
teie elu ja sanitaarruume. mittehehi-
tus@gmail.com 5358 6385.

• Soovite osta, müüa või rentida garaa-
ži? Saan teile kasulik olla. Tutvuge 
garaažid.ee lehega või helistage Tel: 
56214956 Tasuta hindamine!

• Ostame absoluutselt igas seisus auto-
sid. Kustutame arkist litsentsi alusel. 
Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310.

• Remont- ja viimistlustööd eraisiku-
tele, korteriühistutele ja fi rmadele. 
T.5100250, raul@vivamees.ee.

• Soovin osta 2-3 toalist korterit, mida 
renoveerida enda käe järgi. 5349 
1403 Mart.

• Куплю гараж. Нотариус за мой 
счет. Тел: 545 11053.

• Купим хутор с большим участком. 
Постройки могут нуждаться в ка-
питальном ремонте. Рассмотрим 
любые предложения. Скорее все-
го, предложим лучшую цену. Тел 
5666 9006.

• Скупаем автомобили абсолютно в 
любом состоянии. Снимаем по ли-
цензии с учёта. Таллинн и близле-
жащие округи. Тел. 58238310.


