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Info linnaosavalitsusest eluruumi 
üürimist taotlevatele isikutele
Kristiine Linnaosa Valitsuses eluruumi üürimist taot-
levate isikutena arvelevõetud peavad andmeid täp-
sustama ja kinnitama. Tulenevalt Tallinna Linnavoli-
kogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 “Tallinna 
linna omandis olevate eluruumide üürimist taotleva-
te isikute üle arvestuse pidamise kord” punktist 13 ja 
linnavalitsuse 22. veebruari 2010 määruse nr 17 „Tal-
linna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks 
Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise 
korra“ §-st 6 on eluruumi üürimist taotlevate isikute-
na arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esime-
se kolme kuu jooksul esitama eluasemekomisjonile 
kirjaliku kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt 
eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise alu-
sed. Eeltoodud kohustuse mittetäitmisel kustutatak-
se taotleja eluasemekomisjoni otsuse alusel eluruu-
mi üürimist taotlevate isikute arvelt.

Andmeid saab uuendada ja kinnitada kirjalikult 
kas posti teel (ka e-postiga) või isiklikult eluase-
mekomisjoni sekretäri juures. Eluasemekomisjoni 
sekretär võtab vastu Kristiine Linnaosa Valitsuses 
aadressil Tulika tn 33b,  II korrus, tuba 202 esmas-
päeval kell 15.00-18.00 ja neljapäeval 9.00 -12.00. 
Tel. 645 7129, e-post merike.melesk@tallinnlv.ee). 

Alates 1. maist rakendatakse 
Kristiine jäätmeveopiirkonnas 
korraldatud jäätmevedu

Kristiine INFOTUND
4. aprillil 2018 algusega kell 18 toimub Kristiine 
linnaosa valitsuse II korruse saalis (Tulika 33b) 
INFOTUND „KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST 
KRISTIINES“. Korraldatud jäätmevedu tulevad 
tutvustama Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Krist-
jan Mark ja Tallinna Keskkonnaameti jäätmeosa-
konna juhataja Eliis Kuus. 

Tallinn hakkas taas maksma 
matusetoetust
Tallinna linnavolikogu istungil muudeti sotsiaaltoe-
tuste maksmise tingimusi ja korda, millega kehtes-
tati universaaltoetusena ka matusetoetus.

Matusetoetust summas 250 € saavad taotleda 
kõik, kes korraldavad matust isikutele, kes lahkusid 
meie hulgast alates 1. jaanuarist 2018 ja kelle viima-
ne elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna 
linn. Taotlusi saab esitada kolme kuu jooksul lahku-
nu surmapäevast arvates. Alates 1. jaanuarist 2018 
kuni toetuse maksmise alguseni (19. veebruarini 
2018) lahkunute matuse korraldanud isikud saavad 
toetust taotleda tagasiulatuvalt kolm kuud alates 
toetuse maksmise algusest ehk kuni 18. maini 2018.

Toetust saab taotleda lahkunu viimase elukoha 
järgses sotsiaalhoolekande osakonnas või Tallinna 
Perekonnaseisuametis koos surma registreerimisega, 
samuti Tallinna e-teeninduses aadressil www.taotlen.
tallinn.ee. Sotsiaalhoolekande osakonda võib digitaal-
selt allkirjastatud taotluse saata ka e-posti teel. Taot-
luse vormi leiab Tallinna kodulehelt aadressil www.
tallinn.ee/Teenus-Matusetoetus. Taotluse allkirjastami-
sega kinnitab taotleja, et korraldab matuse ja kannab 
tsiviilõiguslikku vastutust teiste toetuse taotlemise õi-
gust omavate isikute ees. Toetuse taotleja elukoht ei 
pea rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linn. 
Kui toetuse taotleja ei ole surnuga sugulane või tema 
elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole sama surnu 
viimase elukohaga, märgitakse taotlusele tema seos 
lahkunuga. Sotsiaalhoolekande osakondadel on õigus 
nõuda matuste korraldamise kohta täiendavaid tõen-
deid. Matusetoetus makstakse kümne tööpäeva jook-
sul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Tallinna korteriühistutele koolitus-, rõdu-
de ja varikatuste ekspertiisi- ja haljastus-
toetuse taotluste menetlemine, toetuste 
määramine ja väljamaksmine muudeti 
lihtsamaks ja kiiremaks.

Seni kehtinud õigusaktid sätestasid eri toe-
tuste taotlemisele erinevad viisid ja menetlus-
tähtajad. Nüüd on korteriühistutele Tallinna 
linnavaraameti poolt antavad toetused koon-
datud ühte õigusakti ja kõikide toetuste taot-
lemine iseteeninduskeskkonna põhiseks muu-
detud, ühtlasi kehtestati ühtsed nõuded ja üht-
lustati menetlustähtajad.Toetusi taotletakse 
elektrooniliselt Tallinna mittetulundustegevu-
se toetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkon-
na kaudu, millega tagatakse varasemast tõhu-

sam ja kiirem menetlus. Taotleja suhtleb hal-
dusorganiga iseteeninduskeskkonna kaudu, 
vaid haljastustoetuse taotlemisel kontrollib 
linnaosa valitsus tegevust kohapeal. Ka puu-
duste kõrvaldamise vajadusest või menetleja 
otsusest teavitatakse taotlejat iseteenindus-
keskkonna vahendusel. Käesoleva aasta eelar-
vest on eraldatud kõnealuse kolme toetus-
meetme peale kokku 98 000 eurot.

Uue meetmena hakatakse korteri-
ühistutele andma ekspertiisitoetust rõ-
dude ja varikatuste ehitustehnilise eks-
pertiisi teostamise kulude katteks.

Tallinna linnavaraameti hinnangul on 
toetuse prognoositav sihtgrupp kuni 3500 
elamut. Toetus on ette nähtud Tallinna linnas 
tegutsevatele korteriühistutele, mis on moo-

dustatud enne 1993. aastat ehitatud ja kasu-
tusse võetud korterelamu haldamiseks. Toe-
tust saab vaid 2018. aasta ehitustehnilise eks-
pertiisi jaoks ja toetuse maksimaalmäär on 
70% ekspertiisi maksumusest, kuid mitte roh-
kem kui 1000 eurot korterelamu kohta. Taot-
lemine toimub läbi elektroonilise iseteenin-
duskeskkonna, mille leiab Tallinna linna ko-
duleheküljelt. Taotluse saab esitada alles siis, 
kui ekspertiis on teostatud ja kulud korteri-
ühistu poolt kantud – taotlusele tuleb lisada 
nii ekspertiisiaruande koopia, ekspertiisi 
maksumust kajastav arve kui ka ekspertiisi 
eest tasumist tõendav maksekorraldus.

Lisainfo Tallinna linna kodulehelt: 
www.tallinn.ee/toetused ja vali valdkond – 
linnamajandus. Raepress

Kristiine linnaosa valitsus toetab korteri-
ühistuid turvalisuse tõstmisel.

2018. aastal saavad Kristiine linnaosa 
korteriühistud taas taotleda toetust turva-
lisuse tõstmiseks. Taotlusvoor kestab 15. 
märtsist kuni 15. maini 2018. aastal. Komis-
jon vaatab taotlused läbi 4. juunil 2018.

Toetust saab taotleda korteriühistu val-
duses oleval (ühistule kuuluval) kinnistul 
järgmiste tööde tegemiseks: sissepääsude 
turvamiseks vajalike sulgemissüsteemide ja 
turvauste paigaldamiseks, hoovi või maja 

valgustuse paigaldamiseks/paremaks muut-
miseks, turva- või/ja valveseadmete paigal-
damiseks, vanade hoovielementide eemal-
damiseks, hoovi liikluskorraldusvahendite, 
ohutähiste ja turvapiirete paigaldamiseks 
jms töödeks, mis suurendavad korteriühistu 
hallatava hoone ja territooriumi turvalisust.

Toetust antakse kuni 70% projekti maksu-
musest maksimaalselt 800 eurot aastas. Toe-
tus makstakse välja pärast kuluaruande esita-
mist ja selle kontrollimist. Toetust saab taotle-
da Tallinna mittetulundustegevuse toetuste 
taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu: 

www.mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus.
Informatsiooni toetuse taotlemise kor-

ra ja tingimuste kohta leiate Kristiine lin-
naosa kodulehelt www.tallinn.ee/kristiine. 
Küsimuste korral palume pöörduda linna-
majanduse osakonna vanemspetsialisti 
poole: Marju Korts, telefon 645 7125, e-
post: marju.korts@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon: Kristiine linnaosa va-
nema 1. märtsi 2018 korraldus nr 19. Andme-
kaitse inspektsiooni meelespea jälgimissead-
mete kasutajale: www.aki.ee.
Teeme Kristiine turvalisemaks! KRISTIINE LEHT

Teeme Kristiine turvalisemaks

Korteriühistutele toetuste andmise kord muutub lihtsamaks 

Eesti 100 Kristiines
 Foto: Pealinn
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Jaanus Riibe
Kristiine linnaosa vanem

Austatud Kristiine elanik
Kristiine linnaosa valitsus tähistas veebruaris suurejooneliselt 
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, lisaks toimus pidulik kontsert „Sa-
jand Eesti muusikas“, kus esinesid Birgit Sarrap ja Mihkel Matti-
sen. Pärast kontserti pakuti külalistele kooki ja kohvi. Kõigile osa-
lejatele kingiti mälestuseks EV100 erikujundusega rinnamärk. 
Oleme mitmes mõttes unikaalsed, meil on kogemus totalitaris-
mist, kuid meil on ka juba üle veerandsajandi demokraatlikku ko-
gemust. Me oskame aru saada, mis on tõde või mis vale, lugeda ri-
dade vahelt, tunnetada ohtusid, kuid näha ka suuri võimalusi. Ees-
til on palju edulugusid! Ainult üheskoos ja üksteist hoides saame 
olla edukad, tugevad ja ühtsed. Igaühe heaolu on tähtis. Kristiine 
peab olema selline linnaosa, kus inimesed on rõõmsad, õnnelikud 
ja rahulolevad. Kristiine linnaosa tulevik sõltub meist kõigist.

Pensionärid saavad peale pensionilisa ka 
seitsme firma soodustusi
Alates 1. jaanuarist 2018 tõusis Tallinnas pensionilisa toetuse 
määr seniselt 76,70 eurolt 100 euroni, kuid Tallinn on sõlminud 
ka lepingud juriidiliste isikutega, kes pakuvad Tallinna linnale 
koostööd pensionäridele soodustuste andmiseks. Linna eesmärk 
on teha pensioniealistele tallinlastele kättesaadavaks teenused 
ja kaubad, mis toetavad eakate igapäevast toimetulekut. Eelmi-
se aasta kestel pakkusid koostööpartnerid soodustusi ca 50 000 
inimesele ja kokku tehti ligi pool miljonit tehingut. See näitab, 
et soodustuste vastu on inimestel selge huvi ja neist on abi. 
Koostööpartnerid tallinlastele kaupade ja teenuste soodustingi-
mustel pakkumisel on 2018. aastal Osaühing EUROAPTEEK, 
Pharma Holding OÜ (Südameapteek), Infotark AS (Büroomaa-
ilm), Fortuna Optika OÜ, BestEst Invest OÜ (Rehvikaubamaja), 
Osaühing BCA Autoekspert ja Osaühing Larseg Consult.

Kutsume tasuta kinno
Märtsis algas uus projekt Eakate Filmiklubi, mille ettevalmis-
tustööd kestsid mitu kuud. Filmiklubi on Kristiine linnaosa va-
litsuse, Põhja-Tallinna valitsuse ja Tallinna Kesklinna valitsu-
se koostööprojekt, mille raames saab igal nädalal Salme kul-
tuurikeskuses tasuta kinofilme vaatamas käia. Suurel ekraanil 
linastus esimesena film “November”. Kõik Kristiine linnaosa 
eakad on teretulnud filmiklubi liikmeks, kes veel ei ole jõud-
nud registreeruda, saavad seda teha linnaosavalitsuses või fil-
miklubis kohapeal. Üle 100 Kristiine eaka on juba liitunud!

Kristiines kõlas kaunis eesti keel
Neljapäeval, 1. märtsil toimus XV Tallinna linna koolieelikute et-
lemiskonkursi „Eesti keele kaunis kõla“ Kristiine linnaosa eelvoor 
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis (Endla 59). Kristiine eel-
voorust võttis osa 27 last 11 linnaosa lasteaiast. Koolieelikute et-
lemiskonkurss toimus sel aastal juba 15. korda. See on ilus kingi-
tus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks meie kõigi poolt. 
Tore on tõdeda, et sellest üritusest on kujunenud pikaajaline tra-
ditsioon, mida oodatakse huviga igal aastal. Etlemiskonkurss mo-
tiveerib lasteaia õpetajaid edendama laste ilmekat luuletuste esi-
tamist, selget puhast diktsiooni ja korrektsust, annab esimese 
suurema võimaluse eneseväljenduseks ja esimese suurema esine-
miskogemuse suure publiku ees.Tahan siinkohal tänada kõiki osa-
lejaid, lapsevanemaid, juhendajaid ja tublisid lasteaedasid. Lõpp-
voorus esindasid Kristiinet Bruno Aasa (5 a) Linnupesa lasteaiast, 
Heti Stella Kisel (6 a) Kristiine lasteaiast ja Liisbet Toome (4 a) Le-
patriinu lasteaiast. Aitäh teile kõigile aktiivse osavõtu eest!

Kaunist saabuvat kevadet!

Alates 1. maist rakendatakse Kristii-
ne jäätmeveopiirkonnas korraldatud 
jäätmevedu ning jäätmeveoteenuse 
pakkujaks on Tallinna Jäätmekes-
kus. Korraldatud jäätmevedu tähen-
dab, et tervele Kristiine linnaosale 
on leitud jäätmevedaja ühiselt. 

Tallinna linn korraldab jäätmeve-
du ümber nn Põhjamaade mudeli jär-
gi, mis on mujal Euroopas laialdaselt 
kasutusel ning andnud häid tulemusi. 
Kui seni toiminud süsteemi järgi anti 
konkursi tulemusel piirkonniti ainu-
õigus ühele ettevõttele, siis nüüd on 
teenus jagatud kolmeks osaks. Linn 
leiab hangete tulemusel käitluskoha 
ja jäätmevedaja ning klienditeenindu-
se ja elanike või ühistutega arvelda-
misega tegeleb Tallinna Jäätmekes-
kus, mis on jäätmeveoteenuse osuta-
miseks loodud keskne asutus. Põhja-
Tallinnas on jäätmevedu uue süsteemi 
järgi edukalt toiminud juba alates 
2013. aasta märtsist, hiljem on lisan-
dunud ka Lasnamäe, Nõmme ja Mus-
tamäe veopiirkonnad.

Kristiinest kogutud segaolmejäät-
meid hakkab käitlema Tallinna Jäät-
mete Taaskasutuskeskuse AS ning 
neist toodetakse jäätmekütust, mida 
omakorda kasutatakse tsemenditöös-
tuses loodusliku tooraine asemel. Bio-
lagunevad jäätmed kompostitakse 
täies ulatuses ning vanapaber võetak-
se materjalina ringlusse.

Tallinna linna poolt rakendatava 
uue jäätmeveomudeli eelised
• Võimaldab pakkuda ühtset jäätme-
veoteenust kogu linna territooriumil – 

on üks keskne klienditeeninduskeskus 
ning ühistul või elanikul ei ole vaja pä-
rast iga konkursi läbiviimist uue veda-
jaga lepingut sõlmida, puuduvad hin-
na ja klienditeeninduse kvaliteedi eri-
sused piirkonniti.
• Võimalus ristsubsideerida jäätmeveo 
teenuse hinda eri jäätmeliikide lõikes, 
nt kehtestada segaolmejäätmete kon-
teineri tühjendamiseks kõrgem tasu ja 
liigiti kogutud jäätmetele madalam 
tasu või tühjendada taaskasutatavate 
jäätmete konteinereid tasuta. Seni võis 
vabaturu olukorras olla liigiti kogutud 
biojäätmete mahuti tühjendus sega-
jäätmete veost kallim – Põhjamaade 
mudeli rakendamine võimaldab lõpe-
tada liigiti kogumise eest karistamise.
• On võimalik paremini järelevalvet 
teostada – linnal on jooksev ja vahetu 
teave jäätmeveo toimimisest ning jäät-
meveoga liitunutest. Seni sai linn info 
jäätmeveoga liitunutest ettevõtete 
käest ja see oli lünklik.
• Linnal on võimalik pakkuda mitmeid 
lisateenuseid, mis on otseselt aidanud 
parandada jäätmekäitlusteenust ning 
seeläbi tõstnud ka inimeste valmisole-
kut jäätmeid liigiti koguda. Näiteks 
paindlik suurjäätmete veoteenus, leh-
tede ja kuuskede äravedu, konteineri-
te pesu jms.
• Võimaldab jäätmeveo turule sisene-
da uutel ettevõtetel – veoteenust saa-
vad pakkuda ka väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted, kellel puudub 
endale kuuluv käitluskoht.
• Teenust pakkuval jäätmevedajal ei 
ole põhjust jäätmetest ebaseaduslikult 
vabaneda, kuna jäätmekäitluskoht on 
juba ette antud ja käitlemise eest ve-
daja maksma ei pea.

Uue süsteemi kasutusele võtnuna 
oleme näinud, et kohati ei ole korteri-
ühistutel tänini konteinereid biolagu-
nevate jäätmete ja vanapaberi liigiti 
kogumiseks, kuigi selline kohustus on 

Tallinna jäätmehoolduseeskirja järgi 
juba üle kümne aasta. Põhjuseks on se-
nine jäätmeveosüsteem, kus linn sai 
infot kohustuse täitmise kohta jäätme-
vedaja kaudu, kes tihti rakendas klien-
tidele liigiti kogumise nõuet valikuli-
selt.

Uue süsteemi järgi on linnal olemas 
vahetu info liigiti kogumise nõuete 
täitmisest ning mõnel ühistul tuleb 
paigaldada lisakonteinerid jäätmete 
liigiti kogumiseks. Üksik- ja vähem kui 
viie korteriga elamutes tuleb paberit ja 
kartongi koguda liigiti ning viia need 
jäätmejaama või anda üle jäätmeveda-
jale või -käitlejale. Paberi ja kartongi 
mahuti on kohustuslik, kui kinnistul 
on vähemalt viis korterit.

Vähem kui 10 korteriga majas ei 
pea olema biolagunevate jäätmete ma-
hutit juhul, kui kinnistul on segaolme-
jäätmete mahuti ja seda tühjendatak-
se vähemalt üks kord nädalas. Üksike-
lamu kinnistul ei pea olema biolagune-
vate jäätmete mahutit juhul, kui 
biolagunevad aia- ja haljastujäätmed 
kogutakse liigiti ning kompostitakse 
samal kinnistul. Biolagunevate jäät-
mete mahuti peab olema, kui kinnistul 
on vähemalt kümme korterit.

Lihtsaim on jäätmeveoleping 
sõlmida e-prügi iseteeninduskesk-
konnas www.prugi.ee. Samalt lehelt 
leiate ka hinnakirja ning lepingu 
tüüptingimused. Lepingut saab sõl-
mida ka Tallinna Jäätmekeskuses 
kohapeal aadressil Sadama 17. Ap-
rillis saab igal esmaspäeval kella 
14–18 lepingut sõlmida ka Kristiine 
linnaosa valitsuse linnamajandus-
osakonnas aadressil Tulika 33b. Li-
sainfot saab Tallinna Jäätmekesku-
se veebilehelt www.prugi.ee või te-
lefonilt 616 4000. 

Korraldatud jäätmeveo infotund 
toimub 4. aprillil kell 18.00 Kristii-
ne linnaosa valitsuses (Tulika 33b).

Kristjan Mark
juhataja. 
Tallinna Jäätmekeskus

Kristiines rakendub alates  
1. maist korraldatud jäätmevedu

 

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti 
poolt teenindab Kristiine linnaosa ala-
tes käesolevast aastast staažikas va-
neminspektor Liina Marrak, kellel täi-
tub sügisel sellel tööl 10 aastat. 
Aprillist lisandub veel teinegi piirkon-
natöö ametnik Aivar Melnikov, kes on 
varasema politseitöö taustaga ja soo-
ritas selle aasta jaanuaris edukalt kor-
rakaitseametniku 5. taseme eksami.

Munitsipaalpolitsei ameti põhiüles-
anne on Tallinna linnavolikogu poolt 
vastu võetud eeskirjade täitmise järele-
valve ja nende rikkumisel väärtegude 
menetlemine. Amet teeb kõik, et olla 
järjest rohkem eelkõige ennetustööd 
tegev asutus, rikkujate karistamine jääb 
viimaseks võimaluseks. Tähtis on rik-
kumine üldse ära hoida või leida meet-
med selle lõpetamiseks.

Ametnikud jälgivad kinnistute hea-
korda, kõnniteede hooldamist, ehitus- 
ja kaevetööde tegemisel nõuetest kin-
nipidamist, prügistamist. Viimasel ajal 
on kõrgendatud tähelepanu all tühjana 
seisvad hooned. Koos Päästeliiduga te-
hakse pistelist kontrolli, veendumaks, 
kas sissepääsud on korrektselt suletud. 
Seda eelkõige turvalisuse kaalutlusel, 
et vältida võõraste sissepääsu hoones-
se ja võimalikke negatiivseid tagajärgi 
nagu põlengud, varingud, inimeste vi-
gastada saamine või hukkumine.
• Statistika näitab, et kõige rohkem ek-
sib Kristiine elanik liiklusseaduse 
nõuete vastu, parkides selleks mitte 
ettenähtud kohal. Aastal 2017 vormis-
tati Kristiines linnaosas 971 hoia-
tustrahvi otsust!
• Heakorrarikkumiste osas viidi läbi 63 
haldusmenetlust, neist kuuel korral 
koostati ettekirjutus. Sunniraha maks-
miseni asjad siiski ei läinud, sest rik-
kumised kõrvaldati ettekirjutuses nõu-
tud ajaks.
• Väärteomenetlustes koostati Kristii-
ne linnaosas toime pandud rikkumiste 

kohta 81 karistusotsust. Eksiti ühis-
transpordiseaduse ja jäätmeseaduse 
nõuete vastu, tabati ka hulgaliselt ala-
ealisi suitsetajaid.

Ametil on oma sotsiaalmeedia kon-
to www.facebook.com/munitsipaal-
politseiamet, kus saab lähemalt jälgi-
da nende igapäevaseid tegemisi, selle 
kaudu on ka võimalik teatada rikkumi-
sest või probleemist.

Kristiine elanikke oodatakse mure-
dega ja nõu saamiseks aadressil Paldiski 
mnt 48a esmaspäeviti kell 15.00-18.00 ja 
neljapäeviti 10.00-12.00. Kontakti oma 
piirkonnatöö ametnikuga saate numbril 
51980214. Hoone juures on külalistele 
mõeldud parkimiskohad. Kohale toovad 
bussid 43, 41, 41b, 22, 33, 26 ning trollid 
1 ja 5, Lille peatus. Bussidega 72 ja 32 
tulles väljuge Sõle peatuses.

Kiiret reageerimist vajavate prob-
leemide puhul või patrulli väljakutsu-
miseks helistage korrapidaja infotele-
fonile 14410 (kõne hind vastavalt teie 
operaatori hinnakirjale) või tavatele-
fonile 661 9860, mis töötavad ööpäe-
varingselt.

Tallinna korravalvur Kristiines
Liina Marrak
Menetluse ja  
piirkonnatöö osakonna 
vaneminspektor. 
Tallinna 
munitsipaalpolitsei amet
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Endise Kristiine veekogud: 
ojad, kraavid, tiigid
Kunstlike ja looduslike veekogude 
arvu poolest oli praegune Kristiine 
linnaosa kunagi vaat et rekordioma-
nik kogu Tallinnas.

„Hargnege, ojakesed, valguge 
laiali, lombid!“ tervitas aprilli saa-
bumist kunagi üks lasteluuletaja. 

Linnas elades on lompide kohta 
raske midagi positiivset öelda vist küll aastaajast sõl-
tumata. Selleks aga, et kõnelda Kristiine kunstlikest ja 
looduslikest veekogudest, on kevad sobivaim aeg.

* * *
Nagu teada, sai praegune linnaosa oma nime Root-

si kuningannalt Kristiinalt – linnamüürist edelas asu-
va heinamaa andis magistraadile kasutamiseks just 
tema. XVII sajandi keskpaigaks olid nelikümmend kuus 
krunti jaotatud magistraadi liikmete ja gildivanemate 
vahel. Ülejäänud krundid müüdi soovijatele saja taalri 
eest.  Plaanil oli krundipiire lihtne tõmmata. Keerukam 
oli seda teha koha peal. Kõige keerulisem oli piiri nihu-
tamise välistamine naabrilt maa näppamiseks ja enda 
krundiga liitmiseks. Nõu andis loodus ise. Kristiine hei-
namaa oli aegade hämarusest saati olnud niiske ja ma-
dal – muidugi mitte soo, kuid ka mitte hea põllumajan-
dusmaa, mis sobiks viljaka põllu ja karjamaa tarvis.  
Maa-ala tuli esmalt kuivendada. Kuivenduskraavide ra-
jamine on niisama vana meetod kui maailm. Needsa-
mad kraavid olid ilmselgeteks krundipiirideks – ilmsel-
ge, et neid ei saanud nihutada. Heina ei tee endise Lil-
leküla territooriumil juba üle kuuekümne aasta keegi. 
Mälestus kuninganna Kristiina aegsetest piirikuiven-
duskraavidest elab aga senimaani.  Nõmme tee, Tihase 
ja Tedre tänav praktiliselt järgivad nende kraavide tras-
se. Linnu tee ja Mustamäe tee ristmikul aga on üks 
kraav endiselt sihtotstarbelises kasutuses.

* * *
Ammu enne seda, kui Kristiine sattus maamõõtjate 

ja melioraatorite professionaalse  huvi sfääri, läbisid 
maa-ala mitmed ojad ja jõeharud. Imestada pole siin 
eriti millegi üle: pinnase loomulik kalle juhtis vee lü-
himat teed allikaliselt Mustamäe nõlvalt alla Kopli lah-
te. Suurem osa Kristiine looduslikest veekogudest ka-
dus enne, kui kartograafid jõudsid need kaardile mär-
kida ja neile ametlikud nimed anda. Ainus erand on 
Sipe (Zipe) oja.  Saades alguse Tõnismäelt, voolates piki 
praegust Koskla tänavat drenaažikanalis, tegi oja haa-
ke Paldiski maantee nüüdsete paarituarvuliste numb-
ritega majade hoovides, jõudes lõpuks Mustjõkke. Nüü-
disaegsed teatmikud kinnitavad oja olemasolu üksnes 
Haabersti territooriumil. Alles poolteist sajandit taga-
si aga sai ta oma vee Lilleküla maadelt. Üks Mustjõe 
peamistest lisajõgedest täitis praeguseid Tildri ja Rää-
gu tänavaid ületades vooluveega linnataguste mõisade 
Löwenruh` ja Marienthali parkide tiigid. Viimati nime-
tatust on meie päevini alles jäänud vaid kaubandus- ja 
bürookeskuse nimetus Mustamäe tee kesklinna poolt 
tulles paremas servas. Esimesest on säilinud mõisa-
park. Kui kevad lõplikult jõusse astub ja pargi tiik jääst 
vabaneb, on sobivaim aeg minna vanale kaarsillale ja 
meenutada Kristiine ammuseid veekogusid.

Josef Kats
koduloouurija
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e2017. aasta lõpus korraldas Tallinna 

keskkonnaamet uuringu, kuidas on 
muutunud 2014. aastaga võrreldes 
lemmikloomade pidamine Tallinnas, 
millised on tallinlaste teadlikkus ja 
hoiakud seoses lemmikloomade pida-
misega ning rahulolu linna vastava 
valdkonna teenustega. Uuringu viis 
läbi Rait Faktum & Ariko. https://uurin-
gud.tallinnlv.ee/uuring/vaata/2017/
Lemmikloomade-uuring-2017 

Selgus, et tallinlastest 44% omab lem-
miklooma, neist 59% kassi ning 45% koe-
ra. Lemmiklooma pidavate tallinlaste 
osakaal ei ole võrreldes 2014. aastaga olu-
liselt muutunud. Nende osakaal, kes on 
lasknud oma kassi mikrokiibiga märgista-
da, on viimase kolme aasta jooksul tõus-
nud. Kui 2014. a oli kassiomanikke, kelle 
kass ei olnud kiibistatud, 71%, siis prae-
gu vaid 28%. Samuti on viimastel aastatel 
tõusnud nende kassiomanike osakaal, kes 
on oma kassi registreerinud lemmikloo-
made registris (42%lt 77%ni). Võrreldes 
varasemaga on koerte kastreerimine/ste-
riliseerimine veidi suurenenud (24%st 
koeraomanikest 2014. a 47%ni 2017. a). 

Kassiomanikest 74% peab oma kassi 
vaid toas, 26%-l käib kass ka õues. Toakas-
se on kõige enam Mustamäel (100%) ning 
kõige vähem Nõmmel (39%). Kristiines käib 
väljas 47% kassidest, 53% on toakassid.

Koeraomanikest 74% oli koera peami-
seks õues pidamise viisiks koeraga jaluta-
mine kõnniteedel ja parkides, 34% oli sel-
leks koera kinnises hoovis vaba ringi-
jooksmine ning 25% koeraga spetsiaalse-
tel koerte jalutusväljakutel käimine. 
Eluaseme tüübi ning linnaosade lõikes 
ilmnesid erisused. Kristiines käis 60% 
koeraomanikest koeraga jalutamas parki-
des, kõnniteedel (mitte spetsiaalsetel ja-
lutusväljakutel), 47% jookseb koer kinni-
ses hoovis vabalt ringi ning vaid 20% koe-
raomanikest käis koeraga spetsiaalsetel 
koerte jalutusväljakutel jalutamas.

Kristiine linnaosas on kolm koerte ja-
lutusväljakut – Tildri tn 10 (Tildri– Must-
mäe tee nurgal), Mooni 30d Cederhilmi 
pargis ja Tondimõisa pargis (Nõmme tee 
107). Lähedal on ka Lilleküla raudteejaa-
ma ja A. Le Coq Arena vahele jääv koerte 
jalutusväljak.

Hea uudis on, et viimastel aastatel on 
hulkuvate kasside arv vähenenud. Tallin-
na elanikest 71% ei ole viimase paari aas-
ta jooksul oma elupiirkonnas märganud 
kodutuid kasse. Kolm aastat tagasi oli sel-
liste tallinlaste osakaal 40%. Hulkuvaid 
koeri ei ole märganud 84% tallinlastest 
(2014. aastal 65% tallinlastest).

Kursisolek lemmikloomade mikrokii-
biga märgistamise teemaga on viimase 
kolme aasta jooksul veidi paranenud. Kui 
2014. aastal olid mikrokiibiga märgista-
mise teemaga kursis 62% kassi-/koera-
omanikest, siis käesoleval aastal 74%. 

Tallinlastest 78% on teadlik koerte 
ning 68% kasside mikrokiibiga tähistami-
se kohustuslikkusest. Enim on kasvanud 
tallinlaste teadlikkus kasside mikrokiibi-
ga tähistamise kohustuslikkuse osas 
(kolm aastat tagasi oli teadlik 47% tallin-
lastest). KRISTIINE LEHT

Tallinlaste ja kristiinelaste teadlikkus ja 
hoiakud seoses lemmikloomade pidamisega

Emakeele päeval, 14. märtsil toimus 
XV ülelinnaline koolieelikute etlemis-
konkurss „Eesti keele kaunis kõla“  Es-
tonia Talveaias. Kristiine linnaosa esin-
dasid linnaosa eelvooru parimad Bruno 
Aasa, Heti Stella Kisel ja Liisbet Toome. 

Ülelinnalisel etlemiskonkursil valiti 
kuus parimat etlejat, kellest üks oli Bruno 
Aasa (5a) Tallinna Linnupesa Lasteaiast. 
Bruno juhendajaks oli tema ema, Kerli 
Aasa. 

„Koolieelikute etlemiskonkurss   toi-
mus sel aastal juba  XV korda. See on ilus 
kingitus Eesti Vabariigi 100.sünnipäeva tä-

histamiseks meie kõigi poolt. Kristiine lin-
naosa esindasid kolm tublit noort etlejat, 
kelle valis välja linnaosa žürii. Mul on sii-
ras rõõm, et meie väike Bruno sai suure 
tunnustuse ka ülelinnalisel etlemiskon-
kursil ja ta valiti kuue parima etleja hulka. 
Palju õnne Brunole ja tema emale. Täna-
me kõiki konkursist osavõtnuid, nende va-
nemaid ja juhendajaid ning ka žüriid,“ li-
sas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. 
Kristiine linnaosa esindasid etlemis-
konkursil: 
• Bruno Aasa, (5a) Linnupesa lasteaiast,   
luuletusega  „Onu Heino tegi teatrit“, au-
tor Jaanus Vaiksoo, juhendaja Kerli Aasa;

• Heti Stella Kisel, (6a) Kristiine laste-
aiast, luuletusega „Oktoober“,  autor Lee-
lo Tungal, juhendaja Ingrid Märtmann;
• Liisbet Toome (4a) Lepatriinu lasteaiast, 
luuletusega   „Kingitus“, autor Mare Ro-
bal,  juhendaja Mare Robal.

XV Tallinna linna koolieelikute etle-
miskonkurss „Eesti keele kaunis kõla“ on 
deklamaatorite konkurss, kuhu on ooda-
tud osalema kõik sõnakunstihuvilised 
koolieelikud lasteaedadest ja huvialakoo-
lidest vanuses 4-7a. Esinemisel hinnatak-
se lapse ilmekust, selget puhast diktsioo-
ni, korrektsust, eakohasuse arvestamist 
luuletuse valikul. KRISTIINE LEHT

Kristiine noored etlejad said tunnustuse 

Veebruarikuu algas mõnusalt karge 
talveilmaga. Kristiines toimus Eesti Va-
bariigi juubeli raames mitmeid vahvaid 
sündmusi.

Kristiine koolieelikute Talvetrall
8. veebruaril toimus Kristiine koolieeliku-
te neliksarja teine üritus Talvetrall, mis on 
talvine spordipäev linnaosa munitsipaal-
lasteaedade lastele. Traditsiooniliselt võt-
sid Talvetrallist osa linnaosa 11 lasteaia 
lapsed, kokku ligi 400 last. Sporditi ühek-
sal spordialal, kõik osalejad said auhinnad. 
Vahva spordipäev viidi läbi Audentese 
spordikeskuse kergejõustikuareenil. Tal-
vetrall on linnaosa traditsiooniline üritus, 
kus lapsed saavad proovida mitmesugu-

seid spordialasid ning mängida põnevaid 
mänge oma eakaaslastega. Kristiine linna-
osa valitsus korraldas Talvetralli juba 22 
korda. Talvisel spordipäeval osalevad lin-
naosa lasteaedade lõpurühmade lapsed. 

Suur Vastlatrall 
Suur Vastlatrall toimus 13. veebruaril 
Löwenruh’ pargis. Mänge, tralli, lusti ja rõõ-
mu jätkus kogu perele. Külas oli 
Baltimaade esimene LED-sak-
sofonist Henri Aruküla, toimu-
sid vahvad vastlamängud. Võist-
lusi korraldasid Kristiine noor-
tekeskuse noorsootöötajad. 
Lastel oli võimalik teha vastla-
sõitu poniga. Kristiine linnaosa 
vanem Jaanus Riibe ja tema 
meeskond jagasid üheskoos kõi-
gile tasuta vastlakukleid, linna-
osa elanikel oli tuju hea, rütmi-
kas muusika kutsus igas eas ini-
mesi tantsu lööma ja ürituse 
lõppedes tänasid paljud.

Räägu pargis avati liuväli
23. veebruaril avati Räägu pargis liuväli. 
Avapeol pidasid maha hokilahingu väike-
sed hokipoisid, jäätantsuga esines iluui-
sutaja Johanna Allik.

Juubelikuu Eesti 100 oli Kristiines te-
gus, juubeliaasta tegevused jätkuvad ter-
ve aasta. Olete oodatud ka järgmistele 
meeleolukatele ettevõtmistele.

Juubelikuu Eesti 100 oli Kristiines tegus

Natalja  
Gromovaja
Kristiine linnaosa  
vanema asetäitja Postitoimetusi saab kiiremini 

teha pakiautomaadi juures
Postkontoris asjaajamise saab asendada kiire pakiautomaa-
dikülastusega.

Lisaks postiasutustele on Kristiine linnaosas nüüdseks ka 
neli pakiautomaati, millest võib oma pakid muretult 24 tundi 
ööpäevas teele panna või kätte saada.

Kui postkontoris saab endiselt kasutada kõiki postiteenu-
seid – saata pakki ja kirja, tellida perioodikat, maksta arveid 
ning osta pakkevahendeid ja muud postikaupa, siis paki-
automaat on mõeldud eelkõige kiireks paki teelepanekuks 
või kättesaamiseks. Kuna Kristiine linnaosa elanikud on ka 
aktiivsed pakitellijad, siis on nende kasutada pakiautomaa-
did Marienthali Selveri, Sõpruse Rimi, Kristiine keskuse ning 
Tondi Rimi juures. Ümbruskonda jäävad ka Merimetsa Sel-
veri, Mustika keskuse, Mustamäe keskuse ja Magistrali kes-
kuse pakiautomaadid. OMNIVA

Foto: Aivar Pärtel

Kolm sõpra kelgul.
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS

Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5

Laste ja perede keskus, Sõpruse pst 5

Kristiine tegevuskeskuse päevakeskus avatud üritused aprill 2018
T 3. aprill kell 13.30 – Kevadkontsert svingirütmis – meile esi-
neb svingikoor Aktiva

K 4. aprill kell 14.00 – Meil on külas keelemees Einar Kraut – rää-
gime eesti keele kujunemis- ja arenguloost

E 9. aprill kell 13.00 – Vestlusringis on Kristiine linnaosa vanem 
Jaanus Riibe

T 10. aprill kell 13.30 – Tervisetund: „Tervise ja haiguse vahel“ 
– psühhoterapeut Epp Veski Ülevaade haiguste arenemisest, 
kaebustest, uuringutest ja sellest, mida ise saaksime teha, et hai-
gused edasi ei areneks ja me end paremini tunneksime

K 11. aprill kell 15.00 – Piiblitund – pastor Helari Puu

K 11. aprill kell 15.00 – Vaegkuuljate infotund – Svetlana Maide

N 12. aprill kell 13.30 – Vabadusvõitlejate koosolek – juhendaja 
Gunnar Vompas

N 12. aprill kell 14.00 – Väärikate kontsert-tantsuõhtu (Puuetega 
Inimeste Kojas, Endla 59)
T 17. aprill kell 13.00 – Rahvatantsurühm Kristiina 20. juubeli 
kontsert (Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59)
N 19. aprill kell 14.00 – Shibori tehnika töötuba Shibori on jaa-
panipärane kangavärvimise tehnika, kus muster tekitatakse kan-
gast voltides, kortsutades ja sõlmides. Töötoas osalejal valmib ai-
nulaadne linik. Töötoa maksumus on 3 eurot, mis sisaldab shibori 
tehnikas linakese valmistamist koos vajaminevate materjalidega. 
Juhendaja Mai-Helle Õunap. Registreerimine päevakeskuse juhi 
toas või tel 6512 702 (osavõtjate arv piiratud)
N 26. aprill kell 13.00 – Infotund eakatele skautidele päevakes-
kuse saalis – Ingrid Junisov
Registreerimine huviringidesse tel 6 512 702 või Sõpruse pst 5 
päevakeskuses. Loengud toimuvad eesti keeles.

E 9. aprill kell 13.00  – 
 VESTLUSRINGIS ON KRISTIINE 

LINNAOSA VANEM JAANUS RIIBE

Kui teil on mure või ettepanek, siis võite julgelt 
minu poole pöörduda!

Vastuvõtule saab registreerida telefonil 645 7100

E-post: Jaanus.Riibe@tallinnlv.ee
Facebook: www.facebook.com/riibejaanus
Instagram: www.instagram.com/riibejaanus

N 29. märts kell 13.00 –
kohtumine Tallinna abilinnapea 
Andrei Novikoviga. Teemaks on 
Tallinna suuremad projektid ning 
Mereäärse piirkonna arendused.

Andrei Novikov on olnud Kristiine linnaosa vanem 
ja Riigikogu liige. Alates 2017. aasta novembrist on 
Andrei Novikov Tallinna Linnavalitsuse liige kureeri-
des linnaplaneerimise valdkonda

•  27.03 kell 12 mängufilm „Vasha“
•  03.04 kell 12 mängufilm „Reekviem“
•  10.04 kell 14 mängufilm „Nimed marmortahvlil“
•  17.04 kell 12 mängufilm „Äratus“
•  24.04 kell 12 mängufilm „Draakoni aasta“

KINOKAVA: 

Eakate filmiklubi alustas 6. märtsil 2018 kell 
12 Salme Kultuurikeskuses, Salme tn 12. 
REGISTREERIMINE klubiliikmeks telefonil 645 7100.

Tallinn kavatseb seenioridele 
luua modernse teenuskodu
Tallinna linnavalitsus asus 
koostama seenioride eluase-
meprogrammi, mille eesmär-
giks on kindlustada elusügi-
sesse jõudnud linnakodanikud 
jõukohase toetatud eluase-
mega.

Abilinnapea Tõnis Mölderi 
sõnul koostab Tallinn 1. ok-
toobriks 2018 seenioride elu-
asemeprogrammi, kuna linn 
soovib eakatele pakkuda tee-
nuseid, mis toetavad nende 
perekonda ja soodustavad 
eaka toimetulekut. Seenioride 
teenuskodu kontseptsiooni 
kohaselt annab see eakatele 
eelkõige vabaduse ning või-
maluse väärikalt ja mõnusalt 
oma vanaduspäevi veeta, nei-
le pakutakse mitmesuguseid 
teenuseid, mille eesmärgiks 
on säilitada ja edendada elani-
ke füüsilist, vaimset ja sot-
siaalset suutlikkust ning ise-
seisvat toimetulekut. Lisaks 
korteritele peaksid seenioride 

kodus olema ka raamatukogu 
ja ühistegevusruum, eakatele 
jõukohased sportimisvõima-
lused, söökla või kohvik, ruu-
mid tervishoiuteenuste pak-
kumiseks. Ühtlasi peab majas 
olema ööpäevaringne valve-
teenus/turvateenus koos häi-
renuputeenusega. Elanikele 
pakutaks ka mitmesuguseid 
tasulisi teenuseid – juuksur, 
maniküür, pediküür, saun, ma-
japidamisteenused (korista-
mine, pesupesemine, toidu 
koju toomine jms).

Esimesel etapil kavatseb 
linn rajada sotsiaalmaja eaka-
tele toimetulekutuge vajava-
tele linnaelanikele aadressil 
Maleva tn 18, kuhu planeeri-
takse 75 korterit ja ühiskond-
likud ruumid. Teenuskodu on 
plaanis luua erakapitali kaasa-
tes ka Tallinna kesklinna Naf-
ta 1a, kus oleksid hea ligipää-
setavusega 1-2-toalised, köö-
gi- jm tehnikaga sisustatud 
üürikorterid. Raepress

Lumerohke veebruar andis kõigile 
lastele võimaluse nautida väljas tal-
verõõme. Need, kellel õues mölla-
misest sõrmed ja varbad külmetama 
hakkasid, said end soojendada las-
tekeskuse soojades ruumides. 

Pärast õppimist oli põhjust meis-
terdada kaarte, kuna ka sel aastal oo-
tas täitmist sõbrapäeva postkast. 14. 
veebruaril said kõik kaardid laiali jaga-
tud ja pärast sõbrapäeva koogi söömist 
sisustasime aega põnevate meeskon-
namängudega.

Veebruarikuu teiseks oluliseks 
sündmuseks on teatavasti Eesti Vaba-
riigi aastapäev ja seekord tähistasime 
seda olulist sündmust ühise pidulaua-

ga, mida kaunistasid kartulisalat, kilu-
võileivad ja uhke tort. Laulsime hüm-
ni ja rääkisime olulistest ajaloosünd-
mustest. Kordasime üle kõigi Eesti 
presidentide näod ja nimed. Oma kü-
laskäiguga üllatas meid Kristiine lin-
naosa vanema asetäitja Kristel Geine, 
kes tõi kingiks põneva raamatu “Eesti 
Vabariik 100”. Koolivaheaja esimene 
päev algas talvise matkaga Pääsküla ra-
bas. Ei hirmutanud meid lumi ega tuisk, 
rühkisime vapralt mööda laudteid ja 
jõudsime ka üles vaatetorni tippu. Kuna 
külm läks väljas aina krõbedamaks, siis 
otsustasime teisipäeva ja kolmapäeva 
lastega keskuses veeta ning omandada 
algteadmisi kokakunstist. Abistama tuli 
meid selles raskes töös tervisliku toitu-
mise spetsialist Tiiu ja nii mõnigi laps 
sai elus esimest korda kartulit koorida 
ning kotletti praadida. Neljapäev möö-
dus Karamelli Töökojas, kus jälgisime 
põnevat kommitegu ja iga laps sai en-
dale pulgakommi meisterdada. Vaheaja 
lõpetasime kolmetunnise filmimarato-
niga keskuses.

Laste päevakeskus tahab tänada 
Omniva heategevusprojekti “Leiame 
mõmmikule uue kodu”, tänu millele 
said seisma jäänud mänguasjad meie 
keskuse laste kodudes uue elu.

Laste päevakeskus soovib kõigile 
kaunist peagi saabuvat kevadet!

Külmakuu laste päevakeskuses

Marika Samson
Kristiine tegevuskeskus 
Sotsiaalpedagoog 

Grete Landson
MTÜ Lastekaitse Liit

Sotsiaalsete oskuste hulka kuulub 
kaaslase mõistmine ja temaga ar-
vestamine - empaatiavõime annab 
inimesele veel pikaks ajaks eelise 
robotite ees. 

Ühiskonnas laia kõlapinda pälviv 
kiusamine saab aga alguse just vähes-
test sotsiaalsetest oskustest. Kiusami-
sega tegelemisel on efektiivseim viis 
selle ennetamine ehk lastegrupis 
luuakse näitlike situatsioonide abil 
üksteist arvestavad suhted. Selle kau-
du õpitakse austama nii iseennast kui 
ka teiste õigust oma arvamusele ning 
leidma ühekordsete konfliktide tekki-
misel kõigile sobivaid lahendusi nii, et 
väiksematest arusaamatustest ei are-
neks välja kiusamist. MTÜ Lastekaitse 
Liit programmi „Kiusamisest vaba las-
teaed ja kool“ alusväärtusteks on salli-
vus, hoolivus, austus ja julgus ning 
sümboliks lillat värvi Sõber Karu. Me-
toodika „Kiusamisest vabaks!“ kasu-
tusõigus on tänaseks 465 lasteaial ja 
133 koolil üle kogu Eestimaa.

Tallinna Linnupesa Lasteaias toi-

mus metoodikat tutvustav teabepäev 
Kristiine linnaosa lasteaedadele, millel 
osalesid heade suhete õpetamise vastu 
huvi tundvated lasteaiaõpetajad. Muu 
hulgas viidi läbi „karukoosolek“ – täis-

kasvanud jälgisid huviga 
situatsiooni läbimängi-
mist ja järgnenud arutelu 
laste ja õpetajate vahel. 
Jälgida sai nii „Kiusami-
sest vabaks!“ metoodika 
kasutamisega värskelt al-
gust teinud 3-4 aastaste 
laste kui ka koolieeliku-
test koosneva rühma te-
gevust. 

Tallinna Linnupesa 
Lasteaed liitus „Kiusami-
sest vaba lasteaed ja kool“ 
programmiga 2010. aastal 
pilootlasteaiana ja nii 
alustavad staažikamad 
õpetajad juba kolmandat 
korda kõige pisematega. 
Metoodikapäeval jagas 
oma kogemust vanemate 
kaasamisest rühma iga-
päevastesse tegemistesse 
Tallinna Meelespea laste-

aia õpetaja Jaanika Reinik. Koostöö olu-
lisust nii igapäevaelus, kui ka ette tule-
vate probleemide lahendamisel ja edu-
hetkede jagamisel kinnitasid kõik ko-
halolnud. 

Head omavahelised suhted on õpitavad!

Lastekas on Pääsküla raba vaatetornis
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Järgneva kolme aasta olulisemaks 
objektiks Põhja-Tallinnas on Kopli 
uue tervisekeskuse ehitamine 
Sõle tänavale, mis praeguste plaa-
nide järgi peaks uksed avama 
2020. aasta lõpus või 2021. aasta 
alguses.

Tänapäevane tervisekeskus ker-
kib olemasoleva Kopli polikliiniku 
(Sõle 63) asemele, mis läheb lammu-
tamisele. Sama koha peal ehitatakse 
uus ja tänapäevane kompleks, mida 
võib võrrelda vastavatud Mustamäe 
tervisekeskusega, mis kuulub samu-
ti Lääne-Tallinna keskhaiglale.

Ettevalmistustööd juba käivad, 
praeguste kavade järgi lõppevad 
järgmisel aastal projekteerimistööd 
ja 2020. aastal peaks algama ehitus. 
Kui plaanid peavad, siis võib uus ter-
visekeskus uksed avada 2021 aasta 
alguses. 

Põhja-Tallinna vanema Raimond 
Kaljulaidi sõnul on tegemist linnaosa 

kõige suurema projektiga lähiaasta-
tel – sarnaselt Sõle spordikeskusele, 
mille valmimine oli olulisemaid pro-
jekte eelmise nelja aasta jooksul. 

„Uue tervisekeskuse planeerimi-
sel on arvesse võetud Põhja-Tallinna 
kiiret arengut ja elanike arvu tõusu. 
Samuti vaatab linn üle ühistranspor-
di skeemi ja kogu lähedalasuva taris-
tu, et kindlustada mugav ligipääs nii 
Kopli tervisekeskusele kui selle kõr-
val endise migratsiooniameti ruumi-
des asuvasse Põhja-Tallinna sotsiaal-
keskusesse. See, et sotsiaalkeskus tu-
leb just uue polikliiniku juurde on 
oluline, sest sotsiaalkeskust külasta-
vad väga paljud piirkonna eakad ja 
neil on kindlasti mugavam, kui ter-
vishoiu ja vaba aja teenused asuvad 
lähestikku ning heade ühistranspor-
diühenduste läheduses,“ ütles Kalju-
laid.

Ehitustööde ajaks kolivad kõik 
praegu Kopli polikliinikus pakutavad 
meditsiiniteenused asenduspindade-

le. Ülemineku periood tehakse pat-
sientide jaoks võimalikult mugavaks. 
Abita ei jää keegi.

Uues Kopli tervisekeskuses hakka-
vad patsiente vastu võtma nii perears-
tid kui eriarstid (neid loodetakse juur-
de meelitada), samuti füsioterapeudid, 
logopeedid, hambaarstid jne. Sealsa-
mas saab teha erinevad labori- ja ra-
dioloogilisi uuringuid. Lisaks asuvad 
hoones taastusravikeskus ja apteek. 
Kindlasti mõeldakse ka erivajadustega 
inimestele. Kokkuvõttes muudab uus 
tervisekeskus patsiendile ravi kiire-
maks ja palju mugavamaks.

Hiljuti toimunud kohtumisel Lääne-
Tallinna Keskhaigla juhtide ja Põhja-Tal-
linna valitsuse juhtkonna vahel lepiti 
kokku ka see, et linnaosa aitaks kaasa 
parkimisvõimaluste laiendamisele poli-
kliiniku ja uue sotsiaalkeskuse lähedu-
ses. Kopli tervisekeskuse rajamine ra-
hastatakse osaliselt Euroopa abirahast, 
samuti Lääne-Tallinna keskhaigla va-
henditest. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS

Haabersti Linnaosa Valitsus korraldab laupäeval, 7. aprillil 
Haabersti Vaba Aja Keskuses (Ehitajate tee 109a/2) tervise-
päeva, kuhu on oodatud kõik huvilised. 

Kell 11.00-15.00 toimub kolmanda korruse suures saalis ja ko-
ridorides tervisemess. Tervisemessil on võimalik nautida soodus-
hinnaga massaaži, mida pakub Massaaži ja Teraapiakool. Küsida 
nõu Lümfiteraapia ja Taastusravikliiniku personalilt, osta ravimtai-
mi ja vitamiine ning teisi tervisetooteid. Kell 11.00 ja kell 14.00 toi-
muvad tervisemessil loosimised, kus kõigi osalejate vahel loositak-
se välja auhinnad tervisepäeva toetajate poolt. Kolmanda korruse 
väikeses saalis toimub terviseseminar. Kell 11.30 on kõigil huvilis-
tel võimalik tutvu-
da Vanemakoolitus.
ee veebikoolituste-
ga. Kell 12.30 tut-
vustab oma tooteid  
Eesti suurim tervi-
setoodete tootja 
VIPIS. Kell 13.30 
räägitakse tervisli-
kust päevitamisest 
ja kell 14.30 toimub 
Suukooli loeng lap-
sevanematele. Kol-
manda korruse treeningsaalis on võimalik kell 12.00 teha tutvust 
Bungypumpiga, mis on uus lähenemine kepikõnnile ja kell 13.00 
räägib Anneli Albert vigastuste ennetamisest tervisespordis. Õis-
mäe ujulas toimuvad algusega kell 12.30 ja 14.30 basseiniseansid. 
Esimene neist on mõeldud lastega peredele ja teine on muusikali-
se teraapiaga ja veidi sportlik. Näidistreeninguid basseiniseanssi-
del juhib zumbakuningas Jorge Hinojosa. Nurmenuku raamatuko-
gus toimub lasteprogramm. Kell 11.30 on kavas Lasteteater Mäng 
etendus „Kuidas saada heaks“. Lisaks saab Nurmenuku raamatuko-
gus terve päeva jooksul osaleda luuleorienteerumisel, mängida ter-
viseteemalisi lauamänge ja tutvuda raamatukogus laenutatavate 
spordivahenditega. Tervisepäev on osalejatele tasuta! Kohtumise-
ni 7. aprillil Haabersti Vaba Aja Keskuses! Lisainformatsioon tele-
fonil 6404860. HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS

Põhja-Tallinn saab uue polikliiniku

Haaberstis toimub 
kevadine tervisepäev

Helmut Koidla
Ehitusinsener, Kristiine elanik

Kohtumisel Kristiine elanikega viisin läbi kirjaliku küsitluse, 
mille teemaks oli “Parkimismaja ehitamine Kristiinesse”.

Kõigepealt selgitan, missugust parkimismaja ehita-
mist oli küsitluses mõeldud.
1. Mõeldud oli parkimismaja ehitamist sotsiaalobjek-
tina linna eelarvest.
2. Mõeldamatu oleks arvata, et see parkimismaja peaks 
hakkama kasumit tooma.
3. Parkimismaja oleks kõikide selle piirkonna autooma-
nike jaoks.
4. Kasutajatel võiks olla tasu kasutamise eest, näiteks 
üks-kaks eurot päevas.
5. Sissesõit parkimismajja võiks olla Ühiskaardiga (nn ro-
helise kaardiga).

Kes toetasid oma allkirjaga parkimismaja ehitamist?
1. Noored pered, kes omasid autot (vahel pere peale ka 
mitut autot).
2. Autojuhid, saja kümne protsendiliselt (110%).
3. Vanematest inimestest pooled. Nende tingimuseks 
oli, et majaesised oleksid vabad kiirabi- ja tuletõrje-
autode jaoks.

Kes kahtlesid?
1. Esmalt kaheldi, kas parkimismajade ehitamine on 
ikka linna programmis sees.
2. Teiseks kaheldi, kas Mustamäele hakatakse parkimisma-
ja ehitama.

Vastus kahtlejatele – info on tõene.
3. Mõned eakad arvasid, et neile pole parkimismaja vaja, 
et nad on vanad. Õige.
4. Mõned väitsid, et omavad juba parkimiskohta (suvilas 
või mujal). Väga hea.
5. Mõned arvasid, et igal korteriühistul peaks oma par-
kimismaja olema.

Vastus neile: 
1) kõikidele ei jätku ruumi,
2) see on kallis lahendus, võrreldes mitmekorruseli-
se parkimismajaga,
3) viiekorruseline parkimismaja võtab vähem pinda 
kui mitme väikese parkimismaja ehitamine. Seega 
säilitame rohkem rohelust.

Otsest vastuseisu ei olnud kellegi poolt.

Olen nõus väitega, et ega üks parkimismaja kogu 
probleemi lahenda. Vaja on ehitada mitmeid ja mitte ai-
nult Kristiinesse, vaid ka teistesse linnaosadesse.

Lugesin artiklit “Tallinn kandideerib 2020. aasta 
roheliseks pealinnaks”. Rohelise pealinna tiitli saab 
linn, kus juurutatakse säästlikke liikumisviise, laienda-
takse ja luuakse juurde parke, rohealasid jne. Teeme siis 
meiegi nii – ehitame Kristiinesse parkimismaja. Sel-
lega säästame haljastust ja samas leevendame ka parki-
misprobleemi ning oleme konkurentsivõimelisemad 
rohelise pealinna tiitlile kandideerimisel.

Alus: Helmut Koidla läbi viidud küsitlus parkimismaja ehitamise vaja-
likkuse kohta üle kolmesaja toetusallkirjaga.

Tasuta tugirühm Tallinnas! 
Kas Su laps on püsimatu, üliaktiivne või trotslik? Või on lapsel diag-
noositud aktiivsus- ja tähelepanuhäire? Sa tahad oma lapsele paremini 
toeks olla? Tule ATH tasuta tugirühma! Siin saad toetust ja mõistmist 
ning vastused oma paljudele küsimustele. ATH tugirühm Tallinnas toi-
mub kord kuus neljapäeviti 17.30-19.00 Eesti Lastefondi ruumides (Lai 
31). Eraldi eesti- ja venekeelne rühm. Rohkem infot www.elf.ee.

Tasuta nõustamine lahutavatele lapsevanematele
Eesti Lastefondis toimub üks kord kuus lahutavatele lapsevanemate-
le mõeldud grupinõustamine, mille eesmärgiks on vähendada laste 
stressi ning suurendada oskusi lapse huvidest lähtuvalt elu elukor-
raldusega hakkama saamiseks. Tunnid toimuvad üks kord kuus nelja-
päeviti 15.00-16.30 Eesti Lastefondi ruumides (Lai 31). Nõustamine on 
tasuta. Vajalik eelregistreerimine. Rohkem infot www.elf.ee.

Erivajadusega inimeste töölaadal 
saab pakutavat tööd kohe proovida
Eesti töötukassa ning Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse koostöös toi-
mub 28. märtsil kell 11-14 järjekordne Töölaat, mis on mõeldud vähenenud 
töövõimega inimestele. Astangu keskuse ruumides toimuval Töölaadal osa-
levad ettevõtted, mis on valmis pakkuma tööd just erivajadusega kandidaa-
tidele. Tavapärastest töömessidest eristab Töölaata lõbusam, vahetum, kaa-
sahaaravam meeleolu. Sellel aastal osalevad tööandjatest Selver, Rimi, ABC 
Supermarkets (kaubandus), ISS ja SOL Baltics (puhastusteenindus), Radisson 
Blu Sky ja Radisson Blu Hotel Olümpia (hotellindus), Omniva ja Express Post 
(posti sorteerimine, kojukanne), Elisa, Swedbank (klienditeenindus), Eesti 
Pandipakend (lihttöö). Kui kohe töölepingut ei sõlmita, on võimalik suunduda 
ka praktikale ja selle käigus oma töösoovis ja oskustes veenduda. Töötu-
kassa nõustajad tutvustavad vähenenud töövõimega inimeste teenuseid ja 
koolitusvõimalusi ning annavad karjäärinõu. Astangu kohvikus saate tasku-
kohase hinna eest osta maitsvaid pagaritooteid ja küpsetisi. Üritus on tasuta 
ning toimub Astangu kutserehabilitatsiooni keskuses (Astangu 27, Tallinn).

Info: Mari Kalbin, Astangu keskuse tööhõivespetsialist. Tel 68 77 229

LUGEJA KIRI 

Parkimismaja Kristiinesse: POOLT või VASTU

Foto: Aleksandr Gužov
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Võta ühendust tel 640 5500 
www.mhk.ee

KUULUTUSED

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

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja vanu postkaarte. 
Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade 
ehitus ja üldehitustööd. www.fassaadimeister.ee. Tel. 5196 9314

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

Ostan talumaja koos maaga. Hooned võivad vajada kapitaalremonti. 
Tel. 501 9917

Kõik ühest kohast! Küttepuud, brikett, pellet ja korstnapühkimine. 
Head hinnad! Tel. 6000136, 5200093. Puu24.ee  

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel. 5352 9476. 
email: mehitus@gmail.com  

Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus.  
Tel. 5690 3327

Korstnate ehitamine. Tel. 5461 6929 (Litsentseeritud pottsepp)

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto, võib vajada remonti.  
Tel. 512 7543. Bar500@hot.ee

Keemiavaba kodu- ja kontorikoristus, vaiba ja pehme mööbli 
puhastus. info@puhastusekspress.ee. Tel. 5817 0539

Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude ja okste raiet. Tööd 
teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja teostan okste äravedu. 
Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel. 513 3458

Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel. 518 8889

OSTAN SÕIDUKORRAS AUTO KUNI 1000.- SOBIB KA VENEAUTO.  
Tel. 58190200

Müüa SÕNNIK 7T-150€, 15T-220€, MULD, liiv, killustik.  
Tel. 56971079, taluaed@hot.ee 

Ostan Teie auto. Võib vajada remonti. Tasu kohe! Tel. 58358133

Kotka Tervisemaja Kingsepal naiste kontsapleki vahetus 5 eurot, 
palun kiirustage! Käsitööna individuaalsete sisetaldade valmistami-
ne, ortopeedilised sisetallad. Tel. 5076970

Soovin osta garaaži boksi, võib vajada remonti. Tel. 56214956

Riigihalduse minister kehtestas 
13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 
Harju maakonnaplaneeringu „Rail 
Baltic raudtee trassi koridori asuko-
ha määramine“. 

Planeeringu eesmärk on luua alus uue 
rahvusvahelise ühenduse projekteerimi-
seks Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu 
vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vas-
tab Euroopa standardile. Rail Baltic raud-
tee rajamisega kaasneb inimeste ja kau-
pade parem liikumisvõimalus ning trans-
pordist tingitud õhusaaste vähenemine. 
Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht 
elektrifitseeritud Rail Baltic raudtee tras-
si koridorile Harju maakonnas, alates 
Muuga sadama piirkonnast kuni Rapla 
maakonna piirini. Minister kehtestas li-
saks 13.02.2018 Pärnu maakonna osas ja 
14.02.2018 Rapla maakonna osas maa-
konnaplaneeringu raudtee trassi koridori 
asukoha määramiseks. Lätis ja Leedus on 
Rail Balticu raudtee trassi koridori asu-
koht samuti välja valitud. Rail Balticu ra-
jamine on seotud suure avaliku huviga.

Raudtee trassi koridori asukoha mää-
ramisel kaaluti mitut võimalikku asukoh-
ta, mille tulemusena valiti trassikoridori 
asukoht nii, et raudtee rajamine oleks 
tehniliselt teostatav ja majanduslikult ta-
suv ning raudteest tulenevad mõjud ja 
häiringud oleksid minimaalsed nii inim- 
kui ka looduskeskkonnale. 

Planeeritud trassikoridori pikkus Har-
ju maakonnas on 48 km ja see kulgeb läbi 
kuue kohaliku omavalitsuse territooriu-
mi: Maardu linn, Jõelähtme vald, Tallinna 

linn, Rae vald, Kiili vald ja Saku vald. Tras-
sikoridori laius hajaasustuses on 350 m, 
mis hõlmab raudtee rajamiseks vajamine-
vat maad ja raudtee kaitsevööndit (kokku 
66 m) ning nn trassi nihutamisruumi, mis 
võib osutuda vajalikuks sellisel juhul, kui 
raudtee asukohta tuleb projekteerimise 
käigus täpsustada. Raudtee rajamine on 
võimalik üksnes planeeritud trassikorido-
ri sees. Tiheasustuses ning kitsastes olu-
des on trassikoridori laiuseks 150 m. 

Raudtee on kavandatud reisirongide-
le kiirusega kuni 240 km/h. Kaubarongide 
kiirus on kuni 120 km/h. Rahvusvahelise 
reisirongi peatus on planeeritud Tallin-
nasse. Planeeringuga on ette nähtud või-
malus korraldada tulevikus Rail Balticu 
raudteel kohalikku rongiliiklust Tallinn-
Rapla-Pärnu-Riia suunal. Selleks on Rail 
Balticu trassile kavandatud perspektiiv-
sed asukohad kohalike rongipeatuste ra-
jamiseks.

Kuni planeeringu elluviimiseni saab 
trassikoridori alale jäävaid maaüksusi 
edasi kasutada nende senise sihtotstarbe 
järgi, senist maakasutust planeering ko-
heselt ei kitsenda. Planeeringuga määra-
tud trassikoridoris sätestatud maakasu-
tustingimused kehtivad kuni Rail Baltic 
raudtee valmimiseni. Pärast raudtee ka-
sutusloa väljastamist tulenevad kitsendu-
sed raudteest ja selle kaitsevööndist.

Rail Maakonnaplaneering koosneb se-
letuskirjast ja joonistest. Seletuskirjas on 
kirjeldatud planeeringulahendus omava-
litsuste kaupa. Trassikoridori kasutamise 
põhimõtted ja tingimused on toodud kogu 
planeeringuala kohta. Planeeringu koos-

seisus on kolme maakonda hõlmav joonis 
(mõõtkava 1:220 000) ja Harju maakonna 
põhijoonis (mõõtkava 1:80 000). Samuti 
on eraldi joonised (mõõtkavas 1:20 000) 
koostatud kohalike omavalitsusüksuste 
territooriumitele jäävate trassilõikude 
osas.

Planeeringute koostamisel on arvesse 
võetud ning tasakaalustatud riigi ja koha-
liku omavalitsuse ruumilise arengu vaja-
dused. Planeeringu koostamise käigus vii-
di läbi keskkonnamõju strateegiline hin-
damine (KSH), mille eesmärk on arvesta-
da keskkonnakaalutlusi planeeringu 
koostamisel ning kehtestamisel, tagada 
kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH 
aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hin-
natud planeeringu elluviimisega kaasne-
vaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalma-
janduslikule keskkonnale, võimalikke al-
ternatiivseid lahendusi ning kavandatud 
negatiivsete mõjude leevendamise meet-
med säästvaks ja tasakaalustatud aren-
guks. Meetmete tõhususe kontrollimiseks 
projekti edasistes etappides on KSH  aru-
andes esitatud seirekava. Maakonnapla-
neeringuga kavandatava tegevusega 
kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

Kehtestatud maakonnaplaneeringu 
materjalid on kättesaadavad veebilehel: 
www.maavalitsus.ee/maakonna-pla-
neeringud Harju maakonna alajaotuses. 

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee 
trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine
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VEO- ja KOLIMISTEENUS

LUGUPEETUD EAKAD! 
OLETE TAAS OODATUD TANTSIMA

Neljapäev, 12. aprill kell 14 
esinevad  

Boris Lehtlaan ja  
Are Jaama

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, 
Endla 59

Sissepääs tasuta!
Vaheajal kohvilaud

KRISTIINE 
LINNAOSA 
VALITSUS

KORRALDAJA

19. aprill kell 12-18; 20. aprill kell 10-15

INVAMESS 2018 
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59

KORRALDAJA: TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA, WWW.TALLINNAKODA.EE

SISSEPÄÄS TASUTA

KOOSTÖÖPARTNERID: TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET, HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU

ABIVAHENDIFIRMAD 
TEENUSEPAKKUJAD 
PUUETEGA INIMESTE 
ORGANISATSIOONID 

INFOTUNNID 
SOTSIAALNÕUSTAMINE 
ÕIGUSNÕUSTAMINE 
KOHVIK 

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale  ja 

Tallinna päevale pühendatud kontsert

15. mail kell 19 
Nordea Kontserdimajas Tel 66 00 190, 51 36 999.

Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee

TA
S

U
TA

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
JA

 S
O

O
D

S
A

D
 H

IN
N

A
D

!PUITBRIKETT al.119.-
PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID al. 2.50

PUITBRIKETT
PELLETID
TURBABRIKETT
KIVISÜSI
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Kristiine leht  93 x 43 mm

Tallinn: Laki 36
B sissekäik  3. k
Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766 
tel/faks: 6098 862 LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

glasaken.ee

Triinu Tapper 5330 1860
Sinu kinnisvaramaakler Kristiines

Igal kodul on 
oma lugu.
Kodu vahetamine võib olla keeruline
protsess. Mina olen siin, et Sind aidata.

Võta minuga ühendust!

+372 5740 0561
kairiin.arula@remax.ee
www.facebook.com/KairiinCity
www.remax.ee/KairiinAruls

SISSEPÄÄS 
TASUTA

11.00–11.15 Avasõna
Aivar Riisalu, abilinnapea

11.15–12.15 Milliseid muudatusi tõi kaasa
01.01.2018 jõustunud korteriomandi-
ja korteriühistuseadus?
Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- ja
Õigusbüroo; Kinnisvarakool

12.15–13.00 Ka internetikaubanduse
ostuparadiisis kehtivad reeglid.
Andres Sooniste, Tarbijakaitseamet

13.00–13.30 Vaheaeg

13.30–14.15 Maksuvaba tulu arvestamise
praktilisi küsimusi.
Külli Külm-Kivistik, Maksu- ja Tolliamet

14.15–15.15 Minu raha – võimalused ja riskid.
Astrid Matsoo, Finantsinspektsioon

15.15–16.15 Andmekaitsest ja isiku õigustest.
Maarja Kirss, Andmekaitse
Inspektsioon

KASULIKUD NÕUANDED TARBIJALE JA KAUPLEJALE
Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus | Info 640 4232 | www.tallinn.ee/tarbija

OSAVÕTT

TASUTA!

27. MÄRTS 2018 | 11.00–16.30

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU SUUR SAAL
TÕNISMÄGI 2

SÜNKROONTÕLGE
VENE KEELDE

TALLINNA
TARBIJAÕIGUSTE PÄEV

11.00–11.15 Avasõna
Aivar Riisalu, abilinnapea

11.15–12.15 Milliseid muudatusi tõi kaasa
01.01.2018 jõustunud korteriomandi-
ja korteriühistuseadus?
Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- ja
Õigusbüroo; Kinnisvarakool

12.15–13.00 Ka internetikaubanduse
ostuparadiisis kehtivad reeglid.
Andres Sooniste, Tarbijakaitseamet

13.00–13.30 Vaheaeg

13.30–14.15 Maksuvaba tulu arvestamise
praktilisi küsimusi.
Külli Külm-Kivistik, Maksu- ja Tolliamet

14.15–15.15 Minu raha – võimalused ja riskid.
Astrid Matsoo, Finantsinspektsioon

15.15–16.15 Andmekaitsest ja isiku õigustest.
Maarja Kirss, Andmekaitse
Inspektsioon

KASULIKUD NÕUANDED TARBIJALE JA KAUPLEJALE
Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus | Info 640 4232 | www.tallinn.ee/tarbija

OSAVÕTT

TASUTA!

27. MÄRTS 2018 | 11.00–16.30

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU SUUR SAAL
TÕNISMÄGI 2

SÜNKROONTÕLGE
VENE KEELDE

TALLINNA
TARBIJAÕIGUSTE PÄEV


