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Tähistatakse vabariigi
aastapäeva
Teisipäeval, 24. veebruaril kell 15 algab
Nõmme kultuurikeskuses Eesti Vabariigi
91. aastapäevale pühendatud kontsert. Esineb Tallinna Ülikooli meeskoor Jüri Rendi ja Indrek Vijardi juhatusel. Kontsert on
tasuta! (NS)

Karged talveilmad on toonud Nõmme
spordikeskusesse rohkelt talispordisõpru.
Jaanuarikuu jooksul laenutati suuski 8682
korda, nendest 3388 korral olid laenutajad
Nõmme koolide õpilased. Uiske laenutati
1362 korda: lapsed 932 ja täiskasvanud 430
korda.
Möödunud nädalal pikendati ka spordikeskuse kunstlumest suusarada 2,5 kilomeetrini. Nõmme-Harku 15 km pikkusel ringil saab vabastiili sõita. Tegemist
on Eesti pikima valgustatud suusarajaga,
kus saab treenida ka pimedatel õhtutundidel. (NS)

Jukko Nooni

Spordikeskus on suusatajate seas populaarne
Nõmme jääks ikka Nõmmeks, ka siis, kui kohalikku elu hakkaks linnaosavalitsuse asemel korraldama Nõmme amet.

Kavandatav haldusreform
ei kaota linnaosasid
Jukko Nooni

Nõmme Turg otsib
kioskitesse rentnikke
Nõmme Turg kuulutas nädal tagasi välja
läbirääkimistega pakkumise konkursi äriruumide üürileandmiseks. Kasutusse antakse tühjad viimistlemata ruumid, kuhu on sisestatud vee ja kanalisatsiooni otsad, kaabeldus elektri jaotuskilbini, õhk-õhk pumbaga elektrikütte paigaldus, andmeside ja
tehnilise valve kaabeldus.
Kasutajate sihtgrupp on peamiselt aia- ja
põllumajandussaaduste ning toidukaupade
tootjad (liha ja lihatooted, piim ja piimatooted, kala ja kalatooted jm), lillede ja istikute
müüjad, pagari- ja kulinaariatoodete pakkujad, käsitöö ja tööstuskaupade müüjad, lemmikloomatoidu ja -tarvikute pakkujad, teenusepakkujad (jalatsi- ja kellaremont, klaasimisteenus jne).
Pakkumise esitamise tähtaeg on 16. märts
kell 10. Konkursi tingimustega saab tutvuda
Nõmme linnaosa veebilehel www.tallinn.
ee/nomme. Paremalt servas rubriigis «Hetkel oluline» valida «Nõmme turu rekonstrueerimine». (NS)

Eelnõu selgituskirjas seisab, et reform
annaks kokkuhoidu ja Tallinna juhtimine
muutuks apoliitilisemaks. Liitumine lähivaldadega võimaldaks korda saada ühistranspordi, ehitada paremaid teid ning arendada
koolivõrku ja ehitada lasteaedasid lapsevanemate vajadustest, mitte valla ja linnapiiridest lähtuvalt.

Linnaosade õigused suurenevad
Kuna ootamatult tehtud muudatusplaane ei suudetud esialgu piisavalt selgitada,
tekkis inimestes paanika, et linnaosad tahetakse ära kaotada. Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakra sõnul ei kao linnaosad kuhugi. «Nõmme jääb ikka Nõmmeks ja linnaosa elanike teenindamisega tegeletakse endiselt siinsamas edasi,» selgitas ta.
Andrus Ansip leidis mullu sügisel, et senised linnaosade politiseeritud juhtorganid on
ajast ja arust ning kokkuhoiu saavutamiseks
tuleks need üldse kaotada. «Tsentraliseeritud juhtimine ei arvestaks aga kohalike eripäradega. Selline avaldus ajendas mind toona välja käima linnaõiguste taastamise idee,
sest olen veendunud, et Nõmme elu pole
võimalik korraldada ainult kesklinnast.»
Ka Nõmme Heakorra Selts tõdes ajakirjandusväljaannetele saadetud pöördumises,

Kerstin Sonts

Kaks nädalat tagasi algatas Tallinna volikogu
esimees Toomas Vitsut volikogus eelnõu, mille
kohaselt struktureeritaks linnajuhtimine ümber
ning tänase kaheksa poliitilise linnaosavalitsuse
asemele tekiks kümme elanikele teenuste pakkumisele keskenduvat teeninduskeskust. Teine
ettepanek nägi ette liitumisläbirääkimiste alustamist Tallinna lähivaldadega.

Rainer Vakra: Toetan Nõmme linnaosa valitsuse ümberformeerimist Nõmme ametiks ainult siis, kui uus asutus saab senistest linnaosavalitsustest rohkem otsustusõigust, ülesandeid ja kohustusi juurde.
et kehtivas õigusruumis on Tallinna linnaosade tähtsust järjest devalveeritud, süvenev tsentraliseerimisprotsess on linnaosade õigused, kohustused ja vastutuse peaaaegu olematuks muutnud.

Kokkuhoid ametite arvelt
Aastaid on käinud võitlus linnaosavalitsuste ja linnaametite vahel. Praegused linnaosavalitsused muutuksid reformi käigus
ametitega võrdseks ning seeläbi ka tugevamaks. «Pädevus piirkondlike küsimuste lahendamisel suureneb ning asutuste juhtideks ei oleks enam poliitilised linnaosavanemad, vaid avaliku konkursiga valitud juhid,» selgitas Vakra. «Praeguses Tallinnas on
väga paljud ülesanded jagatud ametite ja
linnaosavalitsuste vahel, näiteks Nõmmet
läbivate peamagistraalide hooldamise ja lumetõrje eest vastutab Tallinna kommunaalamet ja kõrvaltänavate puhtuse eest Nõmme linnaosa valitsus. Ehk teisisõnu: siin
ongi kokkuhoiu koht. Needsamad kohali-

kud spetsialistid, kes praegu kontrollivad
kõrvaltänavate korrashoidu, saavad samal
ajal kontrollida ka peamagistraalide puhtust, selleks ei ole meile vaja siia Nõmmele enam kesklinnast spetsialiste saata. Kuna inimesed on kohapeal, on avalik teenus
ka operatiivsem ja kvaliteetsem, sest igaüks vastutab oma kindla lõigu eest, mitte
terve linna eest.»
Kavandatava reformi kohaselt säiliksid ka
halduskogude pädevus ja funktsioonid. Vaid
nende nimetus muutuks nõukojaks.
Haldusreformi läbiviimise kohta toimus
esmaspäevast kolmapäevani rahvaküsitlus,
kuid küsitluse tulemused polnud enne Nõmme Sõnumite trükkiminekut veel selgunud.
Küsitluse tulemustega on lubanud arvestada Tallinna linnavalitsus. Kolmapäeva õhtul
arutas eelnõu ka Nõmme halduskogu.
Samal teemal vt ka linnaosavanema
juhtkirja lk 2
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Nõmme oli,
on ja jääb

K

es minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Alles hiljuti, eelmise aasta sügisel käis peaminister Andrus Ansip välja mõtte, et linnaosavalitsused tuleb kaotada. Meenutan minu vastuseks kirjutatud juhtkirja lõppsõna – meie, nõmmelaste, jaoks on oluline, et nõmmelastel
oleks võimalik ka tulevikus kaasa rääkida Nõmme tegemistes ja arengus. Meie hääl peab kõlama.
Üle kolme aasta on mul olnud au teha tööd Nõmme ja nõmmelaste hüvanguks. Oleme üheskoos palju saavutanud, ehitanud uusi lasteaedu,
remontinud suurimad teed, uuendanud koole, käima lükanud kanaliseerimise ja munitsipaalturu ehituse. Seejuures oleme pidevalt pööranud tähelepanu Nõmme eripärale ja identiteedile. Kahjuks on aga
juba 2000. aastate algusest linnaosade tiibu ja volitusi pidevalt kärbitud ning linnajuhtimist pidevalt tsentraliseeritud. Tasahilju on Vabaduse platsile vastavatesse ametitesse hiilinud lisaks otsustamisele ka
igapäevane asjaajamine. Ka minul on tulnud maha pidada võitlusi kas
või Nõmme kultuurikeskuse või Nõmme spordikeskuse Nõmme koosseisu jäämise nimel. Neid näiteid, kus tänased Tallinna ametid on linnaosade ülesandeid üle võtnud, võiks tuua lõputult. Olgu selleks kas
või mänguväljakute ehitus, teede ja tänavate hooldus, rääkimata investeeringutest. Isegi raieluba väljastatakse Vabaduse platsilt. Nüüd
oleks võimalik haldusreformiga olukorda muuta.

M

inu vanaisa Elmar ütleb alati, et oluline pole mitte kassi värv,
vaid see, et ta hiiri püüab. Võimalik haldusreform ei kaotaks linnaosa kui piirkondlikku üksust ja Nõmme eripära, vaid reorganiseeriks ümber Tallinna juhtimise. Selle käigus saaksid linnaosavalitsustest piirkondlikud ametid, mis tähendaks meile eelkõige rohkem õigusi, vastutust ja ülesandeid. Ühesõnaga asendataks linnaosavalitsused
kui juriidilised organid ametitega, mis linnaelaniku jaoks tooks kaasa
mitmeid positiivseid muudatusi. Lõpuks ometi saaks uue nimetusega
linnaosavalitsus ehk Nõmme amet koondada igapäevase asjaajamise
ja töökorralduse ühe mütsi alla – siia, Nõmmele. Seega meiega arvestataks rohkem ning Nõmme iseseisvus ja vabadus oma asjade üle kohapeal otsustada tegelikult suureneks. Siinsed spetsialistid saaksid volitusi juurde ja tallinlasel kaoks vajadus üleval pidada kesklinnas paiknevaid monstrumameteid.
Miks on vajalik naabervaldade liitmine Tallinnaga? Vajalik seetõttu, et lähivaldade liitmisega n-ö Suur-Tallinnaks paraneks ka nende elanike elukvaliteet. Reaalselt käib enamik Tallinna lähivaldade elanikke pealinnas
tööl, kasutab pealinna tänavavõrku jne. Nõmme puhul on heaks näiteks
Nõmme-Harku liikumisrajad, mis küll asuvad praegu valdavalt Harku
valla territooriumil, kuid nende rajamist rahastas Tallinna linn, valgustuse eest maksab samuti Tallinna linn ning hooldab Nõmme spordikeskus, mis on Nõmme linnaosa valitsuse allasutus. Laagri ja Veskimöldre
on sisuliselt kokku kasvanud ning täiesti loomulik oleks nende ühinemine Tallinna linnaga. Paraneks ühistranspordi kvaliteet ja jääksid ära
probleemid näiteks seoses huvialakoolide pearahaga. Nõmme noortemaja huviringe väärivad lapsed mõlemal pool Pääsküla jõge. Ühistranspordi osas võiks tuua näiteks ka bussiliini nr 18 pikendamise kuni Laagri Maksimarketini, mida paljud nõmmelased on pidevalt soovinud.

S

eega kokkuvõtteks võib öelda, et ei, linnaosad ei kao kindlasti kuhugi. Võimaliku haldusreformi ja Tallinna juhtimise reorganiseerimise käigus hoopis kasvaks avalike teenuste tase ja osakaal konkreetsetes piirkondades. Kõik ametnikud ja osakonnad, kes tegelevad kohaliku elu korraldamisega ja on olnud seni linnaosavalitsuste koosseisus, jääksid ka edaspidi piirkonna teenindamiseks alles. Reformi eesmärk on linnaosa, mitte linnaosavalitsuse eripära ja väärtuste säilitamine ning piirkondlike ametite abiga igapäevase juhtimise nõmmelastele taas kord lähemale toomine.
Nõmme Sõnumid
Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus
Toimetaja: Jukko Nooni
telefon: 645 7344, faks: 645 7340, e-post: jukko.nooni@tallinnlv.ee, http://nommesonumid.tallinn.ee
Vabaduse pst 65, Tallinn 11211
Levi: AS Eesti Post
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Jukko Nooni

Rainer Vakra
linnaosavanem
Kanaliseerimistööd kulgevad Nõmmel plaanipäraselt. Soodsad ilmaolud võimaldasid juba eelmise aasta lõpus osaliselt alustada 2009. aasta töödega.

Nõmmel jätkuvad
kanaliseerimistööd
Jaanuaris ja veebruaris alustati kanalisatsiooni ehitustöödega Nõmme linnaosa väiksematel kõrvaltänavatel. Nõmmele rajatakse tänavu 33 603 meetrit kanalisatsioonitorustikke ja 1744 meetrit sademetevee torustikke.
AS Tallinna Vesi alltöövõtjad paigaldavad
veebruaris uusi kanalisatsioonitrasse Särje,
Sisaski, Kasteheina, Leegi, Värsi, Edela ja paljudele teistele väiksema liikluskoormusega tä-

navatele. «Kui trassid ning liitumispunktid on
rajatud, tasandatakse tänavad esialgu asfaldi
freespuruga ja kevadel sillutatakse uue asfaldiga,» selgitas abilinnapea Deniss Boroditš.
Tänavu on Tallinnas planeeritud ehitada
62 494 m torustikke, mis võimaldab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise 1839 kinnistule. AS Tallinna Vesi põhitegevuspiirkonnas luuakse 2009. aastal liitumisvõimalus 1388
kinnistule. (Raepress)

Tallinn ootab ettevõtlustoetuste
taotlusi veebruari lõpuks
Tallinna Ettevõtlusamet ootab taotlusi ettevõtlustoetuste – stardiabi, uute töökohtade loomise ja patenditoetuse jpm – taotlemiseks, konkursi tähtajad on sel aastal 27. veebruar ning
18. september.
«Ettevõtluse arengu soodustamine pealinnas on meie jaoks alati olnud väga oluline ning
seda enam praegu, kus iga päev tuleb uudiseid töö kaotanud inimeste ja tegevuse lõpetanud ettevõtete kohta,» märkis Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli. «Linn soovib erinevate
toetustega toetada ja julgustada nii alustavaid
kui ka tegutsevaid ettevõtjaid, et tugevdada linna ettevõtluskeskkonda ja seeläbi kaasa aidata
uute töökohtade loomisele.»

Taotleda saab stardiabi alustava ettevõtluse
toetamiseks, uute töökohtade loomiseks, tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise
toetuseks (patenditoetus), ettevõtte töötajate täiendusõppe ja ettevõtte praktikajuhendaja toetuseks
ning inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuseks. Messitoetusi saab esitada aasta läbi.
Taotlemise korrad ning taotlusvormid on saadaval Tallinna ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis aadressil Vabaduse väljak 7, I korruse teenindusbüroos ning Tallinna kodulehel
http://www.ettevotja.tallinn.ee/. Lisainfot saab
Tallinna ettevõtlusameti ettevõtja infopunktist,
Vabaduse väljak 7, I korruse teenindusbüroost,
telefonil 640 4219. (Raepress)

LUGEJA KIRI

Reostaja jättis «nime» maha
Marilin Sikkal
Nõmme elanik
Me kõik teame, kui ilus talv meil võrreldes
eelmise aastaga on, ja seda eriti Nõmmel. See
meelitab inimesed metsa – sportima, jalutama,
isegi talvisele piknikule.
Olin ka ise perega pühapäeval, 8. veebruaril Vana-Mustamäe metsas toredasti aega veetmas, kui leidsime ühe pingi juures suured poekotitäied prügi lumele laiali paisatuna. Maastikukaitsealal! Ilusal valgel lumel riivas see eriti
silma. Kuna olime teel Trummi suusaradadele,
siis möödusime sellest vaatepildist, nagu kõik
teisedki, pilku kõrvale keerates.
Paari tunni pärast tagasi tulles otsustasin, et kogun selle prahi kokku ja viskan oma prügikasti.
Prahti kokku ajades leidsin sealt aluspükste, katkiste joogiklaaside, alkoholipude-

lite, suitsupakkide, ühekordsete pabernõude ja igasugu huvitavate delikatessipakendite seast kilekoti ostutšekiga – Järve Keskuse
Sportland 25.01.09 summas 599 kr, tasutud
krediitkaardiga.
Nõmme linnaosa valitsus edastas munitsipaalpolitseile fotod ja ostutšeki andmed ning tegi avalduse, et algatada menetlus õigusvastaselt käituva isiku väljaselgitamiseks.
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Naabrivalve suurendab
kodukandi turvalisust

Laste ja noorte omaloomingu võistlus ootab osalejaid

Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve

Kurjategijad otsivad eelkõige kergeimat
võimalikku sihtmärki. Keegi ei saa garanteerida, et sinu koju mitte kunagi ükski varas ei tungi, kuid sissemurdmise tõenäosust on võimalik vähendada. Paraku on
nii, et kui piirkonnas on maja, mis varastele väga ahvatlev (hoovis vedelevad tööriistad, vanametall, puudub valgustus jne),
siis jäävad varga tee peale ka ümbruskonna teised majad, kust võimalusel samuti
midagi kaasa võetakse. Niisiis tuleb mõelda ja tegutseda laiemalt kui vaid oma koduuks ja -aed!
Sissemurdmine/vargus toimub väga kiiresti, mõnikord isegi paarikümne sekundiga on tegu tehtud. Seega on oluliselt kergem
kuritegu ära hoida, kui kurjategijat teolt tabada. Kui pöörata tähelepanu oma ümbruskonnale, reageerida kahtlastele isikutele/autodele, on see suur samm kuriteo ärahoidmiseks. Kurjategija soovib anonüümsust ja
seda, et teda ei märgata. Kui neid tingimuTURVALISUSE TÕSTMISEKS SOOVITAME:
• Korista maja ümbrus, vii ära või pane varju maja
ümber olevad tööriistad, vanametall jms. Kuritegevuses toimib nn katkise akna sündroom – kui
üks aken on juba katki, on õige pea ka teised
aknad lõhutud, kui üks grafiti kritseldus on tehtud, tuleb sinna kritseldusi juurde. Räämas majaümbrus näitab hoolimatust oma vara suhtes.
• Kinnistu ümber peab olema korralik aed, mille väravad (ka jalgväravad) on lukus. Lukustatud
värav mõjub vargale psühholoogiliselt, samuti
võtab aega luku lõhkumine.
• Muretse korralikud lukud – turvaluku muukimine
on aeganõudvam ja tõenäosus, et keegi seda
näeb, on siis suurem.
• Maja ja kõrvalhoonete ümbrusse paigalda liikumisanduriga valgustid.
• Paigalda autonoomsed lokaalsed häiresüsteemid (ukse kontaktidega, trossidega), ootamatu lärm ehmatab varast ja ta jätab oma «töö»
pooleli.
• Kontrolli üle akende turvalisus, ega aknaraamid ole ära pehkinud. Võtmega lukustatavast
aknast pääseb varas sisse vaid klaasi purustades, kuid see tõmbab tema tegevusele liiga palju tähelepanu. Esmajärjekorras tuleb kindlustada strateegiliselt kõige ohustatumad aknad, mis
asuvad esimesel korrusel, õuepoolsetes tubades, vihmaveetorude läheduses.
• Tänapäevaste plastakende puhul tuleb jälgida,
et õhutusasendil oleks võimalik akent n-ö lukustada, et jällegi ennetada sealt sissepääsemist
või akna avamist.
• Abi on ka koerast, keda on õpetatud võõraste
peale häält tegema.
• Paigalda valvesüsteem. Eestis on erinevaid et-

Alar Rästa

Mõnda aega tagasi oli Pärnumaal juhtum, kus
tähelepanelik elanik aitas ära hoida oma naabri
metalli varguse. Juhtumi pealtnägija teadis, et
naaber seda metallihunnikut parasjagu ära viia
ei kavatse, kutsus politsei ja aitas vargad tabada. Seekord jäi valvsa naabri abiga kuritegu toime panemata, aga kuidas selliseid vargusjuhtumeid ennetada?

Naabrivalve plakat on pätile juba märguandeks, et siin on hoolsad naabrid.
si ei ole, liigub ta edasi ja jätab oma kurjad
plaanid selles kohas teoks tegemata.
Mida oma kodu turvalisuse parandamiseks ette võtta?
Alustuseks oleks mõistlik tutvuda oma
naabrite ja piirkonna konstaabliga. Esiteks
vähendab naabrite tundmine piirkonnas
anonüümsust ja nii on võimalikku seadusrikkujat lihtsam märgata. Teiseks on naabrite ühine tegevus turvalisuse tagamisel äär-

miselt oluline. Suhtlemine ja infovahetus
on märksõnad, mis naabrite koostööd peaks
iseloomustama. Kindlasti vaheta naabritega
kontakte, isegi kui üksteist ei nähta, on hea,
kui naabriga saab vajadusel ühendust võtta. Mõelge ka naabrivalvega liitumise peale – naabrivalve plakat on pätile juba märguandeks, et siin on hoolsad naabrid, sinna juurde ka loomulikult naabrite ja politsei inforing.

tevõtteid, konsulteeri mitmega ja vali oma kodule sobivaim variant.
• Ole tähelepanelik, reageeri kahtlustele, võõraid
märgates tegutse – küsi, keda otsitakse, kas
saab aidata jne. Märgi üles võõrad autonumbrid
ja edasta need piirkonna konstaablile koos selgitustega (miks auto tundus kahtlane, mis kellaajal
nägid jne). See eeldabki kogukonna ühtehoidmist, et üksteist tuntakse ja teatakse. Kui kuuled naabri hoovist lärmi, siis mine vaata, mis seal
toimub, teavita naabrit ja teisi ümbruses olevaid
elanikke, vajadusel kutsu abi politseist.

tusel. Toon mõned neist ka siinkohal välja, ehk
saab keegi uue huvitava mõtte:
• Kui naaber on pikemaks ajaks ära läinud, pargivad teised naabrid oma autot tema hoovi, et
ikka oleks näha liikumist selle maja juures.
• Naabri pikema äraoleku ajal niidavad teised
naabrid seal muru, pügavad hekki ja hoiavad
postkasti tühjana.
• Väärisesemeid ei hoita kapis või seifis, vaid näiteks vastavalt selleks otstarbeks tehtud kreemipotsiku- või hambapastatuubi-kujulises hoiukohas, mis tõenäoliselt ei tõmba sissemurdja tähelepanu.

MIDA TEHA KOOS NAABRITEGA?
• Niisamuti kui sina vajad naabri abi, võib naaber
vajada sinu abi, selleks pead sa valmis olema.
Nii et esimesena soovitamegi lähimate naabritega kohtuda, kontakte vahetada ja kokku leppida, kuidas erinevates olukordades käituda. Kui
majal on valvesüsteem, siis mismoodi peaks
käituma, kui naaber häiret kuuleb. Mida siis
teha, kui naabri poole sõidab esmapilgul võõras
auto või on naabri hoovis võõrad? Kui sind pikemat aega kodus ei ole, kas naaber saaks ehk
õhtul sinu kodu juurest läbi sõita, võtta postkastist posti ja vaadata, et kõik on korras? Kindlasti
on veel ja veel võimalusi, mida koos teha saaks.
Selle kõige eelduseks on aga inimese enda
hoolivus oma kodu vastu. Muidugi aeg-ajalt
ununeb redel kuuri panemata või jääb värav
lukustamata ja ärge siis pahandage, kui naaber
helistab ja sellest teada annab!

VEEL IDEID NAABRITEGA KOOSTÖÖST
• Eeltoodud nõuandeid kasutatakse väga mitmetes naabrivalvesektorites, need on järele proovitud ja toimivad. Samas on tegevusi, mis Eestis veel vähetuntud, kuid mujal maailmas kasu-

KOKKUVÕTTEKS
• Vaata oma kodu üle n-ö varga pilguga – kui näiteks sul ei ole võtit, kuidas sa siis majja saaksid? Kui sind tegelikult kodus ei ole, siis peaks
väljastpoolt maja olema näha, et keegi ikkagi on
kodus. Vanematele inimestele tasub meelde
tuletada, et võõraid majja sisse laskma ei pea.
Igasugustelt kontrollidelt (elektrinäidud jms)
küsige töötõendit ja kontrollige üle, kas ikka on
tegu õige tõendiga. Ei väsi meelde tuletamast
ka suitsuanduri vajalikkust, on olemas süsteeme, mis annavad häire ka mobiiltelefonile – nii
on võimalik häiresignaali saajate ringi lisada ka
naabrid.
• Ohutust ei ole kunagi liiga palju, seda enam,
et kuriteoennetus ei ole raketiteadus, eeltoodud nõuanded on ju enamasti teada ja kergesti
teostatavad. Lihtsalt on vaja järjepidevust ja pidevat tegutsemist. Turvalisus on koostöös loodud väärtus.
• Lisainformatsiooni kodu turvalisuse tõstmiseks: www.naabrivalve.ee/?mid=19, www.kuriteoennetus.ee, www.politsei.ee.

Nõmmel alustas tegevust 25. naabrivalvesektor
Möödunud nädalal allkirjastati Nõmme
linnaosa valitsuses uue naabrivalvesektori
loomise leping. Nõmmel on naabrivalve tegutsenud juba 2000. aastast ning loodud sektor on arvult kahekümne viies.
Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakra
sõnul on Nõmme olnud aastaid Tallinna tur-

Tallinna haridusamet kutsub lapsi ja noori vanuses 5–21 aastat osalema iga-aastasel
Euroopa integratsiooniprobleeme käsitleval omaloomingu võistlusel Euroopa koolis, tänavuse võistluse motoks on «Ideid Euroopale».
Oodatud on kirjutised ja kunstitööd vabalt valitud žanris ja vormis ning teemal,
mis puudutab Euroopa ühinemise, poliitika, majanduse, kultuuri, Eesti ja Euroopa
suhete ning sellega seonduvalt meie igapäevaelu probleeme.
Parimaid osalejaid autasustatakse diplomi ja auhindadega, mille hulgas on ka osalemine noorsookohtumistel erinevates Euroopa riikides.
Autasustamine on mais Tallinna Õpetajate Majas, kus korraldatakse ka kunstitööde näitus.
Tööd võib saata/tuua 10. märtsiks Tallinna Õpetajate Majja (Raekoja plats 14) või
Tallinna haridusametisse (Estonia pst 5a).
Infot saab telefonil 640 4592 ja e-posti
aadressil meelis.kond@tallinnlv.ee.
Vaata ka http://www.tallinn.ee/haridus/
g5429.

valisim linnaosa. «Majandussurutisest tingituna kasvas mullu aga ka Nõmmel majadesse ja autodesse sissemurdmiste arv. Naabrivalvesektorid on tõhus moodus piirkonna
turvalisuse tõstmiseks ning varavastaste kuritegude ennetamiseks,» sõnas Vakra. Lõuna politseiosakonna juht Indrek Link leidis

samuti, et naabrivalvesektorid aitavad oluliselt tõsta inimeste teadlikkust. «Vaatamata
kuritegevuse tõusule on elu Nõmmel teiste Tallinna linnaosadega võrreldes endiselt
oluliselt rahulikum,» lisas ta.
Loodud sektor asub Nikolai von Glehni ja
Voo tänava ristmiku piirkonnas. (NS)

Kadri Kangilaski
kunsti töötoad
Märtsist hakkab kaks korda kuus Pisitasa päevahoiu ruumides (Ravila 17) toimuma Kadri Kangilaski kunsti töötuba. Õpitakse tundma oma sisemaailma läbi kunsti. Kuigi töötuba on mõeldud täiskasvanutele, võib sinna ka lapsega tulla, sest lapsehoidja on samal ajal kohapeal.
Töötoad toimuvad 7.03, 14.03, 11.04,
18.04, 16.05 ja 23.05. Algus kell 11, kestab
umbes kaks tundi. Tunni hind 250 krooni
(sisaldab materjale). Eelnev joonistamisoskus ei ole vajalik. Kunstnik Kadri Kangilaski
tööde ja tegemiste kohta saab lugeda www.
kk-and-tt.planet.ee. (NS)

Korteriühistute ümarlaud
Neljapäeval, 26. veebruaril kell 17 algab
Nõmme linnaosa valitsuses, aadressil Vabaduse puiestee 77, Nõmme korteriühistute
ümarlaud. Seekordse ümarlaua teema on
ventilatsioonisüsteemi ja soojasõlmede reguleerimine säästurežiimile. (NS)

Iseseisvuspäev Jüriöö pargis
Kogu linnarahvale mõeldud iseseisvuspäeva tähistamine toimub Jüriöö pargis.
24. veebruaril kell 14 algab seal pidulik tseremoonia, milleks on üles rivistatud auvahtkond, mängib kaitseväe orkester. Traditsiooniliselt süüdatakse võidutuli ning sõnavõttudega esinevad ühiskonnategelased ja sõjaväelased. Järgneb ühine välilõuna – et sama päev on ka vastlapäev, süüakse vastlasuppi ja -kuklit.
Enne seda on aga kõigil muusikahuvilistel võimalus algusega kell 12.30 kuulata Nõmme kultuurikeskuse käsikellade ansambli Campanelli tunniajast kontserti Lindakivi kultuurikeskuses. (NS)
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Vastlatrall Mustamäe nõlval
23. veebruaril kell 16 algab Nõmme-Mustamäe
mäenõlval suusahüppetornide läheduses suur
vastlatrall. Erinevate liuvahenditega saab terve päeva liugu lasta, korraldatakse liulaskmise võistlusi, pakutakse kuuma jooki, suppi ja
vastlakukleid.

erakogu

Üritust korraldavad Pääsküla noortekeskus ja Mustamäe avatud noortekeskus. Traditsiooniliselt toimuvad ka sel aastal võistlused kiireima laskuja ning pikima liu väljaselgitamiseks. Võistlusel osalemiseks vajalik kelgu olemasolu. Lisaks saavad huvilised teha lumeaeroobikat, õhtu lõpetab aga
võimas tuleshow.
Alates kella viiest saavad kõik huvilised
tasuta kasutada lumerõngarada. Vastlapäev
on kõigile tasuta. Üritust toetavad Nõmme
ja Mustamäe linnaosa valitsused.

Kultuurikeskuses kõlab
20. sajandi kitarrimuusika
Pühapäeval, 1. märtsil kell 17 esineb
Nõmme kultuurikeskuse kontserdisarja
«Valguses ja varjus» raames Tiit Peterson.
Kõlab 20. sajandi kitarrimuusika heliloojate Federico Moreno-Torroba, Joaquin Turina, Alexandre Tansmani, Frank Martini ja
Leo Brouweri sulest.
Peterson on õppinud klassikalist kitarri
G. Otsa nim. muusikakoolis ja 1987–89. aastani täiendanud end Moskvas. Juba õpingute ajal andis ta soolokontserte ning sellest ajast alates mees tegutsenud solisti ja
kammermuusikuna, esindanud eesti kultuuri enamikus Euroopa maades.
Teda iseloomustavad kaunis kõlakultuur
ja hea stiilitunnetus. Repertuaar ulatub Bachist kuni tänapäeva kõige erinevamate heliloojateni. Piletid müügil Nõmme kultuurikeskuse valvelauas. (NS)

NB! Lume puudumise korral suusahüppetorni juures üritust ei toimu, kuid
kõik huvilised on oodatud Pääsküla ja
Mustamäe noortekeskustesse.

Noored vabatahtlikud näitavad eeskuju
Kerstin Sonts
Teisipäeval, 10. veebruaril külastasid Tallinna Noorsootöö Keskuse vabatahtlike klubi noored juba teist korda Nõmme puuetega
noorte keskust Juks. Sealsete noortega mängiti ring- ja lauamänge ning veedeti üheskoos lõbus tunnike.
Tallinna Noorsootöö Keskuse vabatahtlike
klubi koondab noori, kes tunnevad, et tahavad midagi ühiskonna jaoks ära teha, saades
tasuks vaid tänusõnad ning hea tunde teiste
abistamisest. Klubi annab noortele võimaluse omandada kogemusi väga erinevates
valdkondades, näiteks ürituste korraldamine, keskkonnasäästlikkus, lapsed, puuetega
noored, vanurid, kodutud loomad jne. Klubil on kaks juhendajat – Maris Pajula ning
Liisi Hansen, kes töötab ka Pääsküla noortekeskuses noorsootöötajana.

Juntsus algasid taas
loengud lapsevanematele

erakogu

Veebruaris alustatakse lastepäevahoius
Juntsu taas loengute-vestlusringidega. Kevadhooajal tuleb kokku 14 loengut. Teemad
ja läbiviijad on valitud eelkõige sellised, mille vastu on lapsevanemad huvi tundnud.
Näiteks räägib Maili Vesiko-Liinev lapse lugemishuvi toetamisest. Tulevad ka mitmed
tervisealased loengud, nagu lapse hammaste areng ja ortopeedilised probleemid.
Loeng-vestlusringid on tasulised ja toimuvad alates 16. veebruarist igal esmaspäeval
algusega kell 18. Üks loeng kestab 1,5 tundi.
Registreerumine info@juntsu.ee. (NS)

Hanseni sõnul on klubi liikmete seas
kõige populaarsemateks tegevusteks saanud mängupäevad Tallinna lastehaigla lastega, loomade varjupaigas koertega jalutamine, uuskasutuskeskuse tegevustes osalemine ning erinevates lasteasutustes teemapäevade korraldamine. Nõmmel on vabatahtlikud külastanud puuetega noorte keskust Juks, Nõmme sotsiaalkeskust ja loomade hoiupaika.
«Vabatahtlike klubis on praegu 38 noort
üle Tallinna, kellest 20 on nn tuumikgrupp,
kes osaleb tegevustes aktiivsemalt,» sõnas
Hansen, lisades, et uued liikmed on klubisse alati teretulnud. «Vabatahtlike klubi liikmeks olemine ei kohusta tegevustes osalema, vaid julgustab kaasa lööma just neis ettevõtmistes, mille vastu liikmel huvi on.»
Pääsküla gümnaasiumi õpilane Madis
Kaasik rääkis, et liitus vabatahtlike klubiga

Sándor Sterni
käe all on loomade joonistamise kunsti õppinud mitu põlvkonda
noori inimesi.

Jukko Nooni

Siim-Tanel Sammelselg sai
Norras pronksi
Jaanuari viimasel nädalavahetusel toimusid Norra väikelinnas Folldalis Põhjamaade
noorte meistrivõistlused suusaaladel.
Suusahüpetes tõi Nõmme gümnaasiumi 9.b klassi õpilane Siim-Tanel Sammelselg Eestile nende võistluste ainsa individuaalmedali – pronksi. Noormehe seljataha jäid nimekad noored Norra suusahüppajad. Kaks kirkamat autasu läksid Soome,
esikoht Jarkko Määttäle ja teine oli Otepää uue hüppemäe rekordiomanik Antti Määttä. Teine pronksmedal tuli Eestile
meeskondlikes suusahüpetes, kus ankrumeheks oli Sammelselg. Võistkonnas olid
veel Kristjan Ilves Elvast, Han-Hendrik Piho Haanjast ja Kaspar Kala Võrust. Täna
võistleb Sammelselg Poolas Noorte taliolümpial. (NS)

Pääsküla noortekeskuse kaudu. «Vabatahtlikuks olemine ei ole raske, igaüks leiaks
oma tegemistes tunnikese vaba aega, et teha heameelt neile, kes seda vajavad,» arvas
Kaasik.
TANi vabatahtlike klubi korraldab oma
liikmetele ka koolitusi, mis aitavad neil oma
tegevusi õpitud teadmiste ja praktiliste oskuste abil paremini läbi viia. Hanseni sõnul
on tulevikus plaanis läbi viia projekt, mille raames korraldatakse erinevaid tegevusi
keskkonnasäästliku eluviisi teadvustamiseks
lasteaedades. «Eelnevalt saavad vabatahtlikud ise koolitust keskkonnateadlikkusest ja
säästmisest, et hiljem oma teadmisi läbi aktiivsete ja mänguliste tegevuste lasteaia lastele edasi anda,» selgitas Hansen.
Rohkem infot TANi vabatahtlike klubi
kohta: Maris Pajula, maris@taninfo.ee, tel
641 2273.

Loomajoonistaja tähistas juubelit
Jukko Nooni
25. jaanuaril tähistas oma 85. sünnipäeva Nõmmel elav kunstnik ja kunstiõpetaja Sándor Martin Stern, kes on Eesti
loodust tutvustavate postmarkide autorina filatelistide hulgas tuntud kogu maailmas.
Selle muheda, humoorika ja asjatundliku mehe käe all on loomade joonistamise kunsti õppinud mitu põlvkonda noori
inimesi. Valikut nende töödest on võima-

lik vaadata maestro juubeli puhul korraldatud näitusel Nõmme muuseumis kuni
28. veebruarini.
Tallinna loomaia direktor Mati Kaal on
Sándor Sterni iseloomustanud kui ainsat eesti kunstnikku, kes tõepoolest oskab loomi
joonistada. Näituse avamisel Nõmme muuseumis kiitis Kaal väljapaneku head taset
ning nentis, et õpilased on tihtipeale õpetaja peegliks.
Oma õpetajatööd on Stern iseloomustanud järgmiselt: «On kahte tüüpi koolipapa-

sid: pedagoogid ja õpetajad. Pedagoog on elukutse, õpetaja on kutsumus. Kui kedagi õpetad, siis sa näed, kus su õpetus pidama jääb.
Sa pead otsima selle koha üles, ronima alla,
õpilase tasemeni, et sealt hakata teda edasi
viima. Iga inimene on natuke erinev ja lähenemine peab olema erinev. Ma olen selles mõttes õnnelik inimene, et mul ei ole
ju korraga 30–40 õpilast ees, vaid mul on
maksimaalselt 12, ma saan nendega individuaalselt töötada. Tekivad hoopis teistsugused suhted.»
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Wimbergile meeldib Nõmme
Jukko Nooni
Nõmmel elav kirjanik Jaak Urmet alias Wimberg rääkis Nõmme Sõnumitele Nõmmest, kirjandusest, kultuuripoliitikast ja muust. Wimbergi
saab emakeelepäeval, 14. märtsil koos Contra,
Aapo Ilvese, Olavi Ruitlase jt Tartu Noorte
Autorite Koondise liikmetega kuulata ka Nõmme kultuurikeskuses.
Sa oled nüüd mõne aasta
Nõmmel elanud.
2007. aasta juulist.
Oli see teadlik valik?
Elasin varem kesklinnas Endla tänaval,
rahvusraamatukogu vastas. Nägin oma aknast maa-ala, kus oli kunagi Tammsaare esimene Tallinna kodu, mis nüüdseks on hävinud. Aga see ei olnud päris minu oma kodu
ja ühel hetkel tuli leida endale uus. Mõtlesin,
et kui juba osta, siis võiks see ikka olla ilusas
ja rahulikus linnaosas, mitte mingis paneelikate rajoonis. Nõmme oli üks neist kohtadest, kuhu ihalesin. Nõmmel on see häda,
et kõik on eramajad, seega on vähe müügisolevat pinda, kuid siis leidsin ühe väga
ilusa korteri Saha tänaval. Ostsin selle ära.
Maja, kus ma elan, on väga ilus, näeb hea
välja, naabrid on rahulikud. Männid on maja ümber. Nüüd ehitati aed ka kinni, et Pääsküla gümnaasiumi õpilased ei saaks igal vahetunnil käia garaaži nurga taga suitsu tegemas. Ma ei kurda.
Kui ma mõne aasta eest Nõmmel
elava luuletaja ja kirjandusteadlase
Toomas Liiviga intervjuud tegin,
leidis ta, et Nõmme ainus häda on,
et see asub kesklinnast väga kaugel.
Kuidas sina seda hindad?
Mina elan juba Nõmme tagumises servas.
Tallinna piir on paari bussipeatuse kaugusel.
See on tõesti päris hull kaugus, kui nii võtta.
Samas, ma töötan kodus, ma ei pea iga päev
kesklinnas kontoris istuma. Ei tunne tingimata puudust kesklinna lähedusest, ja ega
see nüüd nii kaugel ka ole. Rong on üsna kiiresti kohale viiv transpordivahend ja bussiga pole ka muret. Pood ja postkontor on lähedal, õhk on puhtam ja kisa on vähem. Suvel käivad küll rolleritega nagad närvidele,
aga ma loodan, et säästuaeg tõmbab nende
bensurahale kriipsu peale.
Lastele ja televaatajatele oled
sa ilmselt kõige rohkem tuntud
mitme populaarse lastesaate
stsenaristina («Saame kokku Tomi
juures», «Buratino tegutseb jälle»).
Ega lapsed mind ennast seetõttu loomulikult ei tea. Aga neid tegelasi teatakse küll.
Tean, et näiteks Tomi-saate kirjutamisel saad vahel inspiratsiooni ka Nõmme
Sõnumites kajastatud teemadest (kabe,
lennumudelism jt), aga kust üldse
mõtted saateteemadeks tulevad?
Mõtted tulevad nii, et lihtsalt mõtled, mõtled – ja mõtled need välja. Mõnikord pakutakse mingit huvitavat teemat, või leiad mõne inimese, kes võiks saatesse külla tulla ja
millestki huvitavast rääkida. Siis ongi juba
saade olemas.
Teinekord pole teemat või inimest, siis
hakkad «seepi» kirjutama – tegelased hakkavad omavahel rääkima ja mingi nende oma
teema kerkib üles. See on saatekülalistele
hea vaheldus. Ega stuudio-osa ju niikuinii
väga pikalt ei ole, heal juhul 22 minutit mõlema osa peale kokku. Minu silmis on see
saade nagu aken ühe hariliku eesti pere ellu: igapäevased tegemised, vestlused, normaalsed suhted, sõbrad, vanavanemad, lapselapsed... Seal ei peagi tingimata mingeid

suuri süžeesid või action’it olema. Piisab sellest, et nad lihtsalt räägivad omavahel. Lastest televaatajaid tuleb harjutada ka kuulamisega, mitte ainult vaatamisega.
Kolmas viis on, et paned oma elus midagi tähele. Näiteks kui uurisin oma sugupuud, siis libises see teema ka saatesse. Või,
ükspäev tulin poest ja poe ukse ees küsis
üks kümneaastane naga: «Vabandage, palun,
kas te ostaksite mulle suitsu?» Kihvatas kohe sees, ise selline tattnina, piimarida alles
kõhu peal, aga tahab, et ma talle suitsu ostaksin. Siis kirjutasin ka saatesse vastava seiga. See ongi kirjanik, kes muudab nähtava
ja kuuldava elu eluks paberil.
Kelleks sa ennast rohkem ise pead,
luuletajaks või proosakirjanikuks?
Või pole sel mingit vahet?
Ma just täna mõtlesin selle peale. Sel pole mingit vahet, kui ma tunnen ennast mõlemas liigis võrdselt hästi. Võib-olla prosaist
öeldakse selliste kirjanike kohta, kes muud
ei oskagi, kui romaane kirjutada, ja suhteliselt igavaid. Tegelikult on piir proosa ja luule vahel peaaegu olematu. Võta vabavärss,
tõsta read ringi – saad proosa. Võta suvaline
Tammsaare tekst, lõigu ära – saad luuletuse.
See piir on niivõrd formaalne.
Kuidas suhtud sellisesse terminisse
nagu «noorkirjanik»?
j
Nõme! See
ee on nagu noorkana, noorkukk
või noorkalkun.
lkun. Eesti keeles on argikäibes
liiga palju selliseid
elliseid jaburaid stampväljendeid
nagu «kinolina»,
ina», «lõviosa», «pesamuna», «verisulis», «lapsekingad».
psekingad». Need ajavad öökima.
Ma, muide, koostan praegu nendest väljenditest musta
ta nimekirja, ühel hetkel paiskan need avalikkuse
valikkuse ette ja kuulutan lindpriiks.

duses väga palju head. NAKile on tunnuslik
selle elitaarsuse murendamine.
Sul on magistrikraad kirjandusteaduses. Kas sa sellega tegeled veel?
Mind huvitab kirjandusajalugu ja inimene
kirjanduses, sest kirjanik ei ole ainult metafüüsiline suurus, kes hõljub vaimusilmas raamatu kohal. Kirjanik on inimene, kes istub
kõrtsis ja joob õlut – andestust jälle selle õlle
pärast, aga lugeja teinekord ei kujuta ettegi,
kui palju vuliseb mõnes maailma võnkuma
löönud värsis õlut ja teisi seltskondlikke jooke –, pärast läheb koju, temaga juhtub toredaid asju, ta ütleb toredaid asju, tarku asju, temasse jäävad mingid mälestused teistest inimestest või tekitab tema ise teistes mälestusi.
See ongi see kirjanduse mahl. See on niivõrd
oluline kirjanduse tundmise juures.
Kirjanduses on ametite hierarhia: kõige
kõvem mees on kirjanik ise. Kes ise kirjutada ei oska, aga tunneb inimest kirjanduses, kirjanduse lugu, see on teisel kohal. Kes
ei oska ei kirjutada ega tunne ka kirjanduse lugu, see hakkab teoretiseerima, diskursusi modelleerima, Baudrillard’i tsiteerima
ja simulaakrumitest sonima. Aga jälle: need
kõige kõvemad modelleerijad nagu Derrida,
Eestis võib-olla Toomas Liiv ja Jaan Undusk,
ja kirjandusloolased, nagu Vaapo Vaher, need
on sellega jälle tagasi poeesias, kirjanduse
enese tegemises.
g
Ja hea kirjandusloolane
j
on
kindlasti parem kui halb kirjanik.
Sa oled kirjanduses olnud üle
kümne aasta, kuid Eesti Kirjanike
Liidu liige alles 2007. aastast. Mis
tunne on selle liidu liige olla?
Ega sellest praktilist tolku ole, rohkem
prestiiži küsimus. Ma saaks aru, kui selle

Kümmekond
nd aastat tagasi oli ju väga
popp noorii kirjanikke noorkirjanikeks
nimetada. Kas tänapäeval näiteks
Tartu Noorte
rte Autorite Koondisest
kides, mille liige sa ka oled,
(NAK) rääkides,
se veel sellist terminit?
kasutatakse
kkab ära kaduma?
Või see hakkab
Kahjuks ei hakka! Õnneks NAKi kontekstis seda just liiga palju ei kasutata. Ehkki NAKis on ka väga noori autoreid nagu Andra
Teede ja Mare
are Sabolotny. See «noorkirjanik»
on nii halb! Eesliide «noor» annab nagu mingi möönduse,
e, et noh, ole sa noor ja hüppa ja
karga, peaasi,
si, et sa olemas oled, pole tähtis,
kui hästi sa kirjutad.
Hea kirjanik
anik on kogu elu noor. Nooruslikkus on see, kui ei kivistuta ära. Seepärast pole mõtet rääkida
äkida noorkirjanikest. Ma arvan,
et isegi Jaan
n Kross oli kuni lõpuni noor.
Kaplinski on
n kindlasti siiamaani
hingelt noorr kirjanik. Mõni
teine on seevastu
evastu juba noorelt päris rauk.
auk.

vabakutselised liikmed saaksid endale näiteks haigekindlustuse või muid sotsiaalseid
tagatisi, et nad ära ei sureks – kui nad on juba vanemas eas.
Ma leian, et kultuuriminister on selle koha pealt olnud väga saamatu, tegelikult lausa ignorantselt mittehuvitatud. Hämmastav
on see, millega kultuuriministeerium üldse
tegeleb. Teistest ministeeriumidest tuleb vähemalt skandaale – kus on probleemid rahaga, kus on mingi muu häda. Vähemalt tuleb
mingit kõmu, kultuuriministeeriumist aga
ei tule midagi. Tõsi, eelmisel aastal arutasid
nad seal tuliselt sellist pakilist probleemi, et
millise meloodiaga peaks Pika Hermanni tornis lippu langetatama. Jänes ju koorilaulutädi, temale see teema hingelähedane.
Tulles kirjanduse juurde tagasi,
siis väga palju kurdetakse, et eesti
kirjanduses pole suuri teemasid, pole
üldistust. Igaüks ajab siin oma väga
keerukat asja ja pahandab, et inimesed
ei loe seda. Oled sellega nõus?
Miks ei ole suuri teemasid? Suured teemad – see on paksud romaanid. Kirjanikel
pole aega. Sellist paksu romaani kirjutad vähemalt aasta, aga millega sa vahepeal leiba
teenid, millega korterilaenu maksad? Juba
selle paljunõutud suure teema või üldistuse peas valmis loomine nõuab palju aega –
süvenemiseks jja mõtisklemiseks, elu vaatlemiseks, kujundite lo
loomiseks.
Kirjanik peab põhitööna
põhi
tegema mingit
muud tööd, sellist, mis
m toob raha sisse. Ja
ajast-energiast, mis üle jääb, kirjutab ta seda,
mida praegu raamatu
raamatupoest võtta on. Kellele
see ei meeldi, see süüd
süüdistagu taas Eesti Vabariigi kultuurirahastam
kultuurirahastamise mehhanisme.
Suurtes riikides toob romaan ise ka midagi
sisse. Aga mitte Eesti
Eestis, sest siin on alla miljoni eesti keele kõnel
kõneleja ja sellest arvust ei
saa kuidagi kokku kriitilist
krii
massi, kellelt saadud rahast võiks kirjan
kirjanik ära elada. Romaani
kirjutamine on siin n
nii või teisiti kahjumlik
tegevus, ainult looja e
edevus, mida tuleb riiklikult kinni maksta. A
Aga kultuur ju põlistab
iseseisvust rohkem k
kui majandus – loetletagu selle väite kinnit
kinnituseks, keda tuleb rohkem, kas eelmise vab
vabariigi tänaseni tuntud
majandustegelinskeid
majandustegelin
või kultuuriinimesi –, seetõ
seetõttu on see riigile täiesti õigustatud pretensioon.
Võib ju k
ka veel öelda, et Tammsaare kirju
kirjutas näe nii ja nii palju
ja nii ja nii hästi. Esiteks, Tammsaare sai tollaselt
to
kulkalt heldelt
toetust, ja teiseks nõudis temalgi meeletut vaeva, et ennast, oma
naist ja kah
kaht last ära majandada.
Meenutame ka, et ta tervis oli seejuures kehv n
ning ta surigi küllalt enneaegselt.
Kas see poleg
polegi siis nii, et õige
kirjanik kirju
kirjutab romaani ja
õige luuletaja soneti...
... ja mõlem
mõlemad surevad 40-aastaselt
nälga või kuku
kukuvad infarktiga hauda,
eks ole! Ja sii
siis 100 aasta pärast on
nad klassikud ja kõik ohivad, miks
nende vastu ebaõiglane.
küll ilm oli ne
Praegune eest
eesti kirjandus on täis andeid, kes ei sa
saa ennast realiseerida.
Meil on kümn
kümneid autoreid, kes võiksid kirjutada maailmaklassi
m
teoseid.
Eesti luule o
on Läänemere ümbruses juba praeg
praegugi, mil ta võrsub vaid
loojate aja ja jõu riismetest, kõige
parem ja kõ
kõige huvitavam luule.
Mõelge, mis siis saaks, kui seda
kirjutataks n-ö põhitööna! Kui ainult
anda kirjanikele
kirjanikel aega ja raha, et nad
saaksid midagi enamat kirjutada, kui
ainult luuletuse
luuletusekesi ja novellikesi...

Mis NAKistt NAKi teeb?
NAK on eelkõige sõpruskond,
keda ühendab
dab sarnane arusaam
kirjandusest:
t: show-element, meelelahutuslikkus, mis ei välista tõsidust. Naklase
jaoks on kirjanik
rjanik nagu rokkstaar, kes tuleb
lavale, kidra
a ühes ja õllepurk teises käes, ja
publiku kohus
hus on sellele kaasa rokkida. Kirjandus on väga tihti elitaarne nähtus. NAK
vastandub elitaarsusele.
Kas see on
n taotluslikult juba nii?
Ei, naklaste
aste iseloomud on sellised. Näiteks kui lähed
ed kirjandusüritusele ja siis mingi pintsakuss kirjanik räägib tund aega järjest
mingisugust
st udu, siis tuleb lihtsalt minna
kõrvalruumi,
mi, juua õlut ja laulda kõvasti Vennaskonna laule.
aule. Mäss! See oli nüüd selline
meelevaldne
ne näide. Elitaarsus tapab kirjanLiis Treimann/Postimees/Scanpix
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VABA AEG

Nõmme kultuurikeskus

21.02 kl 17 Pärimuskultuuri õhtu. Regilaulud, vanad tantsud ja laulumängud koos rahvapilliansambliga Kratt ja
Leigarite laulurühmaga. Laual karask ja tee. Pilet eelmüügist 50 kr / soodus 30 kr.
22.02 kl 18.30 Kinobuss näitab «Mina olin siin». Pilet 50
kr / soodus 30 kr.
24.02 kl 15 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktus. Esineb Tallinna Ülikooli meeskoor. Dirigendid Jüri Rent ja
Indrek Vijard. Tasuta.
1.03 kl 17 Kammerkontsertide sarjas «Valguses ja varjus» esineb Tiit Peterson (kitarr). Piletid eelmüügist 60 kr
/soodus 40 kr. Samal päeval kõigile 60 kr.
1.03 kl 19 Tantsuõhtu ansambliga For You. Pilet 60 kr.
7.03 kl 17 «Laulvad kellad», käsikellade ansambel Campanelli. Pilet 25 kr.
14.03 kl 18 Emakeelepäev. «Pidu katku ajal». Külas on
Tartu NAK – Contra, Wimberg, Andra Teede, Aapo Ilves,
Piret Jaaks, Priit Salumaa, Olavi Ruitlane, Ardi Ringvee
ja Veiko Märka. Pilet 25 kr.
15.03 kl 17 Horre Zeiger BigBand kontsert «Härra Horre
77». Pilet eelmüügist 80 kr / soodus 60 kr. Samal päeval kõigile 100 kr.
20.03 kl 14 Lõunatantsud Andrus Kalvet Bändi saatel.
Ssineb seeniortantsu ansambel „Tantsurõõm“. Kohvilaud. Pilet eelmüügist 30 kr. Samal päeval 40 kr.
22.03 kl 19 tantsuõhtu ansambliga Caisucaru. Pilet 60 kr.
29.03 kl 18.30 kinobuss näitab „Vasha“. Pilet 50 kr /
soodus 30 kr
Turu plats 2, tel 6770 891,
post@nommekultuur.ee, www.nommekultuur.ee

Nõmme muuseum

3.03 kl 18 psühholoog Tõnu Otsa loeng teemal «Sündinud tüdrukuks ja poisiks, kasvanud naiseks ja meheks».
Individuaalne kasvatusnõu saamine alates märtsikuust
teisipäeviti kl 16 Pisitasa päevahoius Ravila 17. Eelregistreerimine: Tõnu Ots 5385 7094.
Avatud Tallinna loomaia noorte kunstnike-animalistide
tööde näitus.
Püsiekspositsioon Nõmme ajaloost.
Pilet 10 kr, lapsed, õpilased, üliõpilased, pensionärid
tasuta.
Jaama 18, tel 670 0202. T–R kl 10–17, L kl 10–16

Noortekeskused

Pääsküla noortekeskus
E–R kl 13–20, L-P suletud.
Ekstreemhall E–R kl 13–19.30, L kl 12–18.30 (E – rendipäev, T, N – bmx, tõukerattad, K, R, L – rula, rulluisk).
21., 23. ja 24.02 on nii noortekeskus kui ekstreemhall
suletud.
Rännaku pst 1, Tel 677 5232, 5556 7780,
paaskyla@taninfo.ee, www.taninfo.ee/paaskyla.
Männiku noortekeskus
E–R kl 13–20, L-P suletud.
23. ja 24. veebruaril on noortekeskus suletud.
Männiku tee 96, tel 639 5559, 5556 7781,
manniku@taninfo.ee, www.taninfo.ee/manniku.

Nõmme noortemaja

Nurme 40, tel 6701230
Mai 23, tel 645 7369, nnm@nnm.edu.ee, www.nnm.ee

Nõmme loodusmaja

Esmaspäeviti kl 17–19 saavad kõik linlased külastada
Nõmme loodusmaja ja küsida nõu lemmiklooma pidamise kohta.
Õie 14, tel 658 5881, loodusmaja@nnm.edu.ee

Nõmme spordikeskus

Kohvik avatud kl 11–20. Jõusaal avatud E–P kl 8–22 tel
671 8541 (spordikeskuse infotelefon) ja 552 4408 (jõusaali treener). Saunapäevad uues majas E–R kl 17–21
(R aurusaun), L-P kl 11–18, vanas majas T ja N kl 17–20.
Nõmme seikluspark avatud iga päev, rajale minek kl 10–
19. Tel 608 8029, info@nommeseikluspark.ee.
Avatud iga päev kl 9–21.
Külmallika 15a, tel 671 8541. www.sportkeskus.ee

Nõmme sotsiaalkeskus

Kõigis sotsiaalkeskuse osakondades värsked ajalehed,
võimalus mõõta vererõhku, paljundusteenus.
Sotsiaalkeskus
Sihi 26, tel 672 3125 ja 672 3126
25.02 kl 11.30 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
(kogunemine kl 11.15). Vajalik eelregistreerimine.
Avatud fotonäitus «Hetked läbi nelja aastaaja».
Männiku filiaal
Männiku tee 96, tel 657 7223
Teenused (eelregistreerimisega).
Pääsküla filiaal
Suvila 1, tel 677 8011
6.03 kl 14 seltskondlik pärastlõuna.

Nõmme Rahu kogudus

Nõmme Rahu kirik
Võsu 5
22.02 kl 10.30 jumalateenistus, teenib õp Matthias Burghardt, orelil Imbi Laas.
25.02 kl 18 palvepäeva jumalateenistus, teenib õp Ove
Sander, orelil Imbi Laas.
1.03 kl 10.30 jumalateenistus armulauauga, teenib õp
Ove Sander, orelil Imbi Laas; kl 14 jumalateenistus Nõmme sotsiaalmajas, teenib õp Ove Sander.
8.03 kl 10.30 jumalateenistus armulauaga, teenib õp Matthias Burghardt, orelil Imbi Laas.
Nõmme Lunastaja kirik
Õie 10
22.02 kl 13.30 muusikaline mõtisklus.
1.03 kl 13.30 muusikaline mõtisklus.
1.03 kl 18 kontsert «Stella Matutina» – Vox Clamantis ja
Weekend Guitar Trio (tasuta).
8.03 kl 13.30 muusikaline mõtisklus.
Koguduse jumalateenistuse ülekanne Pereraadios pühapäeviti kl 17 lainepikkusel 89,6 MHz
Võsu 5, 11619 Tallinn, kantselei tel 670 1679
nomme.rahu@eelk.ee, www.nommerahu.ee

Nõmme baptistikogudus

22.02 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul, muusika lastekoorilt.
1.03 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Taavo Lige, muusika segakoorilt
8.03 kl 11 jumalateenistus, jutlustab Anton Tuul.
Pühapäevakool lastele vanuses 3–13 pühapäeviti kl 11.
Palvekoosolek kolmapäeviti kl 11. Hea Sõnumi Ring teisipäeviti kl 15–16.30 kõigile lastele vanuses 6–13 aastat. Kasutatud riiete pood avatud K kl 13–17 ja L kl 10–
13. Info www.nbk.ee ja tel 670 1155. Esita palvesoovid
ning vaata lisaks www.nbk.ee.
Puuvilja 4, 670 1155, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee.

Nõmme «Vabaduse»
baptistikogudus

Jumalateenistus pühapäeviti kell 11 Vabaduse pst 156.
Mõtuse 21, Tallinn 10620, tel 672 7554 (õhtuti),
leinus@uninet.ee

Oleviste koguduse
Pääsküla misjonimaja

Jumalateenistus pühapäeviti kell 14.
Suvila 37 / Rohula 44, misjonimaja@oleviste.ee

Seitsmenda Päeva
adventistide reformi kogudus

Laupäeviti kell 10 jumalateenistus (piiblikool, jutlus).
Tähe 12, tel 657 2468

Kivimäe mängujaam

Avatud E–R kl 10–17.
Kivimäe jaamahoone Raudtee 97a, tel 657 2526

Rahumäe mängujaam

Avatud T–R kl 12–19, L kl 12–17
Rahumäe jaamahoones Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Nõmme galerii

LAUPÄEVAL, 21.VEEBRUARIL KL 17.00
Nõmme Kultuurikeskuses

Pakume võimalusi sünnipäevade, perekondlike
ja kollektiivsete pidude,
juubelite ja pulmade
pidamiseks.

PÄRIMUSKULTUURI ÕHTU

Alates
märtsist

Joogavõimlemine
Info 508 9544
655 3097

• Pottsepatööd – ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. Ka
parandustööd. Tel 646 2563,
5665 2090.

kaarte, kuld- ja hõbemünte, pilte/maale jne. Võivad
olla ka osadena. Pakkuda
võib kõike, mis tundub vana. Tulen vaatama, raha ko• Rendile anda või müüa Mai he. Tel 5198 3307.
tn 2, eraldi sissekäiguga, vitriinakendega, kapitaalselt re- • Mootorsaetööd: eramutemonditud, Nõmme raudtee- le ja teistele objektidele ohjaama kõrval. Aastaid olnud tu valmistavate puude lannaistejuuksur. Tel 505 1827. getamine, samuti puude ku• Pottsepatööd. Tel 5552 jundamine, okste lõikus. Tel
5561 4664.
8487.
• Rasvapõletusaeroobika • Müüa uus maja Nõmme piitreeningud Rahumäe põhi- ril Veskimöldre kõrval. Üldkoolis (Vabaduse pst 50) E pind 170 m², krunt 1502 m²,
kl 20, T ja N kl 19, kestab 5 tuba, saun, 2 WCd, auto
70 min. Sobib igas eas nais- varjualune, lähedal sportimistele, ka ülekaalulistele. Hind rajad, tupiktänav. Hind 2,9
500 kr/kuu või 70 kr/kord. milj. Tel 528 1158, Jaana
Treener Evelin Kärner. Info • Sisekujundaja annab nõu
tel 5648 8781, www.hot.ee/ kodukujundamisel. Tel 5554
aeroobikastuudio.
5202, e-post visualiseerija@
• Pottsepatööd, klassikali- gmail.com.
sed kaminad ja looduskivi • Valveseadmete paigaldus
paigaldus. Tel 5803 3448. siseruumidesse. Usaldus• Müüa konteinerisse paki- väärsed valveseadmed matud (2 rm), kuivad küttepuud, jadesse, korteritesse, konpuitbrikett. Tel 5333 2284, toritesse, ladudesse. SOODSAD HINNAD. www.tempwww.halupuu.ee.
liryytel.eu, siim@templiryy• Kogenud elektrik teeb tel.eu, 5615 0512.
elektritöid eramutes ja kor• Põrandalauad (al 150 kr/rm),
terites. Tel 5630 5796.
sisevoodrilauad (al 60 kr/rm),
• Firma müüb puidugraanu- lepalauad (al 160 kr/rm), väleid (pelletid), 8 mm. Kilekotis lisvoodrilauad (al 120 kr/rm),
16 kg, alusel 960 kg. Hind 2600 saematerjal (al 3000 kr/tm).
kr/tonn (sisaldab käibemak- E–R 9–16, L 10–15, tel 621
su). Alates kolmest tonnist 477, 5663 4800. Korell Puit
soodsam! Tel 5838 0342.
OÜ, Suur-Sõjamäe 33.
• Restaureerin puit-antiik- • IT-abi, andmeside, DigiTV,
mööblit. Tel 5568 3629.
arvutite hooldus, garantiip• Pottsepatööd kaminatest robleemide abi, tarkvara
pliitide ja ahjudeni. Remon- probleemide lahendused,
din ka küttekehasid. Tel 558 viirusetõrjed, konsultatsioonid, soovitused eraisikute8671.
le. Väljakutsed kliendi vali• Kvalifitseeritud hooldus- tud kohta. Tel 5302 8004.
tehnik teatab! Universaalne
koduabi. Kõikvõimalikud pi- • Stokker kutsub hooldusitööd nii sees kui väljas, re- sesse ja remonti muruniidumont, külmunud torude su- keid, trimmereid, võsalõikalatus, restaureerimine, kon- jaid ja mootorsaage. Kogesultatsioon. Tel 5595 8871. nud meistrid, töö kiire ja korralik. Stokker, Forelli 8. Tel
• Firma müüb kütusepuidu 504 9715, 515 4414.
graanuleid Tallinnas. Kotis
on 16 kg, alusel on 960 kg, • Teeme majade/korterite
6 mm. Hind on 2700 kr/tonn. üldehitus- ja remonditöid.
Ostes alates kolmest ton- Samuti elektri- ja torutöid.
nist on hind odavam. Tel Pakkuda võib ka ohtlike puu5550 4323.
de/okste eemaldamist. Tel
5555 4391.
• Müüa kuiva küttepuud
(kask, saar, lepp) kohaletoo- • Ehitus- ja remonditööd. Simisega. Tel 5625 8060.
seviimistlus. Terrassid, sau• Pottsepatööd: ahjud, plii- na puitosad jms. Tel 5664
did, kaminad, vana ahju ka- 6709.
pitaalremont. Tel 5648 3792, • Kogenud puusepp paigalwww.robert.ee.
dab uksi ja aknaid. Teeb kõiki
• Müüa puitbrikett, turbab- puusepatöid. Tel 513 9875.
rikett, kivisüsi, puitgraanul, • Küttepuud kuivad/märjad
tel 637 9411, 5692 4924, konteineris ja lahtiselt, võrkwww.leilibrikett.ee.
kotis 40 l, puitbrikett soo• Ostame kasutatud raama- dushinnaga, pelletid. Tel
tuid (valikuliselt, kõige va- 5551 4140, www.kute24.
nematest uuemateni), vanu ee.
postkaarte ja mänguasju, va- • Üldehitus- ja remonditööd.
nemat eesti kunsti (maalid, 14 aastat töökogemust. Tel
graafika). Vajadusel tuleme 515 1219, Taavi.
kohale. Raamatukoi, Harju
1. Tel 683 7714, 511 5525. • Müüa Tšehhi pianiino. Tel
5650 7434.
• Ostan vanu esemeid:
mööblit, raamatuid, nõusid, • Ostan 1950-1970ndate
portselani, mänguasju, vask- aastate mööblit, valgusteid,
ja pronksesemeid, tööriis- kelli ja muid sisustuselementu, kalanduse ja jahinduse- te sellest perioodist. Tel 670
ga seonduvat, lampe, post- 0778 või 503 3905.

Regilaulud, vanad tantsud ja laulumängud
koos rahvapilliansambliga Kratt ja
Leigarite laulurühmaga.
Laual karask ja tee.
Pilet eelmüügist 50 kr/soodus 30 kr.

TEATED

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja
kasutusgraafik
Kuupäev Kellaaeg
21.02
7–20
22.02
7–23
25.02
8–17
8–17
26.02
8–17
8–17
27.02
9–17
10–17
2.03
8–17
8–23.59
3.03 0.01–23.59
8–17
4.03 0.01–23.59
8–17
5.03 0.01–23.59
9–17.30
6.03
0.01–17
10–14

Tegevus*
Laskeharjutused
Laskeharjutused
Väliharjutus
Laskeharjutused
Väliharjutus
Laskeharjutused
Väliharjutus
Laskeharjutused
Laskeharjutused
Väliharjutus
Väliharjutus
Laskeharjutused
Väliharjutus
Laskeharjutused
Väliharjutus
Laskeharjutused
Väliharjutus
Laskeharjutused

Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid.
Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid, lõhkepakette
ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada
transpordivahendeid.
NB! Vastavalt vajadusele teeb päästeamet harjutusväljal
demineerimistöid.
Lisainfo tel 503 4102, manniku@mil.ee

Nõmme Linnaosa Valitsus
kutsub

EESTI VABARIIGI
91. AASTAPÄEVA
AKTUSELE
Teisipäeval,
24. veebruaril
kell 15.00
Nõmme kultuurikeskuses
Aastapäevakõne peab Nõmme
linnaosavanem Rainer Vakra
Esineb Tallinna Ülikooli
meeskoor
Dirigendid
Jüri Rent ja Indrek Vijard

TASUTA

Avatud E–R kl 11–18, L kl 10–15,
Jaama 14, tel 5452 4818

Silva Baar

Raudtee 64 Tel 5817 3979

KUULUTUSED

MÄRTSIKUU MÄNGUKAVA
5.ja 6. märtsil kell 16 Vilde kortermuuseumis ”TERVIST, härra VILDE!”
16.märtsil kell 18 Rahvusraamatukogu teatrisaalis
“HIS MASTER’S VOICE”
Tegelasteks ESTONIA teatri kunagised lauljad ARTUR
RINNE , BENNO HANSEN, AGU LÜÜDIK, MILLI
REBANE jt.
25.ja 26. märtsil kell 18 ja 27.märtsil kell 17 Underi ja
Tuglase Kirjanduskeskuses Väikese Illimari 12
“Tänu tulemast!”
Tegelasteks Marie Under, Elo ja Fr. Tuglas jt.

Piletite broneerimine kollektiividele kontor@varius.ee
Üksikpiletite müük Rahvusraamatukogu infoletis
(6307611)
Täpsem info www.varius.ee või 6527863
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M
MOOTORSAAGIDE
MOOTORS
OOTORS
MÜÜK JA REMONT
HINN
kogenud meistritelt.
SOOD AD

TALLINNA LINN
KORRALDAB
LINNAELANIKELE

SAD!

Tarvikud ja ketiteritus.

Ostame tagasi Teie vana sae.

TARBIJAÕIGUSTE PÄEVA

Remondi järjekorrad
lühikesed.
Teostame remonti ka
vanematele saagidele.

Raudtee 129A, Tallinn. Tel 50 83 256.
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SÄÄSTA KUNI 70%
KÜTTEKULUDELT!
PAKUME LAIAS VALIKUS

ÕHKSOOJUSPUMPASID.
HINNAD ALATES 11750 krooni.
HIND SISALDAB PAIGALDUST.
GARANTII 2 AASTAT.
Müük ja paigaldus OÜ Kodukliima Grupp.
Lisainfo: tel 666 1355, info@kodukliima.ee,
www.kodukliima.ee

19. MÄRTSIL 2009

Räägime ja vastame elanike küsimustele tarbija
õiguste kohta kaubanduse ja teeninduse,
finantsteenuste, pakendijäätmete käitlemise,
sotsiaaltoetuste, töölepingute jt valdkondades.

➤ RAHVUSRAAMATUKOGU SUURES SAALIS
algusega kell 10
Tõnismägi 2

➤ LINDAKIVI KULTUURIKESKUSES
algusega kell 15
Koorti 22

Teostame puude ja
põõsaste kevadist
hoolduslõikust
ning aedade
kevadkoristust.
HINNAD SOODSAD.
Info ja registreerimine
tel. 51 53 741, 51 62 292

GARAAZIUKSED
A I AVÄ R AVA D
A U T O M A AT I K A
tel. 52 55 224, 52 54 292, 6 596 912
Tule tn.17 Saue, info@hansadoor.ee

talvesoodustus - 25%

HANSADOOR.EE

Pottsepatööd
Teostame kaminate, ahjude,
pliitide, leivaahjude, grillahjude ning välikaminate projekteerimist, ehitust ja remonti.
Kontakt: 650 6432; 5342 1021
info@aiadisain.ee, www.aiadisain.ee

Toveka OÜ

TEOSTAB vee-,kanalisatsioonija drenaazhitorustike ehitus,
vahetus ja remont töid.
PAIGALDAME majasiseseid torusid
ja santehnilisi seadmeid
58001955, 55672547
info@toveka.ee
www.toveka.ee

ÜRITUSED ON EESTI JA VENE KEELES NING TASUTA

Fekaalivedu

OODATUD ON KÕIK!

Tel 5625 1678, 677 8705
Hind olenevalt kogusest 300-400 Kr.
OÜ Magicstyle

info tel 640 4232
www.tallinn.ee
VESI JA KANALISATSIOON

Korstnapühkija
5800 4767
Tasuta
suitsuandur

OÜ METROMAP ehitab vee- ja kanalisatsiooni
torustikke
tänava liitumispunktist elamuni.
MINIEKSKAVAATOR
Torustike renoveerimine nii korterelamutes kui
ka eramajades.
Vajadusel geodeesia ja projekteerimine.
HINNAD MÕÕDUKAD
Mustamäe tee 5 Tallinn, info@metromap.ee
Tel./faks 6 888 626, 50 55 989

Tel 5591 7562, 551 6821
www.porivaibad.ee

KAMINAPUUD (kask, lepp)
TURBABRIKETT
PUITLAASTBRIKETT
MÄNNIKLOTS (alusel, võrgus)
KÜTTEGRAANUL
(kõrgekvaliteediline, pakend 16 ja 25kg)

Fekaalivedu
Tööpäeviti
Tel 5625 6258
OÜ Fekalist

Riiete, vaipade ja pehme
mööbli keemiline puhastus.
Transport tasuta.

MÜÜA LÕHUTUD KÜTTEPUUD
TELLIMINE TASUTA LÜHINUMBRIL 1667
www.talumaa.ee

Pakume
• Puitbriketti
• Turbabriketti
• Puidugraanuleid
• Kaminapuid

Kojuvedu Tallinna
piires tasuta!
Abivalmis
teenindus!
TELLIMINE
660 0190 • 513 6999
info@kytteladu.ee

Vaata ka: www.kytteladu.ee

Kütteturustus
Müügil brikett ja küttepuud
Kalmistu tee 30
Tel 614 1671
E-R 9-17; L 9-13

Kalmistu tee 22, Tallinn
Tel 655 7760
Mob 5347 1188

Kviitung. Vedu iga päev.
Tel:6541100, 5238852
TAMMARU FARM www.tg.ee
Müüa kvaliteetseid

Tööpäeval 9-18
Laupäeval 10-14
www.kuttekeskus.ee

Nõmme elanikele transport tasuta!

Müüa
lõhutud
küttepuid:

Kuiv KÜTTEPUU võrkkotis
(30-50cm)
BRIKETT 10kg väikepakendis

50 cm lepp märg 600.50 cm lepp kuiv 650.30 cm lepp märg 630.30 cm lepp kuiv 680.50 cm okaspuu 670.30 cm okaspuu 700.-

Minimaalne tellimus on 5m³. Hinnad sisaldavad transporti. Välja arvatud üle 10 m³ tellimused, mille puhul lisandub transporditasu kokkuleppel.
Tellimine: tel 507 8184, e-post: info@actively.ee
www.aktively.ee

Küttekauplus
Männiku tee 106B
• Turbabrikett
• Puitbrikett
• Pellet
• Halupuu – lepp
• Küttepind
Tellimine tel 657 7778, 513 7737
E-R 8-17, L 8-14, P suletud

lõhutud
küttepuid
koos kohaletoomisega.
Info ja tellimine tel 50 50 924
www.hikkor.ee

PÕHJA-EESTI
KÜTTEPUU OÜ
• Küttepuud lahtiselt
• Küttepuud konteinerites
• Kaminapuud kottides
Kohale toomine Tallinnas ja
30km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.
Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee
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Taastusravi - järelravi *
(vesi-, elektri-, liikumis-,tegevus-, muda-, parafiinravi, ravimassaaz, paikne
külmaravi)
Päevakirurgia:
Konsultatsiooni võimalused
Endokrinoloogia
Nina-kõrva- kurgukirurgia *
polikliinikus
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Registratuur Viimsis 6059600,
Naha - ja suguhaigused
Uroloogia
6059601, 6059023 *
Anestesioloogia – valuravi
Ortopeedia
Günekoloogia – sünnitusabi
Hambaravi
Sünnitusabi – haiglaga on võimalik tutLastehaigused
Psühholoogia
vuda iga kuu esimesel neljapäeval kell
Nina-kõrva – kurgu haigused *
16.00
Logopeed
Üldkirurgia - proktoloogia
Diagnostika:
Rasedusaegne
jälgimine
–
Uroloogia
Röntgen –ja ultraheliuuringud, koorämmaemandate
vastuvõtud
Ortopeedia
mus
Perekool
Neuroloogia *
EKG, rütmihäirete ja vererõhu holterHaiglaravivõimalused
Kardioloogia *
uuringud, spiromeetria, varane nahaKopsuhaigused – allergoloogia * (valvetelefon 6059605, 6059010) kasvajate avastamine e. SIA –skooPsühhiaatria
Günekoloogia – sünnitusabi *
pia, erinevad endoskoopilised uurinTaastusravi *
Plastikakirurgia
gud, allergoloogilised, laboratoorsed
Onkoloogia - mammoloogia
Sisehaigused *
testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emaka* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
kaela vähi vastu
AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla aadressil
Kaluri tee 5a Viimsi

Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 (tel 660 4072, 646 3539) ja
Sütiste tee 17 (tel 652 8308) Täiendav info www.fertilitas.ee

Tallinna Ettevõtlusamet kuulutab välja

KONKURSI
ETTEVÕTLUSTOETUSTE TAOTLUSTE ESITAMISEKS

Taotlusi võib esitada järgmistele toetusmeetmetele:

väga hea haridus
+ individuaalne
lähenemine

x ettevõtte töötajate täiendusõppe toetus
x ettevõtte praktikajuhendaja toetus
x inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetus
Lisaks:

Nõmme Erakool kuulutab välja vastuvõtu 2009/2010. õppeaasta 1. klassi ja lisavastuvõtu
vaheklassidesse (2.-9. klass) ning avab 3-kuulise ettevalmistusrühma 6-aastastele.
t7ÊHBIFBEÜQFUBKBE MBQTFTÜCSBMJLVE LVOJÜQJMBTFHBLMBTTJEKBUVSWBMJOFLFTLLPOE

3PILFNJOGPU

t7ÜSEOFSÜILIVNBOJUBBSKBSFBBMBJOFUFM

NPC503 1044
UFM 670 1797

t1SPHSBNNWBTUBCSJJLMJLVMFÜQQFLBWBMF
tÃMBMQJEBNJTLVMVEFTUNPPEVTUBCÜQQFNBLTWBJE UBTVCSJJLKBTQPOTPSJE 

x stardiabi alustava ettevõtluse toetamiseks
x uute töökohtade loomise toetus
x tööstusomandi esemetele patendikaitse
vormistamise toetus (patenditoetus)
x messitoetus (pidev vastuvõtt)

XXXOPNNFFSBLPPMFF

Taotlemise korrad ning taotlusvormid on kättesaadavad
Tallinna kodulehel www.ettevotja.tallinn.ee

Pandimaja

Taotluste esitamise (v.a messitoetus) tähtajad on

Vabaduse pst b
Tel  
ER  L 

27. veebruar 2009 kell 14.00
18. september 2009 kell 14.00

Ostetakse kuld ja hõbeesemeid
vanaaegseid kellasid fajanssi portselani
maale münte ordeneid märke samo
vare postkaarte fotosid ja mänguasju
Pakkuda võib kõiki esemeid
mis tunduvad vanaaegsetena

Ville Värk
51 32 422

Monika Murumets
56 691 060

Taotlused palume esitada vastavalt kordadele
ettevõtja infopunkti.

Raha kohe kätte!
Kuulutus ei aegu!

Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkt
Vabaduse väljak 7, Tallinn
Tel 640 4219
☞ Eramute ehitus ja remont
☞ Sise- ja välisviimistlustööd
☞ Korterite kap. remont
☞ Elektritööd
☞ San-tehnilised tööd
☞ Fassaadide ehitus ja
☞
☞
☞

remonditööd
Katuste ehitus ja remonditööd
Aedade ja piirete ehitustööd
Vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus ja remont
Info ja kontakt:
Tel. + 372 60 40000
Mob. + 372 555 30 422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

KÜTTEAINETE MÜÜK

AruAndeAbiOÜ
pakub

RAAMATUPIDAMISTEENUST
Toit otsas?
Info ja tellimine
6 724 878
Toidu kojutoomine tasuta
www.brasa.ee

Nõmmel, Jaama 1a
Tel 506 7266
aruandeabi@hot.ee

PUIDUBRIKETT KANDILINE 2730.-tonn
PUIDUBRIKETT ÜMAR
2200.- tonn
TURBABRIKETT
2200.- tonn
PUIDUGRAANUL(PELLET) 2700.- alus
Jagame tasuta nõuandeid,
kuidas säästa küttekulusi.
Küttesüsteemide paigaldus,
renoveerimine ja hooldus.
Küttemeister OÜ
Kütteainete kohalevedu
Kalmistu tee 22
Tel. 6 771170(1) 53029678
www.kyttemeister.ee

