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Kristiine linnaosa ajaleht

www.tallinn.ee/kristiine

Kristiines algas 7,5 miljoni eurose
Tallinna Vindi lasteaia hoone ehitus

TULE
VALIMA!
LK 4-5

UUDISED
 Algas uue Räägu pargi projekteerimine

Räägu pargi rekonstrueerimise
projekti koostab AS K-Projekt. Koheselt peale ehitusloa väljastamist
koostatakse projektile ka ekspertiis
ning kuulutatakse välja ehitushange. Projekteerimislepingu maksumus on 47 000 eurot ja projekt
valmib mai 2022.
 Kristiines valmivad kaks
uut välitreeningväljakut

Reedel, 24. septembril anti Kristiines ehitajale üle Tallinna Vindi Lasteaia hoone.
Hoone andsid üle Kristiine Linnaosa Valitsus ja Vindi lasteaia direktor Nonna Meltsas.
Kui ehitushanke tulemused selgusid augustis, siis tänaseks on leping sõlmitud ja andsime hoone ka ehitajale üle. Planeeritav hoone maja on ühe maa-aluse

ja kahe maapealse korrusega, mis paigutub suures
osas olemasoleva lasteaia hoone asukohale.
Projekt on lihtsa ülesehitusega ning on jagatud
ristisuunas kaheks mahuks: kahekordne ja ühekordne maht.
Hoone rahulik ja avatust edasi kandev vormikeel sulandub ümbritsevasse linnaruumi.
Terrassid loovad tugeva seose sise- ja välisõpperuumi vahel ning hoone ümbrus on lihtsasti jälgitav

ja turvaline. See sobib hästi meie linnaosa hoonestusega.
Ehitustööde valmimise tähtaeg on september
2022 ja seni asub lasteaed asenduspinnal.
Ehitustööde maksumus on kokku 7,5 miljonit
eurot. Ehitushankel osales 5 ettevõtet ja edukaim
pakkuja oli Nordlin Ehitus OÜ.
Tallinna Vindi lasteaia projekteeris OÜ Esplan.
Vindi Lasteaed asub aadressil Vindi tn 3.

Kristiine linnaosasse rajati kaks uut
välitreeningväljakut. Lille asumisse
on aadressile Paldiski mnt 65b kerkinud street-workout jõulinnak ja
Tondi asumisse aadressil Seebi tn
34 paikneva korvpalliplatsi kõrvale professionaalsete seadmetega
jõusaal.
Liikumine tähendab head tervist. Oleme rajanud treeningväljakuid ka varem ja need leiavad
kohalike elanike seas aktiivset
kasutust. Korralike seadmetega
välitreeningväljakud toovad regulaarselt liikuma ka varem trennides
mitte käinuid.

Algas Kullo huvikeskuse uue hoone
ja Löwenruh pargi ideekonkurss
Tallinna Linnavaraamet koostöös Tallinna Strateegiakeskusega kuulutas välja arhitektuurivõistluse Kullo huvikeskuse
uuele hoone ja seda ümbritseva
Löwenruh pargi ideekavandi
leidmiseks.
Praegune, Vivian Lukki projekteeritud, 1977. aastal ehitatud huvikeskuse
hoone on amortiseerunud ega vasta
tänastele vajadustele, mistõttu hoone
lammutatakse. Uus hoone kavandatakse Mustamäe tee 59 kinnistule (katastritunnus 78407:701:0343).
Lisaks Kullo huvikoolile hakkab
huvikeskuse hoones asuma Kristiine
noortekeskus ja Tallinna keskraamatukogu Kristiine linnaosa haruraamatukogu.
Arhitektuurivõistluse eesmärk on
leida parim lahendus Kullo huvikooli,
raamatukogu ja noortekeskuse kom-

bineerimiseks ühte, ennekõike noortele suunatud hoonesse nii, et tekiks
hea ruumiline, funktsionaalne ja inimeste vaheline sünergia.
Planeeritav hoone peaks olema
sidustatud ümbritseva keskkonna ja
pargiga. Uus huvikeskuse hoone peab
olema arhitektuurilt kõrgetasemeline ja sobituma selle linnaehituslikku
konteksti.
Väljapakutud lahendus peab olema kasutajale mugav ja funktsionaalne ning realistlikult teostatav.
Planeeritav hoone peab olema hea
sisekliimaga, energiasäästlik ja madalate ekspluatatsioonikuludega.
Hoone ruumiprogramm töötati välja läbi teenusedisaini protsessi.
Võistluse auhinnafond on kokku 41
000 eurot.
Sellest võitjale on ette nähtud 14
000 eurot, teise koha saavutajale 11
000 eurot ja kolmandale kohale 8000

eurot. Lisaks sellele on kavas välja
anda kaks ergutuspreemiat suuruses
4000 eurot.
Ideekavandeid hindab 7-liikmeline žürii, millesse kuuluvad Tallinna
Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse arhitekt Jaak-Adam
Looveer, Eesti Arhitektide Liitu esindavad arhitektid Illimar Truverk ja
Risto Parve, Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindajana maastikuarhitekt
Kristian Nigul, Kristiine Linnaosa
Valitsuse arhitekt Taimi Kaup, Kullo
huvikooli direktor Ronne Sära, Tallinna Linnavaraameti projektijuht Mailis
Linde ning üks varuliige, Eesti Arhitektide Liidu esindaja arhitekt Jaak
Huimerind.
Arhitektuurivõistluse lähtetingimused on kooskõlastanud Eesti Arhitektide Liit.
Kavandite esitamise tähtaeg on 15.
detsember kell 10.00.
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JUHTKIRI

Kristiines käib töö täie hooga

Õ

nnitleme kõiki haridustöötajaid õpetajate päeva puhul!
Raske on üle hinnata teie panust meie ellu ja meie laste
tulevikku. Aitäh selle suure panuse eest ühiskonda!
Kristiines jätkub töö täie hooga. Käesoleval suvel ja sügisel on linnaosas lõppenud mitmete teede teekatte uuendamise- või taastusremonttööd. Kuigi kohati on need toonud kaasa
mõningasi ebamugavusi, siis paljusid neist ootasid elanikud
juba mitmeid aastaid ja hea, et need on nüüd saanud valmis.

Tasuta lehekotivedu

Linnapildis on näha, et sügis kogub hoogu ja ilm muutub aina
külmemaks. Üks hea uudis on meil just korteriühistutele ja eramajade omanikele: ka sel sügisel jätkame tasuta aia- ja haljastusjäätmete äraveoga. Sellest lehest leiate täpsema info, kuhu ja kuidas end registreerida. Loodame, et see on suureks abiks Kristiine
majaomanikele ja rõõmustab ka kortermajade elanikke.

Austatud Kristiine linnaosas elavad eakad! Esimesel oktoobril oli rahvusvaheline eakate päev ja soovine kõigile meie eakatele õnne, tugevat tervist ja rõõmu kogu järgnevaks aastaks!

Soovime värviküllast ja õnnelikku sügist
kõigile Kristiine inimestele!

Üksi elavad pensionärid saavad
Kristiine Linnaosa Valitsuselt taas abipaki
Üksi elavad pensionärid saavad Kristiine Linnaosa Valitsuselt oktoobris
taas abipaki. Linnaosa valitsus toetab esmatarbevahendeid ja toiduaineid sisaldava pakiga linnaosas elavaid üksikuid vanaduspensionäre,
kelle sissetulek jääb alla 582 euro.
Abipaki taotleja peab vastama järgmistele
nõuetele:
1) tema rahvastikuregistri järgne elukoht on
Kristiine linnaosas;
2) ta on oma korteris või majas elanike registri kohaselt ainuke elanik;
3) ta on vanaduspensionär kuu sissetulekuga vähem kui 582 eurot.
Abipaki saamiseks palume registreeruda
kuni 14. oktoobrini. Selleks helistada tööpäevadel kella 9-16 linnaosa valitsuse tele-

fonidel 645 7105 või 645 7106, 645 7140.
Ankeeti saab täita ka veebilehel https://
www.tallinn.ee/est/Vorm-Abipakid-Kristiine-uksi-elavatele-pensionaridele. Kristiine
Linnaosa Valitsusele oma andmeid esitades
annab taotleja nõusoleku kontrollida elukohaandmete vastavust rahvastikuregistris.
Abipakk koosneb sarnaselt eelmiste abipakkidega kahte eraldi kotti pakendatud
toiduainetest ja lõhnavabast kodukeemiast.
Registreerimisperiood kestab peaaegu kuu aega. See on piisavalt pikk, et kõik
sooviavaldajad jõuaksid oma andmed edastada. Palume võimalusel kasutada registreerimiseks veebi ja registreerimistelefonide
ülekoormuse vältimiseks mitte kiirustada
registreerimisega esimestel päevadel
Abipakke väljastatakse alates 1. novembrist Kristiine linnaosa valitsuses aad-

ressil Metalli tn 5. Paki kätte saamiseks palume esitada isikut tõendav dokument.
Abipakkide jagamine on ühekordne tegevus, mitte igakuine toetus.

Tasuta aia- ja haljastusjäätmete
äravedu Kristiine linnaosa elanikelt
4. oktoobrist on Kristiine linnaosa elanike jaoks avatud võimalus registreeruda oma aia- ja
haljastusjäätmete ning sügislehtede tasuta äraveole. Lehekottide
kampaaniast saavad osa võtta
kõik Kristiine linnaosa kinnistuomanikud. Lehekoti äraveoks
saab end registreerida elektrooniliselt kuni 31. oktoobrini 2021.

Ohtlike jäätmete
kogumisring
Kristiines
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ÄRA SAAB ANDA:

pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid,
liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamürke,
väetiste jääke, foto- ja muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid, sh päevavalguslampe, elektri- ja
elektroonikajäätmeid.

OKT

Круг сбора
опасных отходов
в Кристийне
МОЖНО ПЕРЕДАТЬ:

батарейки и аккумуляторы, остатки масел и
прочих смазочных веществ, просроченные лекарства, садовые ядохимикаты и удобрения, фотои другую бытовую химию, моющие и дезинфицирующие
средства, топливные фильтры и использованную ветошь, содержащую опасные вещества или загрязнённую ими упаковку, содержащие ртуть отходы, лампы
дневного света, отходы электроники и другого электро-оборудования, растворители и их содержащие краски, лаки, клеи.

AJAGRAAFIK JA AUTO PEATUMISKOHAD

ГРАФИК ОСТАНОВОК

• 10.00-10.30 Energia 6b juures

• 10.00-10.30 рядом с домом Энергия 6b

• 10.40-11.10 Tuisu / Alajaama ristmikul

• 10.40-11.10 на углу улиц Туйсу и Алаяама

• 11.20-11.50 Seebi 32a ees

• 11.20-11.50 рядом с Сеэби 32a (у ул. Марси)

• 12.00-12.30 Tondi / Linnu tee ristmikul
(Tondi 44 ees)

• 12.00-12.30 на перекрёстке Тонди
и Линну теэ (перед Тонди 44)

• 12.40-13.10 Sõpruse Rimi parklas
(Sõpruse pst 174/176)

• 12.40-13.10 на парковке магазина Rimi на
бульваре Сыпрусе
(бульвар Сыпрусе 174/176)

• 13.20-13.50 Luige 3 kinnistu juures
(Tedre põik ja Luige tn nurga tühermaal)

• 13.20-13.50 вблизи участка Луйге 3
(на углу переулка Тэдре и улицы Луйге)

• 14.00-14.30 Mustamäe tee 39 parklas
(pakendikonteinerite juures)

• 14.00-14.30 на парковке Мустамяэ теэ 39
(у пункта сбора упаковки)

• 14.40-15.10 Mustjõe tn 40 platsil
• 15.20-15.50 Koskla 3 ja 5 vahel parklas

• 14.40-15.10 на площадке Мустйые 40
• 15.20-15.50 на парковке между домами
Коскла 3 и 5

Ohtlikke jäätmeid
võib ka ise viia
kõigisse Tallinna
jäätmejaamadesse ja
kogumispunktidesse.

Опасные отходы
также можно сдать на
городских станциях
и специальных
пунктах приёма.

Lisainformatsioon:
www.tallinn.ee/jaatmed
ja veebikaardil
www.tallinn.ee/g15100s141186

Дополнительная информация:
www.tallinn.ee/othod
и на карте
www.tallinn.ee/g15100s141187

Sügisene lehekottide kampaania korraldatakse juba viieteistkümnendat aastat järjest ning huvi selle vastu on suur. Kampaania raames viib linnaosavalitsuse lepingupartner elanikelt
tasuta ära kuni kümme kotti aia- ja haljastusjäätmetest. Aiaja haljastusjäätmeid ei tohi panna olmejäätmete konteinerisse,
sest tegemist on taaskasutatava toormega, mille bioloogilisel
ümbertöötlemisel saadakse toitainerikast kompostmulda.
Iga kinnistu kohta saab registreerida kuni kümme 150-liitrilist lehekotti kaaluga kuni 20 kilogrammi.
Lehekottide äraveo soov tuleb elektrooniliselt registreerida aadressil: https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Lehekotid-2021
Kuigi aia- ja haljastusjäätmeid võtavad vastu kõik Tallinna jäätmejaamad, siis transpordi tellimine ei ole kõigile
jõukohane.
Palume ohtlikke jäätmeid, mulda, liiva, autorehve, olmejäätmeid, koduelektroonikat või ehitusprahti lehekottidesse
mitte panna. Juhul, kui lehekottidest avastatakse selliseid
jäätmeid, siis meie lepingupartner ei saa neid kotte ära viia.
Lehekotivedu algab 15. novembrist ja kestab kuni 20. detsembrini.
Vedu alustatakse suuremate teede ja tänavate äärest, seejärel liigutakse kvartalisisestesse tkõrvaltänavatesse.
Juhul, kui lehekotte on rohkem kui 10 kotti, tuleb need
ise ära viia Tallinna jäätmejaamadesse, kus elanikelt võetakse tasuta vastu aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta ühelt toojalt
korraga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit). Kristiine linnaosa
lähim jäätmejaam asub Rahumäe tee 5a.

Rahumäe tee 5a jäätmejaama
vastuvõtuajad kuni 31.
oktoobrini 2021:
- esmaspäeval, teisipäeval,
kolmapäeval, neljapäeval
kella 12 – 20;
- laupäeval, pühapäeval
kella 10 – 18.
Rahumäe tee 5a jäätmejaama
vastuvõtuajad alates 1.
novembrist 2021:
- esmaspäeval, teisipäeval,
kolmapäeval, neljapäeval
kella 14 - 19;
- laupäeval, pühapäeva
kella 10 – 15.
NB! Reedeti on jäätmejaam
suletud.
Rohkem infot Tallinna
jäätmejaamade kohta saate
alljärgnevalt lingilt
https://jaatmejaam.ee/
Lisainformatsioon: heakorra
peaspetsialist Anu Sügiselt
telefonil 645 7118 või
Anu.Sygis@tallinnlv.ee.

Kristiine Linnaosa Valitsus. Aadress: Metalli 5, Tallinn 10615. Toimetuse kontaktid: e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee.
Tel.: 645 7117 Reklaam: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee. Tel.: 645 7134 Kujundus: Krabu Grupp OÜ
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

Kristiine Linnaosa

@kristiinelov

Kristiine Linnaosa Valitsus

Järgmine leht ilmub 9. novembril 2021
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Kristiine
noortekeskuse
tegevused oktoobris
Kelly Käärd,
noortekeskuse juht

Kristiine noortekeskus on avatud E-R kell 13:0019:00, aadressil sõpruse pst 4a. Selle aasta sügisest
pakume noortele 13+ esmaspäeviti kell 15:00-19:00
ja reedeti kell 16:00-19:00 põnevaid tegevusi, nagu
lauamängude võistlused, kinoõhtud ja KuldVillak.
Toimuvad ka arutelud noorte omaosaluse võimalusest noortekeskuses.
Oktoobris toimub noortekeskuses kõikidele noortele palju erinevaid majasiseseid tegevusi.
Traditsioonilistest tegevustest toimub meil igal teisipäeval meisterdamise ring, algusega kell 16:00.
Jätkame ka oma populaarseima kokandusklubiga,
algusega kell 16:00 – registreerimine toimub samal
päeval, noortekeskuses kohapeal!
Oktoobrikuu koolivaheajaks oleme loonud
eriprogrammi „Vaheaja fantaasia“. Nädala jooksul
käsitleme erinevaid muinasjutulisi ja müstikaga
seotud teemasid. Noortel on võimalus küpsetada
maagilisi küpsiseid, luua fantaasiarikkaid liivamaale ning meisterdada erikujulisi helkureid.
Kristiine noortekeskus saab 26. oktoobril 19–
aastaseks. Ootame kõiki noori meile külla torti sööma ja noortekeskuse sünnipäeva tähistama!
Meie tegevuste kohta leiab kõige värskema info
Facebookist: Kristiine noortekeskus, Instagramist:
kristiinenoortekas ja kodulehelt: www.kristiinetk.
ee/noortekeskus.

Orienteerumine Kristiine linnaosas
25. oktoobril kell 12.00
Kristiine Noortekeskus, jalgpalliklubi
FC Flora ja Kristiine Linnaosa Valitus
korraldavad sügisvaheajal sportliku
orienteerumise
Kõik Kristiine linnaosa elanikud on oodatud
25. oktoobril sportlikule orienteerumisele,
mis algab kell 12.00 Kristiine noortekeskusest
(Sõpruse pst 4a) ja lõpeb Lilleküla jalgpallikompleksis (Jalgpalli tn 21).
Kristiine Linnaosa Valitsuse tervisedenduse peaspetsialist Hela Kauber: „Orientee-

rumine ühendab endas nii liikumise, kui ka
võimaluse linnaosa veidi paremini tundma
õppida. Kõiki osalejaid ootab finišis väike
üllatus ja lisaks loosime osalejate vahel põnevaid auhindu.“
Orienteerumine kulgeb mööda Kristiine aedlinna, võimaldades meenutada kohti,
kuhu ehk igapäevaselt ei satu. Erinevad tegevuspunktid pakuvad väljakutseid nii kehale,
kui hingele ja on jõukohased kõigile.
„Alustame esimest koolivaheaega sportlikult. Osaleda saab nii individuaalselt kui ka
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grupina. Rajale pääseb kell 12.00-13.00, seega tasub kohal olla juba veidi enne kl 12. Raja
pikkus on sobiv igas vanuses osalejale ning
igaüks saab ise valida endale sobiva tempo,“
julgustab Kristiine Noortekeskuse juhataja
Kelly Käärd kõiki osalema.
„Meie jaoks on koostöö Kristiine linnaosaga väga südamelähedane ning meil on
rõõm üheskoos toredate inimestega pakkuda
Kristiine elanikele ägeda päeva. Meie punktides saab panna end proovile väärikate vastastega, aga on ka veidi mälutreeningut“ räägib
Katrin Lagerest, FC Flora kogukonnajuht.
Ootame Sind 25. oktoobril kell 11.45
Kristiine Noortekeskusesse, kust saab orienteerumine alguse. Võta kaasa hea tuju ja lõbus seltskond!

KRISTIINE TEGEVUSKESKUSE PÄEVAKESKUS Ringitegevuse tunniplaan // Sügis 2021
ESMASPÄEV
11.00 Kord kuus, kuu viimane esmaspäev, Klubi „Ristik“
ristsõna lahendajatele, Maimu Ummelas, 1 €
11.00 Üks kord nädalas, Rahvatants, Elena Kalbus, 2 €
13.00 Kaks korda kuus, kuu I ja III esmaspäev, Lauluklubi,
Küllike Pajula, 2 €
TEISIPÄEV
9.00 Kaks korda nädalas, II võimlemine, Anne Kaukis, 3 €
10.00 Kaks korda nädalas, V võimlemine, Ebe Labi, 3 €
11.00 Kaks korda nädalas, IV võimlemine, Ebe Labi, 3 €
12.00 Üks kord nädalas, Paberkunstiring, Scherly Karu, 2 €
12.00 Kaks korda nädalas, III võimlemine, Ebe Labi, 3 €
13.00 Kaks korda nädalas, I võimlemine, Ebe Labi, 3 €
14.00 Üks kord nädalas, Saksa keel vene keele baasil,
Dominica Muna, 2 €
KOLMAPÄEV

10.30 Üks kord nädalas, Linetants, Helve Vainu, 2 €
10.30 Üks kord nädalas, Käsitöö, Aili Pihel, 2 €
11.00 Üks kord nädalas, Portselanimaal, Ilmi Mansu, 2 €
12.00 Kord kuus, kuu III kolmapäev, Kokandusklubi,
Pille Vahtra/Marleen Ankur, 1 €
12.00 Üks kord nädalas, Seenioritants, Ivi Talimäe, 2 €
13.00 Kord kuus, kuu I kolmapäev, Kirjandusring, Leelo
Ainsoo, Keskraamatukogu, 1 €
14.00 Kaks korda kuus, kuu II ja IV kolmapäev, Väärikate
Meeste Klubi, Kalle Rohtla, 2 €
NELJAPÄEV
10.00 Kaks korda kuus, kuu I ja III neljapäev, Mäluring,
Kadi Bulgarin, 2 €
11.00 Kaks korda kuus, kuu II ja IV neljapäev, Siidimaal,
Helga Errit, 2 €
13.00 Kord kuus, kuu III neljapäev, Piiblitund, Jüri-Valdur,
Kibuspuu, 1 €

12.45 Üks kord nädalas, Jooga, Maire Toom, 2 €
REEDE
9.00 Kaks korda nädalas, II võimlemine, Anne Kaukis, 3 €
10.00 Kaks korda nädalas, V võimlemine, Piia Ööbik, 3 €
11.00 Kaks korda nädalas, IV võimlemine, Piia Ööbik, 3 €
12.00 Kaks korda nädalas, III võimlemine, Piia Ööbik, 3 €
13.00 Kaks korda nädalas, I võimlemine, Piia Ööbik, 3 €
NB! Rahvatantsu- ja seeniortantsuring ootavad oma
ridadesse juurde kõiki tantsuhuvilisi, samuti on väga
oodatud uued jooga harrastajad ja raamatusõbrad
kirjandusringi. Ühtlasi palume lahkesti märku anda, kellel
oleks huvi nahkehistöö vastu, mis hakkaks väikese ringina
toimuma esmaspäeva hommikuti.
Oled oodatud osalema kehtiva digitõendi ja maskiga.

KRISTIINE NOORTEKESKUS
OKTOOBER 2021
OLEME AVATUD
KÕIGILE NOORTELE
ESMASPÄEV 13:00-15:00
TEISIPÄEV 13:00-19:00
KOLMAPÄEV 13:00-19:00

NELJAPÄEV 13:00-19:00

NOORTELE 13+
ESMASPÄEV 15:00-19:00
REEDE
16:00-19:00

REEDE 13:00-16:00

8. OKTOOBER / REEDE / 18:00
Noortenurk: Kristiine linnaosa hoovikohtumine – Paldiski mnt 65b
11. OKTOOBER / ESMASPÄEV / 16:00
Sisetegevus: Noorteka KuldVillak
12. OKTOOBER / TEISIPÄEV / 16:00
Huviring: Meisterdamise ring
14. OKTOOBER / NELJAPÄEV/ 16:00
Huviring: Kokandusklubi

Tule avasta oma anded
Eesti suurimas

15. OKTOOBER / REEDE/ 17:00
Sisetegevus: Noorteka kino

HUVIKOOLIS!

18. OKTOOBER / ESMASPÄEV/ 18:15
Sisetegevus: Judo proovitrenn

N ANDE
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Õ
K
D

19. OKTOOBER / TEISIPÄEV / 16:00
Huviring: Meisterdamise ring

!

21. OKTOOBER / NELJAPÄEV / 16:00
Huviring: Kokandusklubi
22. OKTOOBER / REEDE / 16:00
Sisetegevus: Lauamängude turniir
25. OKTOOBER / ESMASPÄEV / 12:00
Välitegevus: Orienteerumine koostöös FC Flora ja Kristiine linnaosaga
26. OKTOOBER / TEISIPÄEV / 14:00
Kristiine Noortekeskuse 19. sünnipäev
25.- 29. OKTOOBER
Koolivaheaja eriprogramm: "Vaheaja fantaasia"

SÕPRUSE PST 4A

KRISTIINE NOORTEKESKUS
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@KRISTIINENOORTEKAS

+372 53 074 244

www.kullo.ee

KUNST  KÄSITÖÖ  LOODUS  MÕTTEMÄNGUD
MUUSIKA  TANTS  TEATER  TEHNIKA  MUDILASTELE
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8. oktoober 2021

Valimiskorraldusest 2021. aastal

1) Valija saab hääletada oma valimisringkonnas (Tallinnas
linnaosas) vabalt valitud jaoskonnas. Valija ei ole enam
seotud ühe kindla jaoskonnaga, kuna võetakse kasutusele valijate elektroonilised nimekirjad. Hääletamises ei ole
midagi muutunud – valida saab ikka enda ringkonna kandidaate. Näiteks Kristiine valija, kes sai varem valimispäeval minna vaid oma elukohajärgsesse jaoskonda, näiteks
mõnda koolimajja, ja hääletada seal Kristiines kandideerivate kandidaatide poolt, saab nüüd valida endale sobivaima jaoskonna kõikidest Kristiine linnaosas avatud jaoskondadest ja hääletab ikka Kristiine kandidaatide poolt.
2) Siseministeerium saadab valijatele valijakaardi asemel teabelehe. Teabelehel on tutvustatud hääletamisõiguse tingimusi ja hääletamisvõimalusi linnas. Teabeleht
saadetakse kas elektrooniliselt või paberil. Elektrooniline
teabeleht saadetakse inimestele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud,
ülejäänud valijatele saadetakse teabeleht rahvastikuregistrijärgse elukoha aadressil paberil. Teabelehte ei ole
vaja valimisjaoskonda kaasa võtta.
3) Aktiivse valimisperioodi kestus on üks nädal – esmaspäevast pühapäevani:
a. esmaspäevast neljapäevani saab valida igas kohaliku omavalitsuse keskuse jaoskonnas sõltumata oma
elukohast. Tallinna linnas avatakse 2021. aastal selliseid
jaoskondi 31. Lisaks korraldatakse hääletamist valija asukohas;
b. reedest pühapäevani on avatud kõik valimisjaoskonnad, kuid valija saab hääletada vaid oma valimisringkonna (Tallinnas linnaosas) piires ja vajadusel kodus;
c. esmaspäevast laupäevani saab hääletada ka elektrooniliselt.
4) Pikeneb kodus hääletamise periood. Vajadusel
saab kodus hääletada reedest pühapäevani.
5) Pühapäeval saab valimisjaoskonnas e-häält pabersedeliga muuta.
6) Agitatsioon on keelatud vaid hääletamisruumis,
mujal on lubatud. Poliitiline välireklaam on lubatud.

Hääletamisõigus

Tallinna Linnavolikogu valimisel on hääletamisõigus valimispäeval 16-aastaseks saanud:
• Eesti kodanikul, kelle püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel 17. septembri 2021 seisuga asub Tallinna linnas;
• Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht Eesti
rahvastikuregistri andmetel 17. septembri 2021 seisuga
asub Tallinna linnas;
• välismaalasel, kelle püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel 17. septembri 2021 seisuga asub Tallinna
linnas ning kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa
või alalise elamisõiguse alusel.
Hääletamisõigus puudub isikul, kes on valimisõiguse
osas teovõimetuks tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Teabeleht

Valimiste teabelehel on tutvustatud hääletamisõiguse tingimusi ja hääletamisvõimalusi linnas. Valimiste teabeleht
saadetakse valijale hiljemalt 7. oktoobril.
Teabeleht saadetakse elektrooniliselt inimestele, kes
on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi
edasi suunanud, ülejäänud valijatele saadetakse teabeleht rahvastikuregistrijärgse elukoha aadressil paberil.
Valimiste teabeleht on vaid informatiivse sisuga, seda
ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta.

Eelhääletamine keskuste jaoskondades

11.–14. oktoobril kella 12–20ni saab hääletada järgmistes
Kristiine linnaosas asuvates Tallinna linna valimisjaoskondades.
1) valimisjaoskond nr 24 – Kristiine Keskus, Endla tn 45;
2) valimisjaoskond nr 25 – Kristiine Linnaosa Valitsuse
hoone, Metalli tn 5;
3) valimisjaoskond nr 27 – kauplus Rimi, Sõpruse pst 174.

Eelhääletamine kõikides jaoskondades

15.–16. oktoobrini kella 12–20ni saab hääletada ainult elukohajärgse valimisringkonna valimisjaoskondades. See
tähendab, et näiteks Kristiine linnaosas rahvastikuregistri
järgset elukohta omav valija võib hääletada ainult Kristiine
linnaosa valimisjaoskondade hääletamisruumides, mille
asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 24 – Kristiine Keskus, Endla tn 45;
2) valimisjaoskond nr 25 – Kristiine Linnaosa Valitsuse
hoone, Metalli tn 5;
3) valimisjaoskond nr 26 – Tallinna Lilleküla Gümnaasium,
Kuldnoka tn 24;
4) valimisjaoskond nr 27 – kauplus Rimi, Sõpruse pst 174;
5) valimisjaoskond nr 28 – Tallinna Kristiine Gümnaasium,
Nõmme tee 32;
6) valimisjaoskond nr 29 – Tallinna Ülikooli Räägu õppehoone, Räägu tn 49;
7) valimisjaoskond nr 30 – Tallinna Tondi Kool, Tondi tn
40;
8) valimisjaoskond nr 31 – FORUS Spordikeskus Tondi,
Sõjakooli tn 10.

E-hääletamine

Elektrooniline hääletamine võimaldab valijal hääletada
valimisjaoskonda minemata. Elektrooniline hääletamine

kestab ööpäev läbi ajavahemikus 11. oktoobril kella 9st
16. oktoobril kella 20ni.
Valimispäeval, 17. oktoobril elektrooniliselt hääletada
ei saa. Elektrooniliselt hääletanud valijal on õigus muuta
oma häält, hääletades valimispäeval hääletamissedeliga
oma valimisringkonnajärgses valimisjaoskonnas.
E-hääletamiseks on vaja ID-kaarti või mobiil-ID-d ning
arvutit. Nutiseadmega e-hääletada ei saa.
E-hääletamise alustamiseks tuleb minna valimiste
veebi avalehele. Vahetult enne e-hääletamise algust avaldatakse seal valijarakendus koos e-hääletamiseks vajaliku info ja viidetega.

Tallinna linna valimiskomisjon

Aadress: Vabaduse väljak 7, tuba 415, 15199 Tallinn
Telefonid: 640 4497, 640 4175
E-post: val@tallinnlv.ee
Lahtiolekuaeg: tööpäevadel kella 9–12 ja 13–16,
7. ja 9. septembril 2021 kella 9–12 ja 13–18
Esimees: Priit Lello

Krist
Me

Eelhääletamine valija asukohas

Kui väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletada
sooviv valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas, st
oma ajutises eluruumis.
Valija asukohas hääletamist korraldatakse ainult
11.–14. oktoobrini kella 9–20ni.
Valija saab oma asukohas hääletada vaid juhul, kui ta
on varem esitanud kirjaliku taotluse. Taotlust saab esitada
14. oktoobrini kella 14ni aadressil val@tallinnlv.ee.
Taotluses tuleb märkida oma asukohas hääletamise
taotlemise põhjus (näiteks terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluse puudumine, muud põhjused, mis takistavad valijat asukohast lahkumast).
Asukohas hääletamist korraldavad vähemalt kaks
jaoskonnakomisjoni liiget. Hääletamiseks on vaja isikut
tõendavat dokumenti, sest hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel.

Eelhääletamine kinnipidamiskohas,
haiglas ja ööpäevases
hoolekandeasutuses

Kui valija viibib eelhääletamise ajal haiglas, ööpäevases
hoolekandeasutuses või kinnipidamiskohas (hääleõiguslik isik, kes ei kanna vanglakaristust), on tal võimalik seal
hääletada 11.–14. oktoobrini 2021 kella 9–20.
Valijal eraldi taotlust esitada ei ole vaja, hääletamise
korraldab jaoskonnakomisjon koostöös asutuse administratsiooniga, kes esitab taotluse jaoskonnakomisjonile võimalikult varakult, kuid hiljemalt 14. oktoobril kell 14.

Valimisjaoskond nr 26 –
Tallinna Lilleküla Gümnaasium,
Kuldnoka tn 24, (telefon 5 430 1026)

Valimispäeval hääletamine

Valimispäeval, 17. oktoobril kella 9–20ni saab hääletada ainult oma elukohajärgse valimisringkonna valimisjaoskondades.
Valijal on õigus muuta oma elektrooniliselt antud häält,
hääletades valimispäeval hääletamissedeliga oma elukohajärgse valimisringkonna valimisjaoskonnas.
Kristiine linnaosa valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 24 – Kristiine Keskus, Endla tn
45, (telefon 5 430 1024);
2) valimisjaoskond nr 25 – Kristiine Linnaosa Valitsuse
hoone, Metalli tn 5, (telefon 5 430 1025);
3) valimisjaoskond nr 26 – Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Kuldnoka tn 24, (telefon 5 430 1026);
4) valimisjaoskond nr 27 – kauplus Rimi, Sõpruse pst
174, (telefon 5 430 1027);
5) valimisjaoskond nr 28 – Tallinna Kristiine Gümnaasium, Nõmme tee 32, (telefon 5 430 1028);
6) valimisjaoskond nr 29 – Tallinna Ülikooli Räägu õppehoone, Räägu tn 49, (telefon 5 430 1029);
7) valimisjaoskond nr 30 – Tallinna Tondi Kool, Tondi
tn 40, (telefon 5 430 1030);
8) valimisjaoskond nr 31 – FORUS Spordikeskus Tondi, Sõjakooli tn 10, (telefon 5 430 1031).

Kodus hääletamine

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda
hääletamist kodus. Kodus hääletamise taotluse saab esitada juhul, kui valija asub oma elukohajärgse valimisringkonna territooriumil.
Kodus hääletamine viiakse läbi 15.–17. oktoobril
kella 9–20ni.
Kodus hääletamise taotlus tuleb esitada hiljemalt
17. oktoobril 2021 kella 14 ja taotluses peab nimetama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija telefoninumbri;
5) kodus hääletamise põhjuse (näiteks terviseseisund,
kõrge iga, transpordivõimaluste puudumine, muu põhjus,
mis takistab valijat kodus lahkumast)
Valija saab taotlust kodus hääletamiseks esitada:
• Kirjalikult Kristiine Linnaosa Valitsusele, aadress Metalli tn 5, Tallinn;
• E-kirjaga aadressil Kristiine.elukoht@tallinnlv.ee.
• Telefoni teel: 645 7127; 645 7128; (Telefoni teel
võetakse taotlusi vastu 15. ja 16. oktoobril 2021 kella 12–
20ni ning valimispäeval, 17. oktoobril kella 9–14ni)

Ettevaatusabinõud COVID-19
tingimustes

Kui oled haige või karantiinis, hääleta kodus. Seda on
võimalik teha interneti kaudu e-hääletades, samuti võib
linnaosa valitsuse kaudu tellida endale valimiskasti
koju.

Valimisjaoskond nr 27 –
kauplus Rimi, Sõpruse pst 174,
(telefon 5 430 1027)
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Valimisjaoskond nr 25 –
tiine Linnaosa Valitsuse hoone,
etalli tn 5, (telefon 5 430 1025)

Valimisjaoskond nr 24 –
Kristiine Keskus, Endla tn 45,
(telefon 5 430 1024);

Valimisjaoskonnas ei kontrollita, kas valija on vaktsineeritud või mitte. Jaoskonda jõudes tuleks desinfitseerida käed desinfitseerimisvahendiga, mis on kohapeal
kättesaadav. Samuti tuleks kanda maski, mille saab vajadusel jaoskonnast. Isiku tuvastamisel palub jaoskonna
töötaja korraks maski eest ära võtta, et võrrelda inimese
nägu fotoga isikut tõendaval dokumendil.
Viirusepuhangu ajal aitab valimiste ohutust tagada
varasemast suurem valimisjaoskondade arv, et valijaid oleks võimalik paremini hajutada. Üle linna kuues
kesksemas kohas saab hääletada välitingimustes, nagu
suurte kaubanduskeskuse parklates, mis samuti vähendab riske.
Jaoskondade töötajate ohutust aitavad tagada respiraatorid, kindad ja läbipaistvad kaitsesirmid, mis tõkestavad piisknakkuste levikut. Samuti saavad jaoskondades valimisi korraldavad inimesed vajadusel ennast
COVID-19 suhtes testida kiirtestide abiga.

Hääletamistoimingud

Valimisjaoskond nr 28 –
Tallinna Kristiine Gümnaasium,
Nõmme tee 32, (telefon 5 430 1028)

Valija saab elukohajärgses valimisjaoskonnas ning kodus hääletades jaoskonnakomisjonilt hääletussedeli.
Väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas ning kinnipidamiskohas, haiglas, asukohas või
hoolekandeasutuses saab valija lisaks ühe sisemise
ja ühe välimise ümbriku ning elukohajärgse ringkonna
kandidaatide nimekirja. Nii hääletussedel, ümbrikud
kui ka nimekiri väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.
Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, millel on kasutaja nimi, sünniaeg või
isikukood, foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis.
Isiku tõendamiseks sobivad traditsiooniliselt isikutunnistus ehk ID-kaart ja Eesti kodaniku pass, aga ka näiteks
diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus. Valija võib isikut tõendada ka muu dokumendiga, kui see on kehtestatud seaduse või selle
alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi
ja sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ja allkiri või
allkirjakujutis ning see on kehtiv. Pensionitunnistust ei
käsitleta enam isikut tõendava dokumendina.
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Hääletussedeli täidab valija hääletuskabiinis üksi ja
iseseisvalt. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik,
võib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija,
kuid mitte tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaat. Hääletamissedelile kirjutab valija selleks ettenähtud kohta selle kandidaadi registreerimisnumbri, kelle
poolt ta hääletab.
Kui valija rikub hääletussedeli või avastab, et sedel
on defektiga, on tal võimalus rikutud sedel uuega asendada. Valija peab rikutud hääletamissedeli jaoskonnakomisjonile tagastama. Kui valija on hääletamissedelile
juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutab ta selle
enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et
otsustus ei ole loetav. Valija tagastatud rikutud hääletamissedelile tehakse valija juuresolekul märge „rikutud“
ja sedelit ei arvestata hääletamistulemuste kindlakstegemisel.
Elukohajärgses jaoskonnas murrab valija pärast
hääletussedeli täitmist selle kokku ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, kes märgistab hääletussedeli pitsatiga.
Valija laseb hääletussedeli valimiskasti ise. Kui see ei
ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata teine
valija.
Kodus toimub hääletamine nagu elukohajärgses
jaoskonnas ainult selle erisusega, et hääletussedelit ei
märgistata pitsatiga enne valimiskasti laskmist.
Väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas ning kinnipidamiskohas, haiglas, valija asukohas või hoolekandeasutuses murrab valija hääletussedeli pärast selle täitmist kokku ja pistab sisemisse
(väiksemasse) ümbrikusse. Nii on tagatud valimiste
salajasus, sest sisemisel (väiksemal) ümbrikul puudub
valijale viitav teave. Selleks, et valija antud hääl jõuaks
õigesse jaoskonda, tuleb väiksem ümbrik omakorda
pista suuremasse ümbrikusse, millele on trükitud valija
elukohaandmed ja viide hääle andnud valija elukohajärgsele jaoskonnale. Selle alusel jõuabki hääl õigesse
valimisjaoskonda. Valija laseb ümbrikesse pakitud hääletussedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata teine valija. Ümbrikku
pitsatiga ei märgistata.

Tallinn, ringkondade koondnimekiri
Valimisjaoskond nr 29 –
Tallinna Ülikooli Räägu õppehoone,
Räägu tn 49, (telefon 5 430 1029)

Valimisjaoskond nr 30 –
Tallinna Tondi Kool, Tondi tn 40,
(telefon 5 430 1030)

Valimisjaoskond nr 31 –
FORUS Spordikeskus Tondi,
Sõjakooli tn 10, (telefon 5 430 1031)

Valimisringkond nr 3
– Kristiine linnaosa

183 RAIVO TAMM
184 JAAN SVEN MÄNNIK
185 HELEN HÄÄL
186 FELIKS UNDUSK
187 TIIT NABER
188 TOIVO JÜRGENSON
189 INGRID MÜHLING
190 REIGO VÄLI
191 KRISTJAN ÜHTID
192 SIRLE ROSENFELDT
193 ANTONII MIKKO RAIMO
KUUSK
194 KUIDO MERITS
195 EPP IMMATO
196 MARK MARTEN VÄNDRE
197 HELIN RÄÄK
198 AARE NURM
199 IRIS UUK
200 ANDRES LILLEMÄE
201 HUGO HEIMAR VAAREND
202 ELLE DENISOVA
203 ASKO SIRP
204 ANNELI KOMMER
205 ENDEL KALJUSMAA
206 LENNARD OPER
207 ARNO MARIPUU
208 ARVO MÜÜRSEPP
209 TEET LAINEVEE
210 KARL SANDER KASE

387 JOONAS LAKS
388 ANN LIND-LIIBERG
389 MARET MERISAAR
390 SILLE-KADRI SIMER
391 GLORIA NIIN
392 KRISTA LEHARI
393 HELGI RANNIT
394 MIHKEL AROLD
395 TIIT PÕLDVER
396 VLAD ÜKSSARV
C46 M0 Y90 K0
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458 KÜLLI KARBUS
459 VIRGE VELDI

497 KADRI KÕUSAAR
498 SILVER MEIKAR
499 MARIS SILD
500 GERTRUD KASEMAA
501 ANN KRAAK
502 AGO PUUSEPP
503 ANNA BAŠKIROVA
504 LAGLE MÄLL
505 AIRI-ULRIKE LILLEVÄLJA
506 SOFIA LAINUS
507 INGA MAIMIK
508 OTT HEIDMETS

687 ANDREI NOVIKOV
688 JAANUS RIIBE
689 EVA-MARIA LIIMETS
690 IGOR GRÄZIN
691 VLADIMIR VELMAN
692 ÜLO KÕLVART
693 URMO SAAREOJA
694 NIKOLAI KORB
695 JÜRI ENNET
696 KADRI RIISALU
697 VIKTORIA NIKOLAJEVA
698 OKSANA JAAKSON
699 ROLAND ANTON RAND
700 SVETLANA BALTINA
701 OLEG ŽEMTŠUGOV
702 HELMUT KOIDLA
703 JAAK HAUD
704 NATALJA VEGŽANOVSKAJA
705 PEETER KRIPSAAR
706 MERIKE LAHE
707 ANASTASSIA ROHTLA
708 SERGEI OREHHOV
709 MIHHAIL NIKITIN
710 REIN KORK
711 KRISTOFER ROHTLA
712 SILVI TEDER

713 LEA NÕUAKAS
714 AIVAR JARNE

954 LIINA NORMET
955 PIRKO KONSA
956 JOEL JESSE
957 MAILI MÄELT
958 AIGAR ALAVEER
959 SANDER UDAM
960 MARGIT ADORF
961 AIMAR VENTSEL
962 JAAK MARGUS KLAAR
963 TOOMAS KUTSER

1034 JULIA HAUD

1077 JÜRGEN LIGI
1078 MARTIN KUKK
1079 LIIS KLAAR
1080 KRISTO ENN VAGA
1081 LIINA HERMAKÜLA
1082 LEHO KRAAV
1083 MERIKE KALJUMÄE
1084 HEIDI TORMET
1085 MERLIN KIVISALU
1086 PILLE SEI
1087 HANAH LAHE

1191 URMAS REITELMANN
1192 GEORG KIRSBERG
1193 ANDRUS VIIRG
1194 OLEV KOOL
1195 PEETER TANI
1196 DENISS DÕMNIKOV
1197 NIKOLAI JAKOBIŠVILI
1198 EGERT TOOME
1199 HEIKI TARTES
1200 LAURI LIIKANE
1201 RAUL TÕKKE
1202 HELERY TÕKKE
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Tallinnas tuleb peagi
registreerida kõik
lemmikloomad
Tallinna linnavalitsus võttis istungil vastu Tallinna lemmikloomaregistri põhimääruse, mille
jõustumisel tuleb registrisse
kanda kõik linnas peetavad
lemmikloomad.

Lemmikloomaregistri pidamise ülesanne tuleneb eeskätt loomatauditõrje
seadusest, kuid Tallinna registri oluliseks eesmärgiks on koguda ka teavet
linnas peetavate lemmikloomade kohta ja hõlbustada kaotsi läinud lemmiku
tagastamist omanikule. Kui Tallinna
koerte ja kasside pidamise eeskirja
järgi tuleb registrisse kanda üksnes
koerad ja kassid, siis uue Tallinna lemmikloomaregistri põhimääruse kohaselt kogutakse andmeid ka teiste lemmikloomade kohta. Ühelt poolt saame
ülevaate linnas peetavatest lemmikloomadest, kuid teisalt annab see kindlasti loomasõpradele lootust, et ära kadunud loom taas koju jõuab.
Praegune Tallinna koerteregister
nimetatakse ümber Tallinna lemmikloomaregistriks. Uuenenud registrisse on lisatud ka varjupaiga moodul,
et pidada arvestust ka varjupaika
jõudnud loomade ning neile tehtud
protseduuride üle, samuti jälgida loomade liikumist ja koguda statistilisi
andmeid.
Lemmikloom on seaduse mõistes
inimese isiklikuks meelelahutuseks
või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom. Mää-

Kristiine
linnaosavalitsus
kutsub
mänguväljakutel
helkureid jagama
Et muuta pimedal ajal liikumine ohutumaks, algatas
Kristiine Linnaosa Valitsus
helkurite jagamise laste
mänguväljakutel.
Igaüks, kes veel pole oma lapsele
või iseendale helkurit varunud,
võib selle tänasest saada Räägu
pargi (Nõmme tee 52), Vaarika
tn 15a ja Tulika 64 mänguväljakult. Helkurid on riputatud
mänguväljakute piirdeaiale, kust
lastel on lihtne neid võtta.
On eksitav arvata, et linnatänavatel ei pea helkurit kandma.
Ka linnatänavatel on helkuri
kandmine vajalik, sest linnades
on üleüldist intensiivset valgust
suhteliselt palju, mistõttu võib
jalakäija jääda selle taustal märkamatuks.
Pimedal sügise ja talveperioodil aitab selle vastu helkur.
Möödunud aastate kogemus
näitas, et sellist aktsiooni on vaja
ning see on väga populaarne.
Kui Kristiine linnaosa helkuripuu on aastate jooksul saanud juba traditsiooniks, siis sel
aastal proovisime kampaaniat
teha teisiti. Helkureid võib leida
Kristiine linnaosas Räägu pargi
(Nõmme tee 52), Vaarika tn 15a
ja Tulika 64 mänguväljakutelt.

ruses käsitatakse lemmikloomana ka
eriülesannete täitmiseks treenitud
looma, keda kasutavad näiteks nägemispuudega inimesed või Politsei- ja
Piirivalveamet.
Lemmiklooma kiipimise järel
saab lisada looma andmed registrisse. Omanik võib seda teha kas ise
(logides sisse riigi autentimisteenust
kasutades) või esitada eeltäidetud ankeedi volitatud töötlejale, kes sisestab
andmed registrisse seitsme tööpäeva
jooksul.
Maikuu 2021 seisuga on registrisse kantud 64 185 lemmiklooma. Registrist saab kiibi järgi otsida lemmiklooma andmeid, looma omanikul on
võimalik muuta oma kontaktandmeid
ja anda teada looma maise teekonna
lõppemisest. Õigustatud isikutel (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Põllumajandus- ja Toiduamet, liitunud
veterinaararstid, varjupaik) on võimalik lemmikloomade ja nende omanike andmeid vaadata.
Uus Tallinna lemmikloomaregistri põhimäärus jõustub esimesel
võimalusel.
Lemmikloomaregistri
varasem põhimäärus on kehtestatud
Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi
2010 määrusena nr 30 „Tallinna linna
koerteregistri põhimäärus“, mis muutub käesoleva määruse jõustumisel
kehtetuks.
Lemmikloomaregistri arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarvest.

Tallinnas saab taas kuni 12-aastatele
lastele koduarsti kutsuda
Lapsevanemad saavad peale suvist pausi taas kutsuda
nädalavahetustel
koduarstibrigaadi kuni 12-aastasele
ägedate
haigussümptomitega lapsele – näiteks juhul, kui
vanemal ei ole olnud võimalik
lapsega perearsti juurde minna või haigestub laps puhkepäeval.
Koduarsti võivad nädalavahetustel kutsuda kõik Tallinnas viibivad
haigestunud laste vanemad olenemata nende tegelikust elukohast.
„Alustasime projektiga vähem kui
aasta eest ning praktika näitab, et
teenuse sihtgrupp on selle leidnud.
Haigestunud lapse vanemad vajavad
kindlustunnet ja soovitusi lapse põetamiseks ning seda koduarstid ka pakuvad. Samuti saab koduarstibrigaad

välja kirjutada ravimiretsepte.
Koduarstibrigaadi teenus on
loodud selleks, et pakkuda lapsevanematele tuge ning haigestunud lastele kiiremat abi arstliku läbivaatuse
näol, samas leevendada ka kiirabi
koormust COVID-19 kõrghooajal.
Koduarstibrigaadi sihtrühmaks on
need ägedate tervisehäiretega lapsed,
kes ei vaja kiireloomulist vältimatut
abi, kuid kelle vanematel võib arstile
minek olla raskendatud või ei piisa
infotelefonilt saadud soovitustest.
Koduarstibrigaad osutab teenust reedel, laupäeval ja pühapäeval
kella 14–22ni. Kõnesid võtab vastu
Tallinna Kiirabi dispetšer numbril
6971145 kella 12–20ni, edastades
kutse valves olevale koduarsti brigaadile. Päeva jooksul võetakse vastu
kuni kümme visiiti, mis samal päeval
ka täidetakse.

Väljakutseid teenindab Tallinna
Kiirabi ja Tallinna Lastehaigla koostöös spetsiaalne arstibrigaad, kuhu
kuulub arst-pediaater või üldarst
ning erakorralise meditsiini tehnik.
Kodusarstibrigaadi arstil on õigus
välja kirjutada ka retsepte. Selleks, et
tagada meedikute ja patsientide turvalisus koroonaviiruse kahtlusel, on
koduarstibrigaad visiite tehes täiskaitsevarustuses.
Eelmise aasta hilissügisest alustanud koduarsti brigaadi väljakutsete
peamiseks põhjusteks on ägedad viiruslikud haigestumised. Koduarsti
brigaadid on teinud kokku 184 visiiti, väikeste patsientide keskmine
vanus on 2,2 aastat. Suvekuudel oli
koduarsti teenus ajutiselt peatatud.
Tallinna linnaeelarves on koduarsti brigaadi teenusele planeeritud tänavu 100 000 eurot.

Teadaanne
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit jätkab eesti keele õpet vene keelt
emakeelena kõnelevatele eakatele tallinlastele. Õppetöö toimub aadressil
Sõle 40 (bussid 40, 72 ,66, 26 Nisu peatus) esmaspäeviti ja kolmapäeviti
algusega kell 10.00. Kursused toimuvad Tallinna LV „Kodurahu“ programmi
toel ja on osavõtjatele tasuta.
Info ja registreerimine tel.652 54 99.
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit

Kristiine helkurikampaania

“OLE NÄHTAV”
19

21. mai 2021 / aasta 20. nädal

Kui sul ei ole helkurit,
siis võta mänguväljakult:

KOSE KÜTTELADU

 Tulika tn 64
 Räägu park, Nõmme tee 52
 Vaarika tn 15a

NB! Kose vallas transport tasuta! Mujale hind kokkuleppel

TELLIMINE:
504 0304 või info@kytame.com
Tume premium
puitbrikett (saar)

960 kg / 160 €

Lisaks saadaval kase
puitbrikett, kuuse
puitbrikett, kuuse+
männi+kase segu, hinnad
alates 130 € / alus

Turvalist liiklemist!
Kampaania kehtib 30.09 - 30.10.2021

Ümmargune puitbrikett
auguga kauapõlev

Pellet 6 mm / 8 mm

975 kg / 190 €

1040 kg / 165 €

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!
ALATES
RUF
130€
PUIT/ALUS
BRIKETT

ÜMAR
PUITBRIKETT

ALATES

140€
/ALUS

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

ALATES

190€
/ALUS

SAADAVAL KA kaminapuud, kivisüsi, turbabrike�, grillsüsi

8. oktoober 2021

KRISTIINELEHT

REAKUULUTUSED

• 1. Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja
vanu postkaarte. Tel 6020906
ja 5011628 Tim • OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51
45 215;
• Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi,
riketega, arvelt maas, vanu
ja lihtsalt kasutult seisvaid.
Koha peal kiire vormistamine
ja tehing. Pakkumisi ootan
seisevauto@gmail.com või
56188671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan
ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee
• Kivikorstnate ehitamine 51
88889
• Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd Tel:
53529476, meil: mehitus@
gmail.com
• Kutseline Pottsepp/Korstnapühkija tase 4 laob ja pühib
korstnaid. 54616929
• Fassaadide soojustamine,
krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.fassaadimeister.
ee Tel 5196 9314
• Ostan Kristiines, Mustamäel
või Tallinnas garaažiboksi.
Võib vajada korrastamist.
Kõik pakkumised on teretulnud! Tel 5621 4956.
• Ostame absoluutselt igas
seisus autosid. Kustutame
arkist litsentsi alusel. Tallinn ja
lähiümbrus. Tel. 58238310
• Korterite renoveerimine. 58
314 411

Abikäed on
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest
ehituse ja remondini
Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

• Müüa lõhutud küttepuud
kohale toomisega, lepp,
sanglepa, kuiv okaspuu,
kask, kuiv lepp. Info tel.50
99598, www.pakhalupuu.
ee, pakhalupuu@gmail.
com
• Mahla pressimisteenus,
mahlamüük ja õunte kokkuost Harjumaal Kose vallas. Lisainfo: 56219762.
• Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade
remont. 13- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 56903327
• Koolitussari TERVISE
TEERAJAD neljapäeviti
kl 18.00. Kristjan Rotenberg - Enesevalitsemise
ABC21.10 Eliis Salm - Vegantoitumise ABC. 28.10
Tiia Lõoke - Hingamistööga stressi vastu. 04.11
Epp Veski - Tugevda ise
oma immuunsust. 11.11
Madis Meister - Wim Hofi
meetod. Aadress: Kadaka
tee 4 (COVID tõendiga)
või virtuaalselt; Tel 5691
7397. Osalustasu 25-33
€,
info/registreerumine
kadakakonverentsid.ee

Uudised
reaalajas

Kristiine
Linnaosa

Drive In
või broneeri:
abctehno.ee

Peetri
ülevaatuspunktis

25€

SOODUSKOODIGA:

SUVEL
SOODSALT

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE remont
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Kristiine ülevaatuspunkt: Sõpruse pst 27, Tallinn
Avatud: E-R 9-19 ja L 10-15
Telefon: 699 9850. E-post: kristiine@abctehno.ee
Viimsis: Muuli tee 10
Peetris: Vana-Tartu mnt 74
Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee
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