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Jõulutunne poeb vaikselt südamesse
va ääres Lilleküla asumis on puhkenud
õide suured lootoseõied. Endise Tondi
sõjakooli lähistel mööda sammu tänavat jookseb vanaaegsete laternate allee.
Järve asumi Muinasjutu ja Vindi lasteaia hoovi puudele said üles vahvad looma- ja linnukujulised valgusfiguurid.
Tedre-Kuldnoka tänava kortermajade
hoovi kaunistab valgussäras luigeparv.
Kui eelmisel talvel tekitas elevust
Löwenruh´ pargi lava valvav jääkarupaar, siis sellel aastal emakaru koos
pojaga, uhked põhjapõdrad ja vilkuv
kuusepuu. Räägu parki toodi laste
rõõmuks pingviinid ning laheda torukübaraga karu ja kingipakid kõrgel
posti otsas. Valguskaunistusi on ka linnaosa teistes parkides – Cederhelmis ja
Tondimõisas. Lisaks on meie linnaosa
elanikud andnud oma panuse: paljud
on oma majad ja aiad, aknad ja hoovid
kaunistanud, et möödujaid rõõmustada. Aitäh kõigile jõulutunde loojatele!
Kutsume teid kõiki õhtuhämaruses
linnaosas jalutama ja neid muinasjutu-
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Tükike Arktikat meie oma koduses Löwenruh´s. Adamlights AS
lisi valgusfiguure ja -kaunistusi avastama! Võtke ühes pereliikmed ja sõbrad,
sest seltsis on ikka mõnusam. Kaunis
vaatepilt loob kõigis hea tunde, värske
õhk toob tervise ja karge õhk teeb kau-

nilt põsed punaseks. Rõõmsat jõuluaega ja õnnetunnet südamesse!
Kristel Geine
linnaosavanema asetäitja

Linnaeelarvega tõuseb pensionilisa ja tuleb koolialguse toetus
Tallinna linnaeelarve eelnõu
2022. aastaks näeb ette pensionilisa suurenamist 150 euroni
aastas. Lisaks hakkavad kõik
põhikooli, gümnaasiumi- ja
kutsehariduse õpilased saama
kooliaasta alguses 50-eurost
toetust.
Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on
pensionilisa tõstmise puhul arvestatud
elukalliduse tõusu, sealhulgas ka elektrihinna kasvamist. „Tallinn on siiani
maksnud ranitsatoetust ainult kooli-

teed alustavatele lastele, kuid kooliaasta algus tähendab peredele täiendavat
koormust ka vanemate õpilaste puhul
ja eriti juhul, kui peres on mitu kooliealist last. Lasteaiaealiste perede jaoks
on Tallinnal arvestatav toetusmeede
– alates pere teisest lapsest kehtib lasteaiatasust vabastus. Kooliealiste laste
toetamisega teeme järgmise loogilise
sammu perede vajaduste arvestamisel,“ ütles Kõlvart. „Meie plaan on tulevikus seda toetust tõsta.“
Linnaeelarve eelnõus on ette nähtud senise 125-eurose pensionilisa

suurendamine 150 euroni kuus, et
toetada eakate inimeste toimetulekut.
Pensionilisa makstakse Tallinna elanikest pensionäridele sünnipäevale
eelneval kuul. Toetuse saamiseks tuleb esitada ühekordselt taotlus, mida
saab esitada pensioni määramisest
järgneval aastal. Pensionilisa suurendamiseks on 2022. aasta linnaeelarves
ette nähtud ligi 2,3 miljonit eurot.
Lisaks esimesse klassi mineva
lapse 320-eurosele toetusele hakkab Tallinn järgmisel aastal maksma
50-eurost toetust ka järgnevates klas-

sides kooliaastat alustavatele põhi-,
kesk- ja kutsehariduse õpilastele.
Toetuse eesmärk on toetada peresid
uue kooliaasta alguses ka teise klassi
ja järgnevatesse klassidesse minekul,
kuna lapsevanemad peavad kandma
täiendavaid kulusid koolitarvetele.
Toetuse saajate ringi laiendamiseks on eelarves ette nähtud 2,2 miljonit eurot.
Linnavalitsus saatis neljapäeval
Tallinna 2022. eelarve menetlemiseks Tallinna linnavolikogule. Tallinna

 Endla tn 90 korteriühistu osales toetusprojektis Hoovid korda,
et linna toetusel ehitada prügimaja jäätmete liigiti kogumiseks.
Projekti toel valmis piirdeaiaga
kenasti sobitatud puidust tumepunane prügihoone. Elanikel ja
prügivedajatel on teenuse kasutamine ja osutamine mugav
‒ prügihoonesse pääsevad majaelanikud hoovist ning prügivedajad Vaarika tänava poolsesse
külge avanevast uksest. Elanikud
on rahul ka, et uksed on avatavad elektriliselt magnetlukuga ja
prügihoones on ligipääsuanduriga valgustus.

Strateegiakeskus

TÄHTIS TEADE!

JÕULUVANA ARDI
ootab lapsi
Löwenruh pargis
(Mustamäe tee 59a)

UUDISED

 Välja tänav 8 taha mänguväljakule paigaldati uus ja tore karussell.

Copyright Adamlights AS ©

Inimesed on erinevad ja eks selle jõutundega ole ka nii, et kuidas ja mis
selle tunde südames süütab. Kristiine
Linnaosa Valitsus on püüdnud aidata omalt poolt kaasa, et see hea ja
helge tunne iga inimest puudutaks.
Detsembrikuu jooksul on toimunud
mitmeid jõuluhõngulisi üritusi ja
neid jagub veel advendiaja viimasesse nädalassegi.
Traditsioonilist linnaosa jõulukontserti Kaarli kirikus käis kuulamas
üle 700 inimese. Igal pühapäeval on
toimunud Löwenruh´ pargis üritused
lastele ning jõulunädala kolmel päeval
ootab lapsi jõulumees Ardi.
Oleme püüdnud jõuluaja muinasjutumaagiat luua valgusfiguuridega, mis
meie parke ja haljasalasid kaunistavad.
Sarnaselt eelmise aastaga on Kristiine
suuremad magistraalid on jõuluehteis
ning siin-seal on kaunilt valgustatud
puid. Uudsena saab peagi Lille asum
ainulaadse lillelise valguskaunistuse
Vaarika tänava haljasalale. Endla täna-

RIIBE:
KRISTIINES ON
LINNA KAUNEIM
JÕULUVALGUSTUS
LK 2

19. detsembril kella 11-15

 Jätkab tööd Kristiine keskuse (Endla 45) esimesel korrusel
avatud COVID-19 nõustamis- ja
vaktsineerimispunkt. Avatud argipäevadel kell 12–19 ja nädalavahetusel kell 10–17.

Löwenruh’ pargis, Mustamäe tee 59a

Esinevad:

LAUPÄEV 18.12 kl 12-14
PÜHAPÄEV 19.12 kl 12-14
KOLMAPÄEV 22.12 kl 16-18

Kõik salmilugejad
saavad suu magusaks!

tantsuansambel Sõleke
ansambel Bossenova

IV advendiküünla süütamine

 Linnaosavalitsus tuleb elanikele appi ja jagab taas linnaosa
kinnistuomanikele tasuta graniitsõelmeid. Igale korteriühistule
on ette nähtud 2 ja eramajade
omanikele 1x 25 kg kott graniitsõelmeid. Graniitsõelmeid saab
kätte 22. detsembrini 2021 meie
koostööpartneri AS Mustamäe
Haljastus territooriumilt Kadaka
tee 78 tööpäevadel kella 9.00–
15.00.
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 Tildri tänava jaapanipärase minimetsa esimesed puud ja
põõsad on istutatud, samuti on valmis ka laudtee esimene
etapp. Samasse piirkonda on planeeritud noortele tänavaspordipark. Mitmekesise taimestikuga minimets oli selle aasta
kaasava eelarve projekti võidutöö Kristiines. Selle projekteerija on projekteerimisbüroo K-Projekt.

 Kristiine linnaosas jagati novembrikuu esimesel poolel üle
600 abipaki üksinda elavatele vähekindlustatud pensionäridele, kes avaldasid selleks soovi ja kelle sissetulek jääb alla
582 euro kuus. Pakk koosnes kahest eraldi toiduainete ja esmatarbevahendite kotist.
 Kristiine Linnaosa Valitsus tänab ka jalgpalliklubi FC Flora,
kes aitas osa pakke toimetada otse koju abivajajateni.

JUHTKIRI

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Kallid Kristiine elanikud
Aitäh kõigile suure toetuse eest! Tallinna
linnavalitsus kinnitas mind 8. detsembril
uuesti Kristiine linnaosa vanema ametisse. Viimase nelja aasta jooksul oleme palju
teinud, algatatud on mitmeid suuremaid
ja väiksemaid projekte ning nüüd see töö
jätkub. Tööd meil siin tõesti jätkub! Järjekorras on ootamas terve rida lahendamist
vajavaid küsimusi, mis linnaosa elanikelt
minuni on jõudnud ja lisame need tööplaanidesse. Ma väga tahan, et meie inimesed
tunneksid uhkust oma linnaosa üle. Hoidkem üheskoos Kristiine väärtust ‒ puhtust
ja rohelust ‒ ning pingutagem üheskoos
parema elukeskkonna nimel, püüame üksteist rohkem märgata ja aidata!

Tallinn tõi liinile uhiuued sotsiaaltransporditeenuse bussid

Sotsiaaltranspordi teenus on suureks abiks inimestele, kes ei saa
oma puude või erivajaduse tõttu kasutada ühistransporti. Teenus
võimaldab neil ühiskondlikus elus aktiivsemalt osaleda ja parandab oluliselt ligipääsetavust vajalike sihtkohtadeni. Liinivedudele
on ligikaudu 750 sõidusoovi päevas, millest suurem osa on invatranspordi sõidud koolidesse, töökohtadesse ja teistesse igapäevaselt vajalikesse asutustesse. Igapäevaselt on töös ligi 100
bussiliini. Umbes kümnendiku ulatuses on ka juhuvedusid, mis
on näiteks sõidud arsti juurde või taastusravikeskustesse.

Linna eesmärgiks on pakkuda abivajajatele kvaliteetset sotsiaaltransporditeenust. Uued bussid on turvalisemad ja mugavamad, seal on kliimaseadmed ja toonitud aknaklaasid. Bussidesse mahub korraga kaks ratastooli. Bussijuht saab abistada
inimesi turvavööde kinnitamisel ja eraldi kinnitatakse nii ratastool
kui ka reisija. AS Tallinna Linnatransport (TLT) võttis pealinna sotsiaaltranspordi teenuse üle käesoleva aasta algusest. Kvaliteetse
teenuse pakkumiseks viis TLT läbi hanke uute invabusside liinile
toomiseks. Uute sotsiaaltranspordi busside hanke võitis VEHO
AS. Tegu on uute Mercedes-Benz Sprinter väikebussidega, millest kaks on 9-kohalised M1 väikebussid ja 14 on 16-kohalised
M2 väikebussid. Kõik sõidukid on varustatud ratastooli tõstuki ja
kahe spetsiaalse ratastooli kohaga. Busside kogumaksumus oli
978 400 eurot. Tallinnas ligi 3400 sotsiaaltransporditeenuse kasutajat. Uute väikebusside tutvustusel osalesid ka ratastoolides
inimesed, kes said koha peal uue sõiduki võimalusi proovida.
Uute bussidega jäädi väga rahule, hinnates neid mugavaks ja
turvaliseks. Tallinna Strateegiakeskus. Foto Aleksandr Guzhov

Väljaandja: 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

Järgmine leht ilmub 14. jaanuaril 2022

Kristiine Linnaosa Valitsus

Valgusinstallatsioon, Metalli 3

Erakordselt populaarsed on sel aastal olnud kõik meie armsad pargid, mis tõid rahvast rohkem värskesse õhku liikuma. Kuna
pargid, rohelus ja haljasalad on meid iseloomustavad märksõnad, siis panime sel talvel
suurt rõhku just talvisele jõuluvalgustusele.
Usun, et te kõik olete märganud neid kauneid valgusinstallatsioone. Kristiines on sel
aastal linna kauneim jõuluvalgustus!
Liikumine on ju tervise pant. Kas olete
juba käinud tutvumas kahe uue välijõulinnakuga Tondi asumis Seebi tn 34 korvpalliplatsi kõrval või Lille asumis Paldiski mnt
65b? Mõlema spordirajatise puhul arvestati
kohalike elanike arvamusega, millist tüüpi
jõulinnakut nad oma kodu lähedale soovivad. Aasta on olnud tõesti tegus.
Kui meenutada mõningaid tegemisi,
siis meenub, et suvel kaasasime turvalisuse
tagamisse turvafirma, et ennetada avaliku
korra rikkumisi ja tagada linnaosa elanikele suurem turvatunne. Iga päev kontrolliti
spordi- ja mänguväljakuid, haljasalasid,
poodide ümbrust ning muid avalikke kohti, mis olid korrarikkumistega varem silma
paistnud ning olukord paranes oluliselt.
Kristiine linnaosas toimusid mööduval
aastal ka suuremahulised teede korrastamise tööd, kusjuures rõhk oli just väiksematel tänavatel. Nii said korda Sõpruse
puiestee, Energia 2, 4 ja 6 sõidutee, Endla
48 ja Madara 30 vaheline teelõik, Tedre
põiktänav, Vuti- , Rivi- , Nõmme-, Mingi
ja Muti -, Kajaka- ja Elektroni tänav ning
paljud teised kohad. Ilmastikuolude halvenemise tõttu jätkuvad Käo tänava rekonstrueerimise tööd juba uuel aastal. Kuid
meenuvad ka teised asjad: Tallinna Soojus
likvideeris Haraka tänavalt keskkonnaohtliku kütusehoidla, Kotkapoja haljasala sai
moodsa valgustuse ja Löwenruh' pargi tiigis on nüüd taas ka kalad, mille lasksime
sinna sümboolselt 15. mail. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi staadion sai korda ja
alustati Tallinna Vindi Lasteaia uue hoone

ehitamist, mis tagab juba peagi lastele parimad tingimused.
Ei saa me üle ega ümber heakorrast, see
lihtsalt on nii oluline. Kevadel ja suvel paigaldasime elanike poolt laekunud ettepanekute alusel mitmele poole uusi ja ilusaid
pinke ja prügikaste. Paljud neist said just
hoovidesse ja haljasalade juurde, usun, et
olete neid ka ise märganud.
Kristiines said sel aastal üles esmakordselt ka uutmoodi sildid, mis tunnustasid
tublisid koeraomanikke. Kümned uued lindude pesakastid paigaldati nii Tondimõisa
kui ka Löwenruh' parki. Aasta teisel poolel
lammutati endine linnaosavalitsuse ja taksopargi hoone, millega panime ühe punkti
pikale ajajärgule Tulika tänava ääres.

Järve raudtee ülekäik
Hea meel on ka selle üle, et kaua oodatud Järve keskuse tagune raudtee sai sel
aastal uue ülekäigukoha. Järve asumi elanikel ja ka piirkonnal laiemalt oli vaja raudteeülekäigukohta. Paljud projektid, mis sel
aastal algasid, jätkuvad ka uuel aastal. Kristiine on hinnatud ja populaarne elurajoon.
Tänan teid südamest sel aastal tehtud töö
eest ja nähtud vaeva eest!

Soovin kõigile rahulikku
pühadeaega ning meeleolukat
aastavahetust. Hoiame kokku
ja hoiame Kristiinet!

Palju õnne Lille Lasteaed!
Tallinna Lille Lasteaed tähistas
oma 60. juubelit.
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Sünnipäeva programmis oli nii mõndagi huvitavat: toimus suur sünnipäevapidu, kus pakuti torti, mille lapsed
koos õpetajatega ise valmistasid.
Täname lasteaia personali südamega tehtud töö eest
ja soovime Lille Lasteaia väikestele ja suurtele ilusat
sünnipäeva!
Huvitavat: Tänane Tallinna Lille lasteaia hoone ehitati tüüpprojekti järgi lastesõimeks ja avati 1961. aasta
novembris, kus oli 2 sõime ööpäevarühma ja 2 sõime
päevarühma.
Lasteaial on korrastatud ning kõrghaljastusega
õueala, kus kaasaegsed mängu- ja liikumisvõimalused
lastele.
Lasteaia jalgväravast välja astudes on kohe Cederhilmi park, kus toimuvad laste liikumistegevused ning
üritused.

Keskraamatukogu koduteenindus
Tallinna Keskraamatukogu pakub teavikute (raamatute, ajakirjade, nootide,
heli- ja videosalvestiste) tasuta koju toomise teenust ehk koduteenindust Tallinna elanikele, kelle tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada. Korraga
on võimalik laenata kuni 30 teavikut ja
seda nii eestikeelse kirjanduse osakonnast, võõrkeelse kirjanduse osakonnast
kui ka muusika- ja filmisaalist. Valik on
mitmekesine ja lugejal on võimalik teavikuid ka iseseisvalt otsida e-kataloogist
ESTER. Tasuta ja kodust väljumata saab
kasutada ka e-raamatukogusid ELLU,
OverDrive ja Naxos. Raamatusoovitusi
leiab Tallinna Keskraamatukogu raamatublogidest: https://lugemiselamused.
keskraamatukogu.ee/.
Koduteenindus on suurepärane
võimalus neile, kes armastavad lugeda

raamatuid, kuulata muusikat ja vaadata filme, kuid kes on ajutise või püsiva
liikumisvõimetusega ning kellel ei ole
sõpru või lähedasi, kes saaksid nende
eest raamatukogu külastada.
Koduteeninduse lugejad hindavad
teenuse juures kõige enam raamatukoguhoidjate personaalset lähenemist ja
oskust soovitada teavikuid just nende
maitse järgi.
Koduteeninudusega liitumiseks võta
Tallinna Keskraamatukoguga ühendust
e-posti aadressil koduteenindus@tln.lib.
ee või telefonil 683 0920.
Lisainfot leiab Tallinna Keskraamatukogu veebilehelt: http://keskraamatukogu.ee/koduteenindus/.
Mari Sieberk
Tallinna Keskraamatukogu

Tallinn kinnitati ametlikult 2024. aasta
The Tall Ships Races regati sadamaks

Rahvusvaheline Purjeõppe Organisatsioon kinnitas rahvusvahelise purjelaevade regati The
Tall Ships Races uued toimumiskuupäevad ja
ametlikud sadamad – nii jõuab maailma suurima regati purjelaevastik Tallinnasse 2024. aasta 11. juulil ja jääb siia kuni 14. juulini.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev tõdes, et ehkki otsus suursündmus sel suvel edasi lükata sündis raskelt, õnnestus selle asemel korraldada Tallinnas uhke
merepidu lootusega, et 2024. aasta The Tall Ships Races
regatt saab siiski meie pealinnas toimuda. „Soovisime
linlastele The Tall Ships Races edasilükkumisest hoolimata positiivseid emotsioone pakkuda, mistõttu korraldasime suvise merepeo, kuhu kutsusime külla mitmeid
tavapäraselt The Tall Ships Races regatil osalevaid laevu.
Nii maabusidki Tallinna sadamates ühtekokku 16 uhket
purjekat. Samuti õnnestus kolme linna – Tallinna, Klaipeda ja Szczecini – koostöös läbi viia väiksem regatt,“
rääkis Belobrovtsev.
„Suvine merepidu kujunes väga meeleolukaks ja
igati õnnestunud peaprooviks, mis näitas, et Tallinn
on valmis 2024. aastal suurejoonelist merepidu korraldama. The Tall Ships Races regati näol on tegemist
suurejoonelise ja haarava mereüritusega, mida ihkab
võõrustada iga merelinn, mistõttu oleme regati ametlikuks sadamaks saamise nimel aastaid järjepidevalt tööd
teinud ja võime nüüd kindlad olla saabuva erakordse
sündmuse õnnestumises.“
Pidulikkust ja ootusärevust 2024. aastal aset leidvale
sündmusele lisab veel ka tõik, et tegemist on regati 65.
juubeliga. The Tall Ships Races on pikaajalise traditsiooniga rahvusvaheline avamere õpperegatt, mille eesmärk
on kaasata ja õpetada noori ning juhtida tähelepanu
merekeskkonna hetkeolule ja loodussäästlikkusele. Laevastiku meeskonna liikmetest on vähemalt pooled eri-

nevatest riikidest pärit 15–25-aastased noored, kes on
oma kodumaal välja valitud sadade soovijate seast ning
kellest nii mõnigi on tegemas oma elu esimest meresõitu. Tavapäraselt osaleb The Tall Ships Races Läänemerel
toimuvatel regattidel vähemalt sadakond purjelaeva ja
purjekat. Laevastiku suurimad on üle saja meetri pikkused ja mitmemastilised purjelaevad, mis tavaliselt
kuuluvad merekoolidele või sõjaväele. Professionaalsed
meremehed on selles laevastikus ühtlasi ka noorte purjeõppurite õpetajateks. Kõige esimene The Tall Ships
Races regatt toimus 1956. aastal Torquayst (Suurbritannia) Lissaboni (Portugal) ning toonasest sündmustest
võttis osa 20 suurt purjelaeva.
2024. aasta võidusõit saab alguse 27. juunil Klaipeda sadamast. Seejärel suundub laevastik Helsingisse,
Tallinna, Turku ning Maarianhaminasse. Regatt lõppeb 5. augustil Poolas Szczecinis. The Tall Ships Races
2024 Tallinna regatti korraldab Tallinna linn koostöös
Tallinna Sadama, Lennusadama, Noblessneri sadama
ja MTÜ-ga Eesti Noorte Purjeõppeselts „STA Estonia“.
Tallinna Strateegiakeskus

Null-toidujäätmeid minu kodust
Kristiine linnaosas asub Tallinna Ülikooli Räägu õppehoone, milles tegutsevad Loodus- ja terviseteaduste instituudi
erinevad õppekavad. Soovime sulle, hea
Kristiine linnaosa elanik, häid lähenevaid
jõule ja kutsume üles mõtlema sel pühade
ajal jätkusuutlikumalt kui varem!
Oleme oma tegevustes märganud,
et väikseid samme keskkonnahoiu suunas saab teha igaüks, ka vähese vaevaga.
Näiteks kingituste valimisel polegi nii
oluline selle suurus ja hind, miks mitte
kinkida sel aastal hoopis emotsioone ja
ühist aega? Isevalmistatud kingitustega
saad materjale taaskasutades luua omanäolisi esemeid ning ühtlasi anda kingiks kaasa ka hingesoojust. Jõulutoitude
valmistamiseks planeeri mitme päeva
menüü korraga, mõtle täpselt läbi vajaminevad toidukogused ja valmista road
pigem kohalikust toorainest.
Reaalseid samme saad teha ka jäätmete vähendamisel. Kas teadsid, et

Eestis tekib ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid aastas? Pea pool neist toidujäätmetest moodustab kodus ära visatav
toit. Kuidas on olukord sinu kodus, eriti
jõulude ajal? Võta sel jõulukuul vastu
väljakutse „Null-toidujäätmeid minu
kodust“! Leia loovaid võimalusi veel
kvaliteetsete toidujääkide kasutamiseks
teiste roogade valmistamisel. Selleks
võid lauale seisma jäänud piparkoogid
purustada koogi põhjaks või tee neist kihiline magustoit. Alles jäänud koogitükid purusta ja sega pehme jäätisega ning
tahkunud kringlitükid sobivad hästi
maitsva saiavormi tegemiseks. Salati ja/
või praejääkidest säti aga kokku populaarne kausitoit (poke-bowl).
Kui kohe maitsvaid mõtteid pähe
ei tule, siis otsi inspiratsiooni internetimaailmast. Loodus- ja terviseteaduste
instituudi õppejõud Räägu õppehoonest. www.tlu.ee/lti. Tallinna ülikooli
Räägu õppehoone pere
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Pealinna hariduseelarve
aastal 2022: ehitame ja toetame

 3. detsembril kogunes esimesele koosolekule Kristiine linnaosakogu

kümnes koosseis, kus kiideti heaks Jaanus Riibe kandidatuur linnaosavanema kohale. Linnaosakogu esimeheks valiti Kristo Enn Vaga.
Jaanus Riibe rõhutas oma kõnes, et tal on selge tööplaan, mille viib järgneva nelja aasta jooksul ka ellu. Kristiine jääb roheliseks linnaosaks, muutudes veelgi kodusemaks ja turvalisemaks. Tähelepanu saab olema suunatud
jalgrattateede, roheliste haljalade ja parkide ning avalike spordiväljakute
arendamisele. Linnaosa kultuuri-ja huvitegevuse arendamiseks ehitatakse Kullo keskusele uus hoone, samuti rõõmustatakse linlasi mitmekülgse
Löwenruh` pargi muusikaprogrammiga. Riibe soovib arendada rohkem
asumi- ja hoovikeskseid üritusi, tuues ettevõtmised inimestele koju kätte.
"Plaan on ka ehitada mitmetele Kristiine lasteaiale uued ja kaasaegsed
hooned, juba on alanud Tallinna Vindi Lasteaia ehitamine. Kokkuvõttes
parandame linnakeskkonda, järgnevatel aastatel uueneb linnaosa taristu
oluliselt. Iga kristiinekas teab, et meie kodu on justkui aed linna südames,"
rõhutas Riibe. Jaanus Riibe on Kristiine linnaosa vanem alates 2017. aastast. 2005. aastal lõpetas Riibe medaliga Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi reaalklassi ja 2010. aastal kaitses ta Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi tööstus- ja tsiviilehituse erialal.
Kristiine linnaosakogusse kuulub 17 liiget. Sinna kuuluvad: Vladimir Velman, Liis Klaar, Leho Kraav, Hanah Lahe, Kristo Enn Vaga, Nikolai Korb, Georg Kirsberg, Helen Hääl, Aimar Ventsel, Maris Sild, Joel
Jesse, Igor Gräzin, Liina Normet, Merike Kaljumäe, Oksana Jaakson,
Gertrud Kasemaa ja Heidi Tormet.
 Kristiine paarkümmend perekonda said
kingituseks jõulukuuse. Kristiine Linnaosa Valitsuselt said jõulupühade eel paarkümmend perekonda kingituseks jõulukuuse. Jõulukuuskede
kinkimine traditsioon koos Lions klubiga juba
mitmeaastane tava ja sellelgi aastal said Kristiine linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna kliendid koju tasuta jõulupuu. Jõulud on jagamise ja
märkamise aeg, lahkete tegude tegemise aeg ja
mis saab olla südant soojendavam kui pakkuda
jõulurõõmu neile, kes seda väga vajavad.

Vadim Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea

Haridussektor on traditsiooniliselt
linnavalitsuse üks prioriteete ning
2022. aasta ei ole selles osas erandiks.
Lõppeva aastaga võrreldes kasvavad
selles valdkonnas nii investeeringud
kui tegevuskulud. Põhitähelepanu
pööratakse eelkõige õpikeskkonna
arendamisele ning lasteaedade, üldhariduskoolide ja huvikoolide renoveerimisele. Samuti on oluline arendada
laste liikumisharjumust – sellegi kui
samuti prioriteetse valdkonna jaoks
eraldatakse vahendeid.
Haridusvaldkonna kuludeks on
2022. aastal planeeritud 292 miljonit
eurot, see on 5% rohkem kui esialgses
tänavuses eelarves. Sellesse valdkonda
investeeritakse ligi 60 miljonit eurot –
koolidele 16,3 miljonit ja lasteaedade-

le 43,6 miljonit. Kokku saab haridussektor üle 34% pealinna 2022. aasta
eelarve kogumahust. Sellele lisandub
veel noortetöö – 2,5 miljonit eurot.
Üks oluline uuendus on 50 euro
suurune toetus, mida makstakse kõigile üldharidus- ja kutsekoolide õpilastele uue õppeaasta alguse puhul ehk
1. septembriks 2022. Seni maksti selles
valdkonnas vaid nn ranitsatoetust (360
eurot), mille said vanemad, kelle lapsed läksid 1. septembril esimesse klassi. Nüüd saavad kõik õpilased teisest
klassist alates 50 eurot toetust: see kehtib nii gümnaasiumide kui kutsekoolide kohta. Seejärel kavatseb linnapea
nimetatud summa kahekordistada.
Kui rääkida konkreetsetest projektidest, siis on Kristiine elanikel
kindlasti huvitav teada, et järgmisesse
aastasse on planeeritud Kullo huvikeskuse uus hoone, mille ehituse kogueelarve ületab 22,5 miljonit eurot.
Vana hoone toob kindlasti paljudele
meelde ilusaid mälestusi, kuid tuleb
tunnistada, et hoone on vananenud,
nagu öeldakse, nii moraalselt kui ka
füüsiliselt, mistõttu linn kavatseb Kullole uue moodsa maja ehitada.
Samuti on plaanis mitmete lasteaedade renoveerimine. 2022. aastal lõpetatakse kuue lasteaia remont, valmib ka
Vindi lasteaia uus hoone. Kolmes las-

teaias – ka Kristiines – algab ehitustöö,
projekteerimist alustatakse 15 lasteaias,
teiste seas ka Linnupesas ja Lepatriinus.
Muide, lasteaedade kohta veel:
koalitsioonileppe üheks punktiks oli
lubadus, et tallinlastel ei tõsteta järgmise nelja aasta jooksul lasteaia kohatasu. See on oluline, sest kõnealune
summa on alati kasvanud koos riikliku miinimumpalga määraga. Linn
kompenseerib nüüd vahe nii, et tasu
jääb endiseks. Arvestades, et praegu
tõusevad peaaegu kõik hinnad, on see
omamoodi meeldiv erand.
Paar uudist on ka teisest minu vastutusalas olevast valdkonnast, nimelt
spordi alalt: 2022. aastal saame valmis
nii Tildri piirkonna rulapargi projekti
kui rulapargi enda, samuti soojustame
Kristiine Spordimaja hoone Sõpruse
puiesteel ja remondime selle fassaadi.
Lõpetuseks soovin õnnitleda kõiki kauni Kristiine linnaosa elanikke
saabuvate pühade puhul! Soovin teile
ilusaid jõule ja õnnelikku uut aastat!
Toogu algav aasta 2022 võimalikult
palju positiivseid emotsioone, et
saaksime turvaliselt nautida elu pere
või sõprade ringis või ka üksi iseendaga, unustades kõiki juba liigagi pikalt
kurnanud koroonaviiruse.
Soovin teile tugevat tervist, õnne
ja edu!

Jäätmete liigiti kogumine
säästab loodust ja ressursse
Inimeste keskkonnateadlikus üha suureneb ja sellega koos ka huvi kodumajapidamises tekkivate jäätmete sorteerimise vastu. Seetõttu on asjakohane
meelde tuletada jäätmete liigiti kogumise põhimõtted.
Tallinnas tekib ligikaudu 230 000
tonni jäätmeid aastas, kusjuures iga inimene tekitab keskmiselt 9,9 kilogrammi
jäätmeid nädalas ehk 515 kilogrammi
elaniku kohta aastas. Seega saab igaüks
meist anda jäätmeid liigiti kogudes olulise panuse, et hoida elukeskkonda puhtana ning luua eeldus jäätmete ringlusse
võtuks ja taaskasutamiseks. Eraldi tuleb
koguda ohtlikud jäätmed, biojäätmed,
papp ja paber, klaas, pakendid ja muud
jäätmed, mida on võimalik ümber töödelda. Liigiti kogutud jäätmed saab viia
linnaruumi paigutatud mahutitesse või
jäätmejaama, kuid pakendijäätmete
mahuti ja klaasimahuti saab soovi korral tellida ka otse korter- ja eramajade
juurde.
Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine ühtlasi ka
kohustuslik, seda nii kodus, töökohtadel
kui ka haridusasutustes. Jäätmete liigiti
kogumise põhimõtted on järgmised.
Segaolmejäätmed (katkised riided
ja jalanõud, katkised nõud, tolmuimejakotid, kasutatud mähkmed, vettinud
paber, pakendatud pühkmed ja kassiliiv, suitsukonid, kasutatud pabernõud,
vanaks läinud kosmeetika, CD-plaadid,
katkised hõõgniidiga ja halogeenlambipirnid, katkised pehmed mänguasjad,
suured kondid, jahtunud tuhk, raskesti
puhastatavad pakendid, foolium, kasutatud küpsetuspaber ja muud sarnased
olmejäätmed) viiakse segaolmejäätmete

mahutisse. Sinna ei tohi panna biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid, ehitusja lammutusjäätmeid, sh värve, ohtlike
jäätmeid (tule- ja plahvatusohtlike),
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid,
patareisid, vana elektroonikat, vedelike,
suurjäätmeid ning ravimeid.
Biojäätmed (tahked toidujäätmed,
puu- ja köögiviljade koored, riknenud
köögi- ja puuviljad, lõikelilled, toataimed, köögipaber ja salvrätikud, kohvipaks, paberfiltrid, munakoored, papist munakarbid, teepakid) tuleb viia
biojäätmete mahutisse lahtiselt, paberkotiga või köögipaberisse pakitult.
Mahutisse ei või panna kilekottides
biojäätmeid, kilet, pakendeid, suppe,
kastmeid, suuri konte, suitsukonisid
ega muid olmejäätmeid.
Papp ja paber (kataloogid, ajakirjad, ajalehed, reklaammaterjalid, raamatud, jõupaber, paberkotid, pappkastid ning kokku pressitud karbid ilma
teibita) on vaja viia paberimahutisse või
jäätmejaama. Mahutisse ei panda määrdunud ja vettinud paberit ja pappi, kile
või fooliumiga paberit (nt tetrapakend),
kasutatud pabernõusid, köögipaberit ja
salvrätikuid.
Klaas (moosi- ja toiduainete purgid,
karastus- ja alkohoolsete jookide pudelid) saab viia lähimasse pakendipunkti
klaastaara pakendimahutisse. Mahutisse ei või panna ohtlike ainete pudelid,
akna- ja lehtklaasi ning elektripirne.
Pakendijäätmed (puhtad plast-,
tetra-, klaas, metall- ja papp-pakendid,
võitopsid, plastikpudelid, plastkarbid,
kosmeetika pakendid, joogikartongid,
piima- jogurti- ja mahlapakendid, konservikarbid, alumiiniumist ja plekist joo-

gipurgid, metallkaaned) tuleb viia lähimasse pakendipunkti pakendimahutisse
lahtiselt või läbipaistvas kotis. Mahutisse
ei või panna määrdunud pakendeid,
plastist mänguasju, kummist tooteid,
ohtlike ainete pakendeid ja -pudeleid,
akna- ja lehtklaasi, elektripirne, aerosoolpakendeid ning kasutatud mähkmeid.
Ohtlikud jäätmed (lahustid, värvid, patareid, akud, ravimid ja muud kemikaale sisaldavad jäätmed) tuleb viia
lähimasse jäätmejaama. Väiksemaid
patareisid ja akusid saab viia ka suuremates poodides olevatesse kogumiskastidesse. NB! Apteekidel on kohustus
elanikelt kõlbmatud ravimid vastu võtta
ja hävitamisele suunata.
Vanarehvid tuleb viia lähimasse
jäätmejaama (eraisikul võimalik tasuta
üle anda kuni kaheksa velgedeta rehvi)
ning kasutatud mööbel ja riided uuskasutuskeskusesse või jäätmejaama.
Vanad elektri- või elektroonikatooted viia lähimasse jäätmejaama või anda
üle ohtlike jäätmete kogumisringil. NB!
Uue seadme ostul on kauplusel kohustus
vana samalaadne seade vastu võtta.
Kui pakendipunktis asuv mahuti on
täitunud või ümbrus risustatud, palutakse sellest teada anda pakendimahutil
olevale kontaktnumbrile või Tallinna
Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonnale (tel 640 4581).
Pakendijäätmete mahuteid pakuvad
era- ja kortermajadele Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ja Eesti Pakendiringlus OÜ ning klaasimahuteid Rohenool,
Eesti Pakendiringlus ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Täiendavat infot
leiab Tallinna Linnavalitsuse ja Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt.

Muudame koos eakate ja erivajadustega
inimeste elu turvalisemaks!
Meie ümber on palju 65+ vanuses ja erivajadusega inimesi, kes vajavad lisatuge igapäevatoimetuste juures, olgu selleks poes
käimine või haiglasse arsti juurde minemine. Sageli võib ette tulla ka seda, et inimene vajab rohkem suhtlemist ja ärakuulamist, kui sotsiaaltöötajad või lähedased
saavad pakkuda kiire elutempo juures.
Tõestatud on, et vanemas eas vastastikku rahuldust pakkuv ning tulemuslik
sotsiaalne aktiivsus vähendab depressiivsuse sümptomeid (Croezen et alet al.,
2013). Tähtis on abivajajat vastavalt tema
võimetele innustada ja tema elu positiivselt mõjutada.
Kas seltsilise poolt pakutav tugitegevus on samalaadne, mis koduhoolduse teenus?
Ei ole, toome välja mõned tegevused,
mida saab pakkuda vabatahtlik seltsiline:
● koos olemine ja suhtlemine (nt
arutelud igapäevateemadel, fotode vaatamine, raamatu ette lugemine, koos ristsõnade lahendamine, füüsiliste harjutuste
tegemine vmt);
● saatjaks koduvälistel tegevustel (nt
koos jalutamine või ühised külastused
raamatukokku);
● toetamine avalike teenuste kasutamisel (nt abistamine arsti juurde või ametiasutusse minekul);
● tugitegevuse pakkumine lihtsamate kodutööde juures, mida abivajaja üksi
ei teeks, aga koos toetajaga on (kasvõi
osaliselt) võimeline tegema (nt ühisel
poeskäigul kotikandmine või koos söögi
tegemine).
Miks tulla vabatahtlikuks?
Vabatahtlik tegevus pakub positiivset
emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust ennast arendada ning
avardada maailmapilti. Vabatahtlikuna
avaneb võimalus tasuta õppida ja oman-

2021-2023 aastatel viib Eesti Külaliikumine Kodukant Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi projekti “Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis“.
dada kogemusi oma ala spetsialistidelt.
Noortele annab vabatahtlik tegevus võimaluse koguda kogemusi ka tööelu alustamiseks. Üliõpilastel on võimalus teha
oma koolitöö raames praktilist tööd,
mida saame ümber arvestada ainepunktideks. Vabatahtlikena saavad liituda kõik
vähemalt 16-aastased huvilised.
Mis on koordinaatori tegevused?
Koordinaator viib omavalitsuselt saadud info põhjal abivajaja kokku vabatahtliku seltsilisega. Koordinaator suhtleb
vabatahtlikuga ja kontrollib koos karistusregistri väljavõtet, veendub vabatahtliku heas tahtes ning korraldab eelneva
kogemuseta vabatahtlikule kahepäevase
koolituse, kust saab teadmised sotsiaaltöö eetikast ja oodatavatest tegevustest.
Abivajaja ja vabatahtliku vastastikuse sobivuse ja ühishuvi korral sõlmitakse hea
tahte kokkulepe.

Kuidas saab soovi korral küsida
endale (oma lähedasele), s.o. 65 + või
erivajadusega inimesele vabatahtlikku
seltsilist?
Selleks on kaks võimalust: • Andke teada enda või oma lähedase soovist
omavalitsuse sotsiaaltöötajale, kes informeerib piirkonna koordinaatorit. • Andke teada enda või oma lähedase soovist
Tallinna piirkonna koordinaatorile Kristina Amorile, tel. 5660 4642, e-kiri kristina.amor@helpific.com, kes viib Teid
kokku vabatahtlikuga.
Kuidas saavad enda abi pakkuda vabatahtlikud? • Andke teada oma koostöösoovist Tallinna piirkonna koordinaatorile Kristina Amorile, tel. 5660
4642, e-kiri kristina.amor@helpific.com,
kes võtab seejärel Teiega ühendust ja
viib kokku abivajajaga.
Eesti Külaliikumine Kodukant

Tallinn tõstab toimetulekutoetuse maksmisel
arvestatavaid eluasemekulude piirmäärasid
Tallinna linnavalitsus võttis vastu eelnõu, mille kohaselt kehtestatakse uued
toimetulekutoetuse maksmisel arvesse
võetavate eluasemekulude piirmäärad.
Seoses eluasemekulude märgatava kasvuga käesoleval aastal soovib linn ka
vastava toetuse piirmäärasid tõsta.
Eluasemekulud on suhteliselt lühikese ajaga märgatavalt kasvanud, tingituna nii elektri- kui ka küttehinna tõusust.
Hinnatõus mõjutab kõiki, aga eelkõige
halvendab see vähekindlustatud inimeste
olukorda. Toimetulekutoetus koosneb toimetulekupiirist ja eluasemekulude kompenseerimisest kehtestatud tingimuste
alusel. Toimetulekupiiri tõstmist Riigikogus menetluses olevas riigieelarve seaduse
eelnõus ettenähtud ei ole. Eluasemekulude
piirmäärad, mille muutmine on linna pädevuses, said aga üle vaadatud.
Sotsiaalhoolekande seaduse alusel
maksab riigi rahastatavat toimetulekutoetust kohalik omavalitsus. Ühtlasi on kohaliku omavalitsuse kohustuseks vaadata
eluasemekuludega seotud piirmäärad üle
igal aastal ja vajadusel neid muuta.
Kui varasemalt on eluasemekulude piirmäärade kehtestamisel lähtutud
ennekõike toimetulekutoetuse saamise aluseks olnud taotlustest ja nendega
seotud eluasemekuludest, siis sel aastal
lähtusime lisaks statistikale ka tegelikest

turuhindadest. Selline lähenemine tagab
paremini seadusega pandud kohustuse
täitmise ehk eluasemega seotud kulude
katmise adekvaatses ulatuses ja inimväärse äraelamise tagamise toimetulekuraskustesse sattunud inimestele.
Üheks olulisemaks eluasemekulu
komponendi muudatuseks on üüri piirmäärade kaasasjastamine ja turuolukorraga vastavusse viimine. Lähtudes eluaseme suuruse ja üüri hinna suhte loogikast
kehtib Tallinnas kolm üüri piirmäära.
Üür üle 33 m2 pinnaga eluaseme puhul
tõuseb nüüd 6.40 eurolt ruutmeetri kohta 11 euroni ruutmeetri kohta. Selliste
korterite üüri kompenseerimise maksimummäära tõstetakse 400 eurolt 550
euroni ning täiendavalt võib seda tõsta
75 euro võrra pere iga viienda ja järgneva liikme puhul. Nii saavad adekvaatselt
toetatud ka need pered, kes arusaadavalt
vajavad suuremat elamispinda. Üür 1833 m2 eluaseme puhul tõuseb praeguselt
9 eurolt ruutmeetri kohta 14 euroni ning
üür alla 18 m2 eluaseme puhul tõuseb
praeguselt 12 eurolt 17 euroni ruutmeetri
kohta.
Väga oluliseks mõjuteguriks eluasemekuludele on energiahinnatõus. Sellest
tulenevalt on kavas tõsta elektrienergia
tarbimise kulu praeguselt 40 eurolt pere
esimese ja 3,5 eurolt iga järgneva pere-

liikme kohta 60 eurole pere esimese ja 10
eurole iga järgneva liikme kohta. Majapidamisgaasi kulu piirmäär tõuseb 21 eurolt pere esimese liikme kohta 27 eurole,
iga järgneva pereliikme kohta on see 13
eurot. Täiendavalt on korrigeeritud kõikide kütet puudutavate komponentide
(elektriküte, kaugküte, kütus kaugkütte
puudumisel) piirmäärasid, kuivõrd küttehind on oluliselt muutunud (vahemikus 40-60%). Näiteks kaugkütte puhul
on tõstetud piirmäära 2 euro võrra ruutmeetri kohta (3 eurolt 5-le).
Toimetulekutoetus on oluline abi absoluutse vaesuse piiril elavatele peredele,
mis aitab tagada elukoha säilitamise ja
lisaks minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Näiteks 2021. aasta
üheksa kuuga on rahuldatud toimetulekutoetuse taotlusi kokku 11 714. Neist
suurem osa ehk 10 358 taotlust sisaldasid ka eluasemekulude kompenseerimise taotlusi. Kokku sai toetusest abi 2132
pere ja neile maksti kokku toetus 3,5 miljoni euro ulatuses. See on märkimisväärne tugi linna abivajajatele.
Uued toimetulekutoetuse maksmisel
arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad peab heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu. Uued piirmäärad hakkavad
kehtima 1. jaanuarist 2022.
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Kristiines sai 262 inimest
Euroopa Liidu toiduabi

Novembrikuus toimus sel aastal juba neljandat korda
koostöös Toidupangaga Euroopa Liidu toiduabi jagamine toimetulekutoetust või Tallinna linna eelarvest
makstavat perekonna sissetulekust sõltuvat toetust
saanud inimestele. Kristiine linnaosas elavatele puudust kannatavatele inimestele jagati 262 toidupakki.
Pakid sisaldasid kuivaineid, purgisuppe, erinevad konserve, samuti ka kohvi, kakaod ja mett.
Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on iga linnaosa elanik oluline ja meie kõigi soov on, et igaüks tunneks end
siin turvaliselt ja hoituna. „Toit on sundkulutus, mis mõjutab
puudust kannatavate isikute toimetulekut kõige enam. Selline
abi aitab parandada ja toetada enim puudust kannatavate inimeste toimetulekut ja praeguses keerulises olukorras on selline
abi peredele eriti vajalik. Toiduabi saajate hulgas on palju ka
eakamaid inimesi, kes kasutavad linnaosa koduteenuseid või
elavad sotsiaaleluruumis. Hea meel on selle üle, et sel aastal
leidsime võimaluse toiduabi jagada inimeste kodule lähemal.
Nimelt on Lasnamäel asuv Toidupank toonud pakid Kristiine
tegevuskeskusesse, kes korraldas pakkide jagamise kohapeal.
Sotsiaalteenuseid saavatele eakatele ja puuetega inimestele viidi
pakid koju," selgitas Riibe.
Toiduabi jagamine toimub neli korda aastas ning jätkub ka
uuel aastal. Abi saajate nimekirjad koostab Sotsiaalministeerium. Järgmine Euroopa Liidu toiduabi jagamise voor toimub
2022. aasta jaanuaris.
Täiendavat infot toiduabi jagamise kohta saab linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast, samuti Eesti Toidupanga veebilehelt http://www.toidupank.ee/euroabi.

Tallinn tunnistas Kristiine
lastekaitse peaspetsialisti
Merle Priimäe

Tunnustamiseks esitatud sotsiaalvaldkonna töötajate juures
väärtustati nii professionaalsust kui ka inimlikke väärtusi. Kõrgelt hinnati nende tööpanust abivajajate elukvaliteedi tõstmisel,
esile toodi koostöövalmidust, orienteeritust lahenduste leidmisele, enesearendamist ja teisi töös olulisi omadusi. Samavõrd
tähtsaks peeti aga ka nende sõbralikku suhtumist klientidesse
ja kolleegidesse, elurõõmu ja huumorimeelt, abivalmidust ja
hingesoojust. Ja seda, et nad oskavad pakkuda turvatunnet nii
lastele kui ka täiskasvanutele enda ümber.

Allika Baptistikoguduse jumalateenistused
pühapäeviti kl 11.00, Koskla 18.
Jõuluõhtu jumalateenistus
24.detsember kl 16.00. www.allika.ee
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KRISTIINELEHT
REAKUULUTUSED

• 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. 58314411
• Ostame nostalgiakohvikusse nõukogudeaegseid lauanõusid:58599737
• KUIVAD HALUPUUD 30; 40; 50cm
võrkkotis. KÕDUSÕNNIK 30kg/kott.
Ladu Tallinnas. Tammaru Farm 5238852
• Ostan garaažiboksi Kristiines, võib vajada remonti 56693386
• Rain Transport AS otsib LiivaKeskuse
(Liivalao 11) terminali laotöötajat. Töötasu 1100-1400€. Kontakt: 5079690;
rain@rain.ee
• Soodne maalritöö, tapeetimine ja laminaat- ning puitparketi paigaldus vilunud
meistrilt. T. 56241861 Martin
• Ostan Richard Uutmaa maali, akvarelli (maali all nurgas R. Uutmaa). Tasun
kuni 2500€. Tel: 56770569
• Lugupeetud pensionär! Soodne juuksuriteenus Kristiine Tegevuskeskuses,
Sõpruse pst 5. Eelregistreerimine tel
6512 704 Kojukutsed tel 56452420.
• Plaatimine, vannitubade renoveerimine, krohvimine, saunade ehitus
55658817

17. detsember 2021

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

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

Drive In

25€

või broneeri:
abctehno.ee

VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

Müüa lõhutud küttepuud kohale toomisega, lepp, sanglepa, kuiv okaspuu, kask, kuiv lepp. Info tel.50 99598
www.pakhalupuu.ee, pakhalupuu@
gmail.com.

Uudised
reaalajas
Kristiine
Linnaosa

Info ja tellimine

51 36 999
HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

PUITBRIKETT

KAMINAPUUD

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

SAADAVAL KA kaminapuud, kivisüsi, turbabrike�, grillsüsi

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
maivõi
2021
/ aastaabctehno.ee
20. nädal
Vaata21.
lisaks
broneeri:
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KOSE KÜTTELADU
TELLIMINE:
504 0304 või info@kytame.com

NB! Kose vallas transport tasuta! Mujale hind kokkuleppel
Tume premium
puitbrikett (saar)

960 kg / 160 €

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

Ümmargune puitbrikett
auguga kauapõlev

1040 kg / 165 €

Pellet 6 mm / 8 mm

975 kg / 190 €

