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Nõmme kalender 2023 sai illustreeritud
 . veebruarist kuni 14. märtsini toimus joonistuskonkurss «Minu Nõmme». Konkursile oodati igas
9
vanuses Nõmme lastelt ja noortelt joonistusi, mis on seotud Nõmmega. Aastaaegade esindatuse jaoks
loodi neli kategooriat: talv, kevad, suvi ja sügis.
Aprilli keskel koguneski žürii (Lauri Paeveer, Tiit Kruu
salu, Marju Männik ja Küllike Tammaru), kes valis li
gi 150 konkursile saadetud töö hulgast välja 12 võidu
tööd ning jagas ka mitmeid eriauhindu.
Võidutöödest pannakse kokku Nõmme 2023 kalen
der, mis jõuab kõigi nõmmelasteni oktoobris-novemb
ris. Sügiseks valmib Nõmme linnaosa valitsuse fuajees
se ka näitus kõigist joonistuskonkursile saadetud töö
dest. Suur tänu kõigile osalejatele! Nõmme muutus lä
bi teie silmade ja käte veel ilusamaks. (NS)

LAUREAADID
TALV
Detsember – Jotautas, Adele ja Järvela Jasper, Rahumäe
põhikool
Jaanuar – Hendrik Kaasik, Pääsküla kool
Veebruar – Greete Savolainen, Nõmme huvikool
KEVAD
Märts – Kristina Pugatsjova, Nõmme huvikool
Aprill – Hanna Victoria Roots, Rahumäe põhikool
Mai – Grete Heinlaid, Nõmme huvikool
SUVI
Juuni – Iiris Tarbe, Kivimäe põhikool
Juuli – Danila V., Kivimäe põhikool
August – Mia Dolores Pavelson, Kivimäe põhikool
SÜGIS
September – Sandra Tomson, Nõmme huvikool
Oktoober – Valter Vronski, Rahumäe põhikool
November – Harita Aleksandra Kalle, Nõmme erakool
Eriauhinnad
Linnaosavanema lemmik – Eleanor Rang, Nõmme erakool
Nõmme Sõnumite eriauhind – Grete Astrid Grahe
Tere AS eriauhinnad – Marie Reinumäe, Markus Holgin,
Mattias Pulk
Loov lähenemine Nõmme pärandile – Männimudila lasteaed
* Kõigi võitjatega võetakse ühendust.

Nõmme Sõnumite eripreemia – sügis läbi Grete Astrid Grahe silmade.
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Valmistudes uueks
hooajaks

evad on täistuuridel käimas. Nõmme ae
dadest mööda jalutades võib näha, et pu
nased lehekotid on täis, aiad on korda saa
mas ja mitmed kevadlilled on lehed mullast välja
ajanud. Suure koguse jää ja lume sulamine on võt
nud üksjagu aega, mistõttu on kevadised hooldus- ja
koristustööd ka linnaosavalitsuses alanud tavapära
sest hiljem. Magistraalteede ääres oleme aga tööde
ga hoogsalt alustanud ning suurem osa pühkmetest
on kokku kogutud. Ka kvartalisisestelt kõnniteedelt
on libedustõrjeks kasutatud graniitsõelmed valdavalt
kokku kogutud. Alustanud oleme ka kõrvaltänavate
sõiduteede puhastamist imurautodega. Järgnev kuu
möödubki selle tähe all ja töö paremaks sujumiseks
palume võimalusel parkida sõidukid kinnistutele.
Palju küsimusi ja muret on viimasel ajal tekita
nud Nõmme turu rendihinnad. Olen olnud tihe
das kontaktis Tallinna Turgude juhi Kersti Ottesso
niga, et saada ülevaadet Nõmme turul toimuvast.
Neil rendipindadel, mille tähtaeg hiljaaegu lõppes,
korraldati kirjalik enampakkumine rendilepingu
te sõlmimiseks. Kõikidel asjast huvitatuil oli ja on
võimalik selles osaleda ning oma pakkumine teha.
Korruptsiooniohu minimeerimise eesmärgil läh
tub ka Tallinna Turud rendipindade välja andmisel
«Linnavara kasutusse andmise korrast». Selle koha
selt on võimalik oma kasutuslepingut pikendada
ühe korra neil rentnikel, kes on kasutanud sama
äriruumi vähemalt viis aastat. Kasutuslepingu pi
kendamine eeldab, et lepingulisi kohustusi on täi
detud korrektselt ning kasutuslepingu pikendami
sel lähtutakse vähemalt turuhinnast. Praegu ongi
olukord selline, et paljudel senistel rentnikel on
täitunud kümme aastat ning korraldati uus avalik
pakkumine. See on õiglane ka kõigi nende suhtes,
kes on Nõmme turule soetanud rendipinnad näi
teks viimase kolme-nelja aasta jooksul ja maksa
vad praegu oluliselt kõrgemat renti kui naabrid.

N

Nii nagu
kümne aas
taga ei ole
turul jäänud
samaks maa
sika ja kar
tuli hind, on
paraku kas
vanud ka
turu iga
päevased
ülalpidamis
kulud.

ii nagu kümne aastaga ei ole turul jäänud
samaks maasika ja kartuli hind, on pa
raku kasvanud ka turu igapäevased ülal
pidamiskulud. Selleks, et turg saaks säilida meile
armastatud kujul, peab selle eest ka hoolt kand
ma. Normaalse ja võrdse turukonkurentsi säilimi
se nimel tuleb aru saada sellest, et jõuga ei saa sun
dida turgu kümme aastat tagasi sõlmitud rendi
hindadega edasi tegutsema.
Tegelikult on meil rohkelt põhjust ka rõõmus
tamiseks. Suvi on küll alles ukse ees, aga tasub
oodata ka sügist. Nimelt on mitmed Nõmme
haridusasutused saamas uusi ilmeid. Tallinna
linn kavatseb 2030. aastaks renoveerida vajadus
põhiselt kõik munitsipaallasteaedade hooned,
mis toob kaasa ka mitmetele Nõmme las
teaedadele nüüdisaegsed ilmed. Hilju
ti valmis Rabarübliku lasteaed ning
kohe-kohe on rekonstrueerimisse mi
nemas Männiku lasteaed. Oma järge
ootab aprillis 60. sünnipäeva tähistav
Männimudila lasteaed.
Palju õnne Männimudila lasteaia
perele ja sooja kevadet kõigile nõm LAURI PAEVEER
Nõmme linnaosa vanem
melastele!
Nõmme Sõnumid
Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus
Toimetaja: Andra Roosa
telefon: 645 7344
e-post: andra.roosa@tallinnlv.ee
kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid
Valdeku 13, 11621 Tallinn.
Levi: Express Post
facebook.com/nommelinnaosa
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Jäätmete sorteerimisega aitad
nii loodust kui ka ühiskonda
 hkki rahva seas levivad visalt
E
müüdid, kuidas sorditud prügi
jõuab lõpuks ühte hunnikusse,
kasvab nende inimeste hulk, kes
tänu avalikule selgitustööle
mõistavad, et prügifirmad on tegelikult teinud suuri pingutusi
jäätmete eraldi käitlemiseks.

Korrektsel sorteerimisel saab iga ini
mene panustada sellesse, et sünniks
kasu kogu Eestile. Nõmme inimestel
on lisaks pakendite liigiti kogumise
le võimalik kompostida biolagunevat
prügi ja haljastusjäätmeid. Komposti
misega tehakse teene oma rahakoti
le, koduaiale ning keskkonnale ter
vikuna.
Kodumajapidamises tekkivatest
jäätmetest moodustavad enamiku
pakendid, toidujäätmed ja vanapa
ber. Jäätmete sorteerimine ei ole tege
likkuses sugugi nii keeruline, kui esi
mese hooga näib. Oluline on, et pea
mised jäätmeliigid saavad üksteisest
eraldatud, vastasel juhul läheb raisku
ka teiste sortijate töö.
Mis käib kollasesse
pakendikonteinerisse?

Pakendikonteinerisse tuleb panna
plastpakend (jogurti- ja võitopsid,
õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kos
meetika ja hooldustoodete pakendid,
plastnõud ja -karbid, kilekotid ja pak
kekile jms), metallpakend (konservi
karbid, toidu- ja joogipakendite me
tallkaaned ja korgid jms) ja joogikar
tong (puhtad kartongist piima-, mah
la- ja jogurtipakendid).
Mis käib rohelisse
pakendikonteinerisse?

Värvilised ja ilma värvita klaasist pu
delid ja purgid (näiteks karastusjooki
de pudelid, alkohoolsete jookide pu
delid, klaaspurgid). Klaaspakend ko
gutakse ühes konteineris koos teiste
pakenditega ainult juhul, kui klaaspa
kendi kogumise konteinerit ei ole se
gapakendi kogumiseks mõeldud kon
teineri vahetus läheduses.
Milline prügi käib
segaolmejäätmete hulka?

Segaolmejäätmete ehk prügi hulka
kuuluvad toiduga määrdunud ning
pooleldi täidetud pakendid, plastist
mänguasjad, ohtlike ainete paken
did (nt kodukeemia), aerosoolpaken

FOTO: ANDRA ROOSA

JUHTKIRI

Pakendite kogumismahutid Trummi tänaval.

did (nt juukselakk), akna- ja lehtklaas,
valgustuspirnid jms. Need on kõik sel
lised jäätmed, mida ei tohi panna pa
kendikonteinerisse. Kui paned paken
dijäätmed segaolmejäätmete kontei
nerisse, siis maksad nende käitlemi
se eest topelt, sest pakendi käitlemise
hind on tootele juba lisatud. Segaol
mejäätmed ehk prügi on ka kõik see,
mida liigiti ei koguta, näiteks katki
sed riided, toidujäätmetena tekkinud
kondid või tuhk. Kõik, mille sa liigi
tad prügiks, läheb taaskasutusele ala
tiseks kaduma.
Kui kahtled mõne pakendi sobivu
ses, siis tee see puhtaks ja pane ikka
gi pakendite hulka. Kõik pakendijäät
med sorditakse jäätmekäitlusasutuses
üle ning lõpliku otsuse saab langetada
väljaõpetatud inimene jäätmejaamas.
Mis käib sinisesse
pakendikonteinerisse?

Paberi- ja kartongimahutisse käib iga
sugune vanapaber ja papp. Oluline on
jälgida, et materjal ei oleks määrdu
nud ega märg. Samuti ei sobi taaska
sutamiseks need paberijäätmed, mis
sisaldavad fooliumi või kilet, näiteks
mahlapakid, mähkmed, hügieeniside
med, või pehmepaber – tualett- ja ma
japidamispaber.

arvestama peab, et jäätmete ladusta
mine toimuks spetsiaalses kinnises
kompostris.
Aia- ja haljastusjäätmed, sealhul
gas puulehed, muru, väiksemad ok
sad, puu- ja juurviljade jäätmed, ko
duloomade väljaheited ja muu selli
ne on võimalik kerge vaevaga ka ise
seisvalt kompostihunnikus lagunda
da. Sedasorti jäätmete kompostimi
seks tuleb sõltuvalt tekkivatest kogus
test eraldada kuni nelja ruutmeetri
suurune ala aianurgas. Kompostikoht
oleks mõttekas laudääristega ümbrit
seda ja selle kõrgus võiks olla umbes
pool meetrit.
Kui mul ei ole oma aeda?

Korterelamutes ja mujal, kus iseseisev
kompostimine pole võimalik, kohus
tab jäätmehoolduseeskiri koguma bio
lagunevaid jäätmeid eraldi mahutis
se. Aia- ja haljastusjäätmed, sealhulgas
väiksemad oksad, lehed, taimejäänu
sed, muru, sammal, puu- ja aedviljad
ning muu selline võetakse tasuta vas
tu jäätmejaamades üle Tallinna. (NS)
Kogumispunktide asukohti saab vaadata:
www.tallinn.ee/keskkond/pakendipunktid

Kuhu panna biolagunevad
jäätmed?

Biolagunevate jäätmete mahutisse tu
leb panna kõik see, mis looduses la
guneb (toidujäätmed, majapidamis
paber, teekotid, lõikelilled jms). Kesk
konnast hoolivatel inimestel soovita
takse toidujäätmed kompostida, aga

Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Lõuna tn 28 kinnistu
projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Tallinna linnaplaneerimise ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus Lõuna tn 28 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Lõuna tn 28 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal, lisaks jääb Lõuna tn 28 kinnistu miljööväärtuslikule hoonestusalale, kus tuleb tagada tervikliku miljöö säilimine.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Lõuna tn 28 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Lõuna tn 28 kinnistule kavandatava üksikelamu võib paigutada Sambla tn 23, 23a
kinnistu piirist 8 m kaugusele ja Lõuna tn 30, Sambla tn 25 kinnistute piiridest u 19,4 m kaugusele. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete (elamud, abihoone) alune pindala 2811 m² suurusel
kinnistul kokku võib olla kuni 330 m² võrrelduna proportsionaalselt Lõuna tn 28 krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Kavandatav elamu (ehitisealune pindala
108,5 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 22. aprillist kuni 9. maini 2022 Nõmme linnaosa valitsuse ruumides Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsi-

da infoletist. PT taotluse nr 2211002/00225 ning ameti koostatud
PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169754 PT menetluste nr PT247410 või Lõuna tn 28 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbi viivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest
teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus
haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300.
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Tallinna Lasteaed Männimudila direktor

 isaks oma laulule ei puudu meie
L
väärikal majal oma loomislugu
ning juba eelseisval juubelinädalal kuulutame välja ka äsja valmis saanud Männimudila Laste
Oma Seaduse.

4. aprillil 1962. aastal avati Tallinna 80.
lastepäevakodu, 1999 aastast kanna
me nime Tallinna Lasteaed Männimu
dila. Aastatel 2014–2019 töötas laste
aed kuue rühmaga, millest kaks asu
sid hoone kõrval moodulmajas. Nüüd
on lasteaiapere uue hoone ootuses.
Alates 2021. aastast on käimas uue
lasteaia projekteerimine.
Lasteaiaaeg on oluline osa inime
se eluringist, millest täiskasvanuikka
tuleb kaasa vaid mõni üksik mälupilt.
Ometi omandab väike inimene oluli
se osa oma intellektist just sel perioo
dil, kui tema elu juhivad alateadvus
ja tunded ning täiskasvanu eeskuju
ja mängumaailm. Laps on nagu elus
nutiseade – mida näeb, kuuleb ja ko
geb, see salvestub ja jätab oma jälje.
Ka lasteaeda jäetakse maha hulga
nisti jälgi imelistelt lastelt, õpetajatelt
ja lapsevanematelt. Need jäljed oma
korda loovad lasteaiale väärtust, uut
teadmist ja rikastavad üha uute mu
dilaste lapsepõlve.
«Kunagi väga ammu laiutas Männi
mudila lasteaia koha peal jää, mis kat

Männimudila lasteaed.

lapse arengu jaoks jätkuvalt rikkalik
kasvukeskkond igal aastaajal. Ja sipel
gad käivad tänaseni uudistamas oma
vana kodu – lasteaeda, kus käib mõ
nus sigin ja sagin nagu sipelgapesas.
Endised juhid Elvi Tamberg ja Malle
Sookruus olid soojuse ja järjepidevuse
kandjateks. Usume, et just nende väär
tuste alusel soovivad üha järjestikused
põlvkonnad valida oma lapsele kasva
mise paigaks just Männimudila. Laste
aia, kus nad käisid ise, kus käis emaisa ja vanaema-vanaisagi. Erinevate ae
gade jooksul on lasteaed kujundanud
oma nägu, et saada veel paremaks pai
gaks, kus laps oleks õnnelik ning kus
teda ümbritseksid õnnelikud täiskas
vanud. Juubeliaastal seadsime eesmär
giks uurida seda tähtsat teemat: kui
das kujundada õnnelik homne? Laste
arvates peab selleks olema laps ise uu

Mäng on väikese inimese töö.

tis lausa kogu Eestimaad ja rohkem
gi…» Nii algab meie lapsevanema Jo
hanna-Iisebel Järvelille loodud Männi
mudila saamislugu, mis valmis eelmi
sel aastal lasteaia väärtuste nädala sün
nilugude konkursile. Peame olema tä
naseni õnnelikud ja rahulolevad, et ju
tus lasteaia ehitustöödel abiks olnud
sipelgad ja ämblikud ei ole lasknud
meie laste kasvukeskkonnal teistsu
guseks muutuda. Meie imeline õu on

dishimulik ja ettevõtlik. Õpetaja peab
olema alati rõõmsas tujus ja direktoril
tuleb korraldada lastega rohkem täht
said koosolekuid. Ema ja isa ei tohiks
lapsele liiga vara lasteaeda järele tulla,
aga kindlasti peab seejuures jälgima, et
laps lasteaeda viimaseks ei jääks. Tuleb
välja, et õnnelik polegi nii raske olla!
Lisaks on meie värskes laste seaduses
kirjas mitmeid olulisi punkte, millest
edaspidi juhinduda. Usume, et oleme
teel selleni! Nooruslikud, julged ja ava
tud meelega õpetajad, kellel on olemas
riigi, kogukonna ja lapsevanema toe
tus, saavad sellega kindlasti hakkama!
25. aprillil anname hoo sisse juu
belinädalale! Lasteaiaperet ootab ees
mitmeid toredaid ettevõtmisi – kuu
lutame välja Laste Oma Seaduse ja
sööme sünnipäevatorti. Toimub juu
belinädalale pühendatud Nõmme
nutimatk ning ekskursioon looma
aeda. Kõik huvilised saavad lasteaia
õuesõppe klassis tutvuda ajaloonäitu
sega «Männimudila 60 hetke» ja osa
leda oma loominguga perede inspi
ratsiooninäitusel «Tulevikulasteaed».
Kõik julged ja andekad saavad nelja
päeval end proovile panna vaba lava
talendisõul. Reedel kell 16 paneme
juubelile punkti ning ootame kõiki
oma vilistlasi lasteaia hoovile väikse
matega koos lustima.
Juubelinädalalt ei puudu üllatused.
Elage meile kaasa!
Palju õnne männimudilastele, meie
headele sõpradele ja toetajatele!

Nõmme põhikoolis käis Elizabeth II 96. sünnipäeva puhul külas Ify Agboola
FOTO: HELEN NUUDI
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Tallinna Nõmme põhikooli
inglise keele õpetaja

Tallinna Nõmme põhikoolis on selle
õppeaasta inglise keele üritused seo
tud Suurbritannia kuninganna Eliza
beth II plaatinumtroonijuubeli ja 96.
sünnipäevaga. Alustasime ingliskeel
sete luuletuste lugemise võistlusega,
kus nii mõnigi luuletus oli noorte
enda kirjutatud. Nüüd aga kutsusi
me kooli Briti saatkonna asesaadiku
Eestis Ify Agboola, kes pidas õpilaste
le kaks loengut. Teemadeks olid pea
miselt monarhia ajalugu, kuningan
na elu ja pere ning saatkonna töö. Kü
simusi esitati ka selle kohta, kas Bri
ti peaminister Boris Johnsonil on ole
mas kamm, kes on asesaadiku arvates
kõige toredam kuningliku pere liige,
miks britid nii palju teed joovad, küba

Ifi Agboola (esiplaanil) ja Nõmme põ-

NOORTE TAGASISIDE LOENGULE
Kärol: «Mulle tundus see vajalik, kuna
laiendas silmaringi kuningliku pere
kohta. Sain palju uut teada. Kõige rohkem jäi meelde, et kuninganna Elizabeth II on aretanud korgi ja taksi segutõu.»
Sandra: «Tore oli kuulda, kuidas kõlab
tõeline inglise keel. Alguses oli natuke raske aru saada, aga mida aeg edasi, seda arusaadavamaks läks. Ma
arvan, et selliseid üritusi võiks veel olla.

See teeb koolipäeva vaheldusrikkamaks ja põnevamaks.»
Lisette: «Mulle väga meeldis see loeng,
sest sain oma silmaringi laiendada.
Jutust ma sain väga hästi aru ja polnud
kordagi sellega raskusi. Minu meelest
võiks selliseid asju tihemini olla, sest siis
on inglise keeles meil rohkem praktikat
ja on põnevam kui õpiku lehitsemine.
See asesaadik rääkis minu arvates huvitavat juttu ja tegi seda naljakalt.»

hikooli õpetajad.

raid kannavad ja ilmast räägivad, mi
da teeb kuninganna kõikide kingitus
tega, mis talle kingitakse, mis on ku
ninganna lemmikvärv ja miks on tal
kaks sünnipäeva.
Eelnevalt olime lastele andnud
ülesande joonistada kuningannale

sünnipäevaks kaart või pilt temast,
teha plakateid ja ettekandeid kunin
gannast ja kuningliku pere liikmetest
ning värvinud lipukesi, et koolimaja
sünnipäevale kohane välja näeks. Ku
na lapsed tulid ülesannetega nii aktiiv
selt kaasa ja häid soove ja ilusaid kaar

te sai palju, panime need esialgu koo
limajja üles ja paari päeva pärast lä
hevad need teele kuninganna poole.
Aitäh Briti saatkonna asesaadiku
le Ify Agboolale ja meie noortele ja
õpetajatele, kes mõttega nii kenasti
kaasa tulid!

Kogukonnaüritus Roheliste Väravate Tänav toimub 29. mail
GERLI RAMLER

Ühendus Loov Nõmme

Nõmme traditsiooniline kogukonna
pidu Roheliste Väravate Tänav toimub
sel aastal pühapäeval, 29. mail kell 10–
16 Võidu pargi piirkonnas. Ürituse põ
hirõhk on avatud aedades toimuvatel
kontsertidel, näitustel, kohvikutel, ga
raažimüükidel ning ekskursioonidel.
Soovijad saavad tutvuda linnamesilas
te pidamise nüanssidega ning korstna
pühkijate põneva tööga.
Loomulikult on avatud käsitöö
meistrite ja mahetootjate tänavalaat

ning lasteala koos lastekirbuka, vik
toriini ning muinasjuttude lugemise
ga. Lisaks õpetatakse soovijatele mini
kettagolfi mängimist ning kohale tu
leb näomaalija. Oma tegemisi tutvus
tab Nõmme loodusmaja ning avatud
on raamatutelk, kus kirjanikud Ketlin
Priilinn ja Heli Künnapas räägivad kir
janikuks olemisest ning raamatute kir
jutamisest.
Keskkonnale mõeldes kutsume
kodukohvikud ühinema üleskutse
ga pakkuda oma joogi- ja sööginõu
dega tulijatele allahindlust, et vähen
dada ühekordsete nõude kasutamist!

Ideega on juba ühinenud traditsioo
niliselt heategevuskohvikut korraldav
Moto-Muttide Puhvet, mille liikmed
WIMA Estoniast tutvustavad huvilis
tele oma raudratsusid.
Olete kõik oodatud Võidu parki ja
avatud hoovidesse Prii, Unistuse, Ka
gu, Astri, Nelgi, Võidu, Karusmarja, Si
nilille, Kaitse, Värava, P. Kerese täna
val ja Lootuse puiesteel, mis on par
gi läheduses.
Kes kohalikest tunneb soovi orga
niseerimistöös kaasa lüüa, on süda
mest teretulnud endast märku and
ma. Samuti on oodatud kõik Võidu

pargi piirkonnas elavad nõmmekad
oma hoove avama – olgem siis julged
võimalust kasutama!
Roheliste Väravate Tänavat korral
dab ühendus Loov Nõmme. Kõige värs
kemat infot ürituse kohta saab Loov
Nõmme kodulehelt ning Facebookis
avatud Roheliste Väravate Tänava le
helt, kus ilmub vahetult enne pidu
täpsem kava.
Projekti rahastavad kohaliku oma
algatuse programm ja Nõmme linna
osa valitsus.
Kohtumiseni Roheliste Väravate
Tänaval!

LÜHIDALT
FOTO: KARMO KURI

Siin männimetsa ja päikselaigu all
seisab armas maja – Männimudila nimeks tal…

Kevadised
hooldustööd
Pärnu maantee ääres Suvila ja Vääna
tänava vahelisel lõigul tehti teeäärsetel haljasaladel 20.–21. aprillil põõsaste noorenduslõikust, korrastati haljastust ning väetati põõsaid. Töid tegi asutus Kadrioru Park. (NS)

Raseduskriisi
nõustamine Nõmmel
Alates aprillist on Nõmme linnaosa valitsuse ruumides avatud raseduskriisi
nõustamise tuba.
Raseduskriis on olukord, kus väheneb
naise, mehe ja nende lähedaste toimetulek füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste muutustega või traumaatiliste kogemustega. Raseduskriisinõustamine on raseduskriisi nõustaja poolt raseduse planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel perioodil naisele, meestele ja nende lähedastele psühholoogilise toetuse
ning vajaliku teabe pakkumine parema
toimetuleku eesmärgil. Koostöös Nõmme linnaosa valitsusega avatud nõustamistoas pakuvad nõustamisteenust
Kristi Kuura ja Kristiina Salong.
Raseduskriisinõustamisele on oodatud rasedust planeerivad, lapseootel ja/
või väikelapsega (kuni lapse kaheaastaseks saamiseni) pered nii individuaalselt
kui ka ühiselt.
Vajalik eelnev registreerimine:
Kristi Kuura 516 5676 või e-postil
kristi.kuura@gmail.com
Kristiina Salong 524 4527 või
e-postil kristiinas@vhk.ee
Omaosalus on 6 eurot. (NS)

Kadaka puiestee
viadukti rekonstrueerimisprojekti avalik
arutelu
12. aprillil toimus Nõmme linnaosa
valitsuse aulas Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimisprojekti avalik
arutelu. Selgitusi andsid ning kodanike küsimustele vastasid Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer, Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ja projekteerija
esindaja Indrek Kustavus. Arutelul kerkisid üles neli peamist küsimust.

Kas Kadaka puiesteelt Kalda tänavale peaks olema eraldi vasakpöörde
võimalus?
Kuhu viib planeeritav kergliiklustee?
Mis saab viadukti jalamil asuvast kelgumäest?
Kellele on mõeldud hooldustrepp?
Toimunud arutelu on võimalik täies ulatuses järelkuulata ja -vaadata Nõmme
linnaosa valitsuse kodulehel www.tallinn.ee/nomme või loe sisse QR-kood.
(NS)
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RAHUMÄE AJALUGU

 912 hakati rajama Peeter Suu1
re merekindlust, mis pidi Vene
impeeriumi pealinna Peterburi
kaitsma välisvaenlase eest.

Selleks rajati ka Tallinna ümbrusse
ulatuslik raudteevõrk, mille sõlm
jaamaks oli Liiva ja peajaamaks Nõm
me Kindluse (hilisem Nõmme Väike)
Hiiul. Seetõttu oli vaja lahendada kit
sarööpmelise kindlusraudtee ja Tallin
na–Haapsalu laiarööpmelise raudtee
ristumise küsimus. Kasutades olemas
olevat looduslikku mäeküngast, raja
ti raudteetamm ning ehitati puidust
(palkidest) viadukt.
Kapitaalsema viadukti ehitus lük
kus alanud I maailmasõja tõttu eda
si. 1924. aasta sügisel, pärast Tallin
na–Pääsküla elektriraudtee valmimist,
hakati senise ühe rööpapaari kõrvale
planeerima teist. Muudmoodi polnud
võimalik liini läbilaset suurendada.
Üheks pudelikaelaks nendes plaani
des oligi Rahumäe vana viadukt, mil
le alt uus tee läbi ei mahtunud. Algne
kava ehitada suurem puidust viadukt
heideti peagi kõrvale ning otsustati
moodsa materjali, monoliitse raud
betooni kasuks.
Projekti tegi Riia polütehnikumis ja
Darmstadti tehnikaülikoolis haridu
se saanud insener Ado Johanson, kel
le käe all olid juba 1925. aastal valmi
nud raudtee Paldiski maantee ja Rohu
tänava viaduktid Tallinnas. Praktilised
tööd usaldati ehitusettevõtjale Peeter
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peal lõugpurustiga või toodi sinna val
mis kujul, pole kahjuks teada. Küll on
aga teada viadukti ehitamisel kasuta
tud segu koosseis: vastavates osades
(1 : 2 : 3) tsement, liiv, graniitkillus
tik. Tööd läksid maksma kokku 1,6
miljonit marka (16 000 krooni, tolle
aegsetes hindades umbes viie Nõmme
kinnistu maksumus). Viadukti pikkus
on 27 meetrit, ava pikkus 15 ja kõr
gus 8 meetrit.
Vääna raudtee likvideerimise järel
seisis viadukt kaua aega nagu jäänuk
ilma praktilise kasutuseta ning hakkas
tasapisi lagunema. Kuigi plaane oli,
näiteks maantee rajamine üle raud
tee. Selleks tundus vana viadukt siis
ki liiga kitsas ja plaan jäeti katki. Tõ
sisemalt võeti küsimus Nõmme linna
osas üles alles selle aastatuhande algu
ses. Aastatel 2003–2005 tehtigi Tallin
na kommunaalameti tellimusel reno
veerimistööd. Viadukt remonditi ning
see sai värske viimistluse, raudteetam
mile võib nüüd mõlemalt poolt tõusta
treppidest ning tammile endale rajati
kergliiklustee jalutajatele, jalgratturi
tele ja talvel suusatajatele.
P. Tanska juhtimisel ehitati 1930.
aastal uus Nõmme jaamahoone, mis
uutes funktsioonides on kasutusel tä
napäevani, 1932 sai ta ka inseneri dip
lomi. A. Johansonil nii hästi ei läinud,
1928. a varises tema projekteeritud
Kärevere sild üle Emajõe kokku vaid
päev pärast avamist. Autorile esita
ti kohtu poolt 64 000kroonine nõue.
Rahumäe viadukt püsib aga aega
de kiuste juba 95 aastat.
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95 aastat tagasi valmis Rahumäe viadukt

del Lippmaa (1930–2015), kelle pere
kond oli hukkunud Tartu pommita
misel 1943. aasta jaanuaris.
Ei saa vist kindlalt väita, kuid vähe
malt siinkirjutajale tundub, et täna
vate nimed nagu Kurni ja Mängu või
vad viidata sellele, et hõreda metsaga
ala oli kasutusel mitmesuguste sport
mängude harrastamise kohana. Siin
samas lähedal paiknev tänase päeva
ni tühjaks jäänud krunt aadressil Pär
nu mnt 286 oli nõukogude aja lõpul
ümbruskonna poisikeste jaoks tuntud
palliplatsina.
Veevärgi sisseseadmiseks asutasid
uue elamurajooni elanikud 1934 Ra
humäe Veetarvitajate Ühingu. Selle
asutajaliikmete seas figureeris muu
hulgas ka kirjanik Artur Adson (1889–
1977). Olid ju Adson ja tema abikaa
sa Marie Under asunud elama Vaba
duse puiestee ja Veere tänava nurga
le Edgar Johan Kuusiku (1888–1974)
projekteeritud uhkesse funktsionalist
likku majja. Koos käis ühing peami
selt Nõmme Majaomanikkude Seltsis
Nõmme keskuse lähedal, kuid mõned
korrad ka siinsamas Rahumäel Näitu
se tänava majas nr 3. Samas majas pee
ti 1939. aastast alates ilmselt katoliik
likke jumalateenistusi (vähemalt sel
lekohane luba oli linnavalitsuse poolt
välja antud).
Nii kujunes omal ajal rajamata jää
nud näituseväljakust Rahumäe elamu
ehituse eliitrajoon, mille elanikel olid
erinevad huvid ja ka erinevad elusaa
tused.

Rahumäe viadukti ehitamine.

Tanskale, kes tol ajal õppis Tallinna
Tehnikumis professor Ottomar Madis
soni käe all. Tegutseda tuli kiiresti, sul
gesid ju rekonstrueerimistööd täieli
kult kitsarööpmelise raudtee liikluse
liinil Liiva–Vääna ning häirisid tublis
ti ka elektriraudtee tööd. 1927. aasta
5. aprillil suleti vana viadukt, töödega

tuldi toime rekordiliselt lühikese aja
ga – 21 päevaga. Selle aja jooksul lam
mutati vana viadukt, valmistati rake
tised, valati betoon, eemaldati raketi
sed, tamm täideti kahelt poolt ning
tehti paekivist tugimüürid. Vältimaks
nn kuiva vuugi teket, kasutati pideva
valu meetodit, s.t mehed rügasid vahe

tustega kolm ööpäeva jutti, töövahen
diteks vaid labidad, kärud ja segukas
tid. Tsement, raudarmatuur, vesi ning
täitematerjalid, liiv ja graniitkivi too
di kohale vagunitega, mööda selleks
ajaks juba viaduktini ulatunud kõr
valteed ja kitsarööpmelist raudteed.
Kas graniitkillustik valmistati koha

Näituseväljakust eliitrajooniks
Ilmselt on paljud ajaloohuvilistest
nõmmelased kuulnud või lugenud
midagi ebamäärast näituseväljakust
Rahumäe kandis. Asub ju siin Näituse
tänav, mis on oma nime saanud väide
tavalt just selle järgi. Paraku pole tolle
aegses ajakirjanduses leida ühtegi vii
det Näituse tänava ääres korraldatud
näitustele. Teostamata jäid teisedki sa
ma ajastu suurejoonelised plaanid na
gu loomaaed, lennuväli, tööstuspiir
kond ja Nõmme uus keskus raekojaga.
Nii nagu Nõmmel, nii ka Rahumäel
kujunes püsivam asustus esmalt suu
remate teede (siinkandis raudtee ja
sellega paraleelleselt kulgeva Pärnu
maantee) äärde, kuid üksikuid krun
te jagati teedest eemal välja juba üsna
varakult. 1920. aastate alguses hakka
sid Rahumäel esimesed majad kerki
ma Liiva, Sihi, Kaevu ja Haava tänava
piirkonda, seejärel asustati ka neist
lõuna- ja idasuunda jäävad alad.
Asustuse laienedes lõuna poole jäid
1920. aasta alguseks uute äsja raja
tud tänavate vahele esialgu mitmed
väiksemad või suuremad ehitustöö
dest puutumata metsaalad. Üks sää
rane suurem ala paiknes praguse Sihi
(algselt Pika) tänava algusosast lõunas.
Lääne pool oli selle ala piiriks praegu
ne Näituse tänav, idas kitsarööpmeli
ne Liiva–Vääna raudteeliin. 1920. aas
tate keskel, kui Nõmmest sai linn ja
tulevikuperspektiivid tundusid palju
lubavad, tekkis Nõmme linnavalitsu
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Adsoni joonistus kodumajast.

sel plaan rajada siia näituseväljak. Ilm
selt pidi see olema midagi sarnast tol
ajal Tallinnas Tornide väljakul asunud
Näituse Aiaga.
Kuid juba paar aastat hiljem löö
di kogu plaanile käega. 1929. aas
tal kirjutas Päevaleht otsesõnu järg
mist: «Et aga näha pole võimalust selle
maa-ala kasutamiseks määratud ots
tarbeks, andis linnavalitsus loa selle
näituseplatsi partsellimiseks ja ehitus
kruntideks välja jagamiseks.» (Päeva
leht, 29. märts 1929) Leht kirjeldas
tookord tervet rida ettekirjutusi siin
se kandi tulevastele majaomanikele,
et luua «eeskujulikku linnaosa». Krun
dist tohtis vaid 10% võtta ehitise alla,
maja minimaalseks põrandapinnaks
määrati 90 m² ja seal võis olla mak
simaalselt kolm korterit. Katuseid ei
tohtinud katta ruberoidiga ning ma
ja ees pidi olema iluaed. 15. novemb
ril 1929 otsustas Nõmme linnavalit
sus kinnitada siin paiknevad 16 392

Rahumäe näituseplats Nõmme kaardil aastast 1930.

hektarit linna nimele ja paisata krun
did kohe müüki.
Paari aasta pärast olid esimesed
uhked villad siiakanti juba kerkinud.
Päevaleht kirjutas sel puhul 21. juu
lil 1933: «65 krundile ilmus umbes
300 soovijat ja nüüd on endine näi
tuseplats täis elamuid.» Siin said kätt
proovida mitmed tolle aja silmapaist
vad arhitektid. Tolleaegne Nõmme lin
naarhitekt Friedrich Wendach (1893–
1984) projekteeris isiklikult mitmed

funktsionalistlikud elamud Mängu tä
nava äärde, kuid kõige viljakam oli
siiski Edgar Velbri (1902–1977). Tema
projekteeritut on siinkandis isegi ras
ke üles lugeda. Piirkonda asusid ela
ma peamiselt kõrged riigiametnikud
ja sõjaväelased. Kurni tänaval veetis
Saksa ajal oma nooruse Hellar Grabbi
(1929–2018), kes on sellest oma mä
lestusteraamatus kirjutanud. Lähedal
asuval Veere (praegu Väikese Illimari)
tänaval elas samal ajal lapseohtu En
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Esimene eestikeelne originaalsisuga
raamat laskesuusatamisest

Raamat koosneb 25 laskesuusatamise
loost. Oma peatükid on näiteks suu
rimatel laskesuusastaadionidel ja
MK-etapi korraldamise nüanssidel,
aga ka näiteks Eestiski palju võidu
rõõmu pakkunud juunioride võist
lustel, meie praegustel ja endistel
tippudel.
Raamatust saab lugeda intervjuud
teiste seas Dorothea Wiereri, Kaisa Mä
käräineni, Vetle Christianseni, Sergei
Tšepikovi, Ricco Grossi, Raphael Poi
ree, õdede Gasparinide, Mark Kirch
neri, Venemaa teletäht Dmitri Guber
nijevi, Alvar Tiisleri, pea kõigi meie
praeguste koondislaste ning kümne
te endiste ja praeguste laskesuusata
jate, korraldajate ja treeneritega. Raa
matus on üle 150 foto eri aegadest ja
kogudest.
Nõmmel on raamatuga veel erili
sem seos, sest siit leiab intervjuu ka
Nõmme gümnaasiumi vilistlase Kai
ja Parvega. Parve on Nõmmelt Tõnu
Pääsukese käe alt maailma tippu jõud
nud ja pigem harva avalikkuses oma
karjäärile tagasi vaatav seitsmekord
ne maailmameister.
Kaija, palju on räägitud sellest,
kuidas Tõnu Pääsuke meelitas
su murdmaasuusatamisest laskesuusatamisse. Mis tõukejõuks
ikkagi oli? Kas pigem see, et uus
ala oli huvitav ja perspektiivikas,
või hoopis see, et murdmaasuusatamises ei olnud areng piisavalt kiire?
Kui meieni jõudis info, et naiste las
kesuusatamine on võetud MM-i kav
va, rääkisime Tõnuga sellest esimest
korda. Tegelikult ma ise ei uskunud,
et oleks mingi võimalus MM-ile pää
seda, see tundus nii utoopiline, sest
eelkõige tuli läbida Venemaa katse
võistluste sõel. Ent siis mõtlesin, et
miks mitte proovida. Murdmaasuusa
tamine oli selleks ajaks end ammen
danud ja läbilöögivõimalust ei paist
nud. Võib-olla andis tõuke alavahetu
seks ka see, et Tõnu uskus, tal oli tree
neritarkust ning oskust ja perspektii

Aprill kabes
2. aprillil toimusid kabes Eesti meistrivõistlused kadettidele (sünniaasta 2006
ja hiljem). Osales 16 võistlejat, kellest parimaks osutus Nõmme poiss Priit Lokotar.
10. aprillil lõppesid neli päeva kestnud
Eesti juunioride meistrivõistlused rahvusvahelises kabes. Noored nõmmelased võitsid sealt kolm medalit. Neidudest
tuli meistriks Karmen Kuusik. Noormehed said kaksikvõidu – kuldmedali võitis
Robert Antoi ja hõbemedali Priit Lokotar.
Kõik kolm on Nõmme huvikooli õpilased
ja nende treener on suurmeister Urmo
Ilves.
Heinar Jahu

Kodutoetus laste
rikastele peredele

Kaija Parve Nõmme spordikeskuses.

vi, kuidas tippspordis läbi lüüa ning
selle nimel tööd teha.
Pääsuke on öelnud, et esialgu uskus tema edusse rohkem, aga sa
olid lihtsalt nii korralik ja kohusetruu, et läksid mõtetega kaasa. Mis olid need sündmused või
võistlused, kui said ka ise aru, et
oled sellel alal hea?
Tõnu pidas alati silmas noorte tervik
likku arengut, olulised ei olnud noor
teklassi medalid, vaid pigem järjepi
dev areng ka inimesena. Ta julgustas
seadma kõrgeid eesmärke ja seejärel
aitas ka nende nimel sihikindlat tööd
teha. Võib-olla just eesmärkide sead
mine andis tõuke edasi liikuda, proo
vida midagi uut, mis tundus huvita
vam ja kindlasti ka perspektiivikam,
midagi sellist, millesse ta eelkõige ise
väga uskus. Hea tunne oli uustulnuka
na võistelda Venemaa katsevõistlustel.
Esialgu puudus ju sealsest tasemest
ülevaade, aga kui võistlustel olin näi
danud end kiirena, siis polnud prob
leemi uskuda, et kõik on võimalik.
Sa tulid Nõukogude Liidu naiskonnas viis aastat järjest teatesõi-

dus maailmameistriks. Missugune neist viiest võidust sul kõige
enam meeles on ja miks?
Võib-olla esimene MM Chamonix’s
1984. aastal, kui teatesõidu ajal kee
ras ilm ära: tõusis tugev tuul ja hak
kas lund sadama, tiirus enam märk
lauda eriti ei näinud. Kes sai märklaua
le pihta, sellel vedas, suhteliselt paani
kas laskmine oli. Kiired jalad õnneks
päästsid.

vas joones, minu jaoks üllatus ei ol
nud. Talialadest pakub laskesuusata
mine kõige rohkem positiivseid emot
sioone, see on telesõbralik ja haarav
ala, kus enamasti pole viimase laske
tiiruni päris kindel, kes võitjana üle
finišijoone tuleb.
Kõigil on võimalus hea õnne ja õn
nestumiste korral võita. Alati on ka
oma ajastu superstaarid, keda on hu
vitav jälgida.

Lõpetasid karjääri enne, kui Eesti sai vabaks ja naised pääsesid
olümpiamängudele. Kas sul käis
peast mõte läbi, et tuleks tagasi?
Püüaks Eesti koondisega olümpiale?
Korra tekkis mõte, et prooviks uuesti,
aga 1989. aastal sündis tütar. Otsusta
sin end pühendada lapse kasvatami
sele. Pidasin sel hetkel olulisemaks ja
tähtsamaks olla lapse jaoks kogu aeg
olemas.

Mis sinu elus praegu tähtsal kohal on?
Minu tütred. Olen vanaema ja mul
on armas lapselaps. Jagan elu Tallin
na ja Hiiumaa vahel, olen leidnud oma
rahusadama koos kõige selle juurde
kuuluvaga.
Tähtis on, et lähedastel oleks kõik
hästi. Mul on sõpruskond, kellega
koos oleme juba 26 aastat iga nädal
neljapäeviti kohtunud, koos sporti
nud ja üritusi korraldanud. See on
päris elu. (NS)

Laskesuusatamine on kahtlemata väga populaarne. Kas sulle on
ala edulugu üllatav?
See, et laskesuusatamise MM- ja
MK-ülekannete vaadatavus liigub tõus

Loe täispikka intervjuud Kristi Krisbergi ja
Jan Jõgis-Laatsi raamatust «Biatlon A&O.
Ükski märk ei jää üles. 25 lugu laskesuusatamisest».
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Algas aasta linnu metskurvitsa foto- ja videovõistlus
Eesti ornitoloogiaühing kutsub kõiki
huvilisi osalema aasta linnu metskur
vitsa foto- ja videovõistlusel. Pilte ja
klippe sellest salapärasest ja raskes
ti tabatavast linnust oodatakse kuni
31. oktoobrini.
Võistlusele on oodatud fotod ja vi
deod metskurvitsast, tema tegevusjäl
gedest ja muust selle liigiga seondu
vast. Iga huviline saab võistlusele esi
tada kuni viis enda tehtud fotot ja ühe
enda tehtud video. Tööd tuleb üles laa
dida hiljemalt 31. oktoobri keskööks.
Foto- ja videovõistluse osalemistingi
mustega saab tutvuda aasta linnu le
hel www.eoy.ee/metskurvits.
«Metskurvitsast kui väga varjulise
eluviisiga linnust on Eestis tehtud vä

FOTO: PEXELS.COM

FOTO: HENDRIK OSULA / BIATLON A&O

 aamat «Biatlon A&O. Ükski
R
märk ei jää üles» teeb ülevaate
ala arengust edukaimaks Euroopa talviseks telespordisündmuseks, suurimatest edulugudest
Eesti sportlastega ning ala enim
mõjutanud tippsportlastest.

LÜHIDALT

Metskurvits.

he ülesvõtteid. Algava konkursiga soo
vime seda suurt vajakajäämist leeven
dada,» selgitab aasta linnu projekti
juht Jaanus Aua. «Kuigi esimest män

gulendu tegevat isaslindu nähti Kih
nu saarel juba 3. märtsil ning esime
ne pesa leiti 2. aprillil Saaremaal, siis
on teada, et näiteks lumikatte all ole

vasse Kagu-Eestisse on nepid alles saa
bumas,» innustab Aua inimesi üle Ees
ti osalema.
Eesti ornitoloogiaühingu kokku
kutsutud žürii hindab töid kahes va
nuserühmas: kuni 18-aastased ja üldar
vestus. Mõlemas vanuserühmas saa
vad auhinna kolme parima foto ja vi
deo autorid, žüriil on õigus välja anda
ka eriauhindu.
Võistluse tulemused avalikusta
takse detsembri alguses aasta linnu
ja Eesti ornitoloogiaühingu kodu
lehtedel.
Foto- ja videovõistlust korraldab
Eesti ornitoloogiaühing, aasta linnu
projekti toetab SA Keskkonnainves
teeringute Keskus. (NS)

Kredex avab 25. aprillist kuni 6. juunini
lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab
vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa
arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 10
000 eurot. Kolme- ja neljalapseline pere,
kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt toetust
taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.
Toetust saab taotleda:
eluruumi ostmiseks, kui perel puudub isiklikku omandisse kuuluv eluruum või kui see ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Eluruumi ei tohi osta leibkonnaliikmelt või
temaga otse- või külgjoones suguluses olevalt inimeselt;
ehitamisega seotud tegevusteks, kui
leibkonna omandis olev eluruum ei
vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ehitamise all mõeldakse taotleja
või tema kuni 15-aastase lapse omandis oleva eluruumi renoveerimist,
ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või -võrkude
rajamist, muutmist või asendamist,
tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalvega seotud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu
on abikõlblik 20% toetussummast.
Taotlusvormi ja täpsemad tingimused
leiab Kredexi kofulehelt www.kredex.ee/kodutoetus. (NS)

Nõmme südames avatakse kinnisvarabüroo
Mai alguses avatakse Nõmme keskuse II
korrusel kinnisvarabüroo Uus Maa Elamus. See on esimene kinnisvarafirma, mis
avab oma uksed otse Nõmme südames ja
ootab külla kõiki nõmmekaid. Kinnisvarabüroo meeskond on professionaalne, usaldusväärne ja sõbralik, pakkudes vanadele
ja uutele nõmmelastele terviklahendust
– müües aitame leida ka uue kodu!
Kontori avamispeol saab tutvuda kogu
tiimi ja selle juhi Maia Karroga, kes on Uus
Maa tunnustatud aasta maakler. Samuti
on võimalik näha Pulo disainistuudio hinnatud sisearhitektide Liis Tippeli ja Katrin
Girini tööd, kes tegid Nõmme keskuse lihtsast ruumist nüüdisaegse ja hubase kontori. Kirglik duo jagab ka kohapeal nippe,
kuidas kodu lihtsalt ja trendikalt sisustada.
Armsad kliendid, olete oodatud kontori ametlikule avamisele: astuge läbi,
pakume torti, kohvi ja muidugi kinnisvaranõu! Kohtumiseni 4. mail kell
12–14! (NS)
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ERAKUULUTUSED

Nõmme kultuurikeskus
18.04–24.04 Kontsert «Kevadekuulutaja» lauljate
registreerimine www.nommekultuur.ee

Von Glehni teater

Teenused

23.04 kl 13 Hobilauljate konkurss «Kui su hing on

Hekkide pügamine soodsalt
ja hoolsalt. Tel 5302 8158.

22.04 kl 19 Paul Neitsov «Tule» plaadiesitluskontsert. Pilet 20.- müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja Piletikeskuses ja 1 h enne algust kohapeal.

www.VGTv.ee

23.04 kl 20 ja 24.04 kl 19 Vaskpillikvintettide festival. Lisainfo www.nommekultuur.ee. Tasuta
29.04 kl 19 KINOREEDE «Apteeker Melchior». Pilet
5.-, sooduspilet 3.50 müügil Fienta.ee ja kultuurikeskusest lahtiolekuaegadel
2.05 kl 12.30–15.30 Verekeskuse doonoripäev. Tulles verd loovutama, ära unusta kaasa võtta isikut
tõendavat dokumenti. Planeeri vereloovutuseks vähemalt 45 minutit vaba aega.
6.05 kl 19 Emadepäeva kontsert «Helisev emadepäev». Esinevad kultuurikeskuse lasteringid. Tasuta
13.05 kl 19 Mick & Angeelia Pedaja kontsert. Pilet eelmüügist 15 ja samal päeval 20.- müügil Fienta.ee ja
kultuurikeskusest lahtiolekuaegadel

noor». Kell 16 finaal. Finaalist ka otseülekanne
24.04 kl 11 Nukuetendus «Lugu ilusatest sulgedest». Kell 10 avab uksed pannkoogikohvik.
27.04 kl 19 IMPROETENDUS. Laval improtrupp kIMPROose.
4.05 kl 19 Monoetendus «Raineri hommik». Laval
Indrek Taalmaa.
6.05 kl 19 OTT SEPP stand-up-etendus JOKKER
15.05 kl 11 Teater Sõber «ÖINE SEIKLUS».
Kell 10 avab uksed pannkoogikohvik.
20.05 kl 11/13/19 Muusikal «Läbitantsitud tallad».
Näitlejad Kaari Sillamaa Muusikateatri õpilased (vanuses 7–10 a).
27.05 kl 18 VGT Suur improreede. Laval kõik VGT improtrupid. Kohapeal või otseülekanne www.VGTv.ee.

14.05 kl 12 Kontsert «Kevadekuulutaja». Pilet 5.-,
kuni 19-aastastele tasuta; müügil Fienta.ee ja kultuurikeskusest lahtiolekuaegadel

Algas registreerimine VGT Teatrilaagrisse (15.08–

Fuajees

kairi@vgt.ee.

3.04–27.04 Lootuse Stuudio õlimaalide näitus «Vaba
eneseväljendus VIII». Tasuta

VGT kassa avatud esmaspäeviti kell 12–18.

Nõmme kultuurikeskus on avatud: E-N 15-21, LP 10-15

Etendused ja kontserdid veebis: www.VGTv.ee

Nõmme muuseum
Nõmme muuseumist on valminud virtuaalnäitus, vaata www.nommemuuseum.ee.
Nõmme muuseum on avatud vastavalt eelnevale kokkuleppele. Külastamiseks saab aja kokku leppida e-kirja teel
post@nommekultuur.ee. Sissepääs 2.-, õpilased/üliõpilased/pensionärid 1.-, perepilet 3.- Müügil ka Fienta.ee.
Nõmme muuseumi hubaseid ruume saab üürida üritusteks: koosolekud, kontserdid, seminarid või tähtpäevad.

19.08). Ootame lapsi vanuses 10–13.
Info ja broneerimine: www.vgt.ee, 667 5675,

Jälgi meid ka VGT Facebookis ja Instagramis.

Nõmme Rahu kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.30. Jumalateenistustest on võimalik osa saada ka Pereraadio
vahendusel pühapäeviti kl 17 sagedusel 89,6 MHz.
Koguduse kantselei Võsu 5 avatud E kl 9.30-14, K kl
14-18 ja P tund enne ja pärast jumalateenistust.
Võsu 5, tel 5621 0737; nomme.rahu@eelk.ee;
www.nommerahu.ee.

Jaama 18.

Nõmme baptisti kogudus
Nõmme vaba aja keskus
28.04 kl 13 Džässikontsert Nõmme Maja aulas (Valdeku 13). Kontsert on tasuta.
27.04 Juuksur

24.04 kl 11 Jumalateenistus, jutlustab Siret Sepper
1.05 kl 11 Jumalateenistus, jutlustab Erki Tamm
8.05 kl 11 Emadepäeva jumalateenistus, jutlustab
Veikko Võsu

4.05 Pediküür

8.05 kl 18 Tervikliku tervenemise teenistus

Eelregistreerimine 672 3125.

Püsiteated: P kl 11 laste pühapäevakool; T kl 6.30

Pääsküla noortekeskus
Avatud: E-R 13-19

meeste hommik; K kl 11 väärikate hommik; N kl 7

Skate-park avatud: E-R 13-19 ( etteregistreerimisega); L 12-18 (17+ noortele, etteregistreerimisega, v.a
iga kuu viimane laupäev)

Teenistuste otseülekanded ja järelevaatamine

naiste hommik; L kl 18 noorte õhtu

Rännaku pst 1

www.nbk.ee
Palvesoovid saada palvesoov@nbk.ee
Puuvilja 4, lisainfo nbk@nbk.ee

Valdeku noortekeskus
Avatud: E-R 13-19
Valdeku 13
Täpsem info noortekeskuste kohta kodulehel
www.nomme.ee või Facebookist.

Tänavakivide paigaldus, aedade ja terrasside ehitus,
haljastus. Tel 5454 0286 või
e-post Unikivi24@mail.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont. Tel 5692
1395.
Teen ehitus- ja remonditöid otse omanikule. Tel 502
4883.
Viljapuude lõikus ja vihmaveerennide puhastus. Tel
5390 3811.
Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus, haljastustööd.
Tel 5454 0286.
Vannitubade remont, boilerite pistikute paigaldus. Ummistuste kõrvaldamine. Lamekatuste remont SBS-kattega. Soodsalt. Tel 5850
8713.
Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa. Tel 5399 3595.
Korstnapühkimine (nõuetekohane akt), ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh korstnad) ehitus ja
remont. Teen töid ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993
või e-post korstnapyhkija1@gmail.com.
Hekkide pügamine soodsalt
ja hoolsalt, vajadusel okste
äravedu. Tel 5302 8158.
Teeme ehitus-remondi- ja
santehnilisi töid. Tel 5561
8926.
Tänavakivide ja äärekivide
paigaldus. Tel 5458 5022 või
e-post valeri987@hot.ee.
Eri tüüpi korstnate ehitus
ja remont. Pottsepatööd.
Olemas kutsetunnistus.
Tel 5456 8987, Ain ja 5374
0601, Toomas.
Korstnapühkija, Harjumaa
ja Tallinn, lisaks väiksemad
pottsepatööd. Tellimine tel
528 2791 või 515 5155.
Vanaraua ja kodumasinate
tasuta äravedu: plekk, torud,
pesumasinad, pliidid, vannid, boilerid, katlad, akud,
mootorid, kaablid, autoosad.
Külmkapid, telerid alates 10–
15.- Tel 5550 5017.

Rahumäe mängujaam
Mängujaam ootab mängima kõiki lapsi koos vanematega.

Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus. Tel
5551 8638.

Avatud: E-N kl 11-19 ja R kl 10-17

Aedade ja väravate paigaldus. Aia- ja väravatarvikute
valmistamine ja müük, väikeehitus, transportteenus
väikeveokiga. Kogemust
eelmisest sajandist. Asun
Nõmmel, tel 501 4165.

Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Küttematerjali
müük!
pellet
brikett
küttepuud
Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee

+372 520 00 93

Pensionärist ehitaja-remonditööline teeb erinevaid
väiksemaid remonditöid. Tel
5646 5843.
Teen hoonesiseseid ja -väliseid vee- ja kanalisatsioonitöid. Probleemid vee survega – helista! Olemas 15aastane kogemus, Andro. Tel
5196 5962.

Väljaõppinud puulangetajad lõikavad parima hinnaga ohtlikke puid ja teevad
puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon tasuta. Tel
513 3458, www.ohtlikpuu.
ee, info@ohtlikpuu.ee.
Abistan majapidamistöödel, viin ära lehekotid, pesumasinad, boilerid jne. Tel
527 1445.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Hindame puude tervislikku seisundit. Soodsad hinnad.
Tel 522 0321, www. arbormen.ee.
Hekkide pügamine soodsalt
ja korralikult, vajadusel okste äravedu. Tel 5302 8158.
Ehitusmehed teevad järgmisi töid: aedade, kuuride, terrasside, väliköökide
ehitus, katuste ja fassaadide survepesu, uute katuste
ehitus, vanade renoveerimine. Sobivad kõik puutööd.
Tel 523 6803, Silvar.
Elektritööd soodsate hindadega kogenud elektrikult.
Likvideerin ka pisirikkeid.
Tel 5660 9403.
Fassaadide ja katuse puhastamine ning värvimine. Tel
5698 3903, www.paintsol.eu.
Katuste süvapesu ja värvimine, akende pesu, veerennide puhastus, fassaadide
pesu ja värvimine. Tel 5638
8994, kpe.kpe@mail.ee.
Kivikorstnate ehitamine. Tel
518 8889.
Korstnapühkimine (nõuetekohane akt), ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh
korstnad) ehitus ja remont.
Teen töid ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993, korstnapyhkija1@gmail.com.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt.
Tel 5692 1396.
Kogenud mehed paigaldavad tänava- ja äärekive
ning teevad lammutustöid.
Hinnad mõistlikud, kvaliteet hea. Tel 5616 4364.
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 13aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel
5690 3327.
Kasutuna seisvate raamatute äravedu. Tel 5395 8295.
Koristan ja tühjendan teie
garaažid, kuurid, pööningud
ja keldrid! Korterite tühjendamine. Kuulutus ei aegu!
Tel 5695 7913.
Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventilatsioonisüsteemide puhastus. Küttekollete
ehitus, paigaldus ja remont.
Akti väljastamine päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686,
korsten.korda@gmail.com.

Teen vanad slaidid ja filmirullid failideks. Ühe faili hind 10 senti. Huvi korral
helista 5398 5111.

Nõmmehaldjad tulevad appi: puude langetamine, lehtede ja okste vedu, muru niitmine, hekkide pügamine, aedade koristus, vihmaveerennide puhastus,
piirdeaiad. Tel 5569 8908,
haldjad@nommehaldjad.ee.

Arborist II: mootorsaetööd
eramutele ja teistele objektidele, ohtlike puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664, Ivo.

Pakume haudade hooldustöid: liiva vahetus, liivaga katmine ja ääriste puhastus. Teeme kujundust
ja lillede istutamist. Tel 506
8325.

Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja
Harjumaa piires kohale. Garantii. Tel 516 8180, Hillar.
Soovite värskendada aknaraamide-uste värvi? Töö
kiire ja korrektne. Vajadusel juhatan värvitud akende näidisteni Nõmmel. Palun võtke ühendust. Tel 551
5710, nõmmekas Tiit.
Teen ehitustöid (üldehitus):
sisetööd, katusetööd (kivi-, plekk- ja lamekatused).
Korstnapitside parandus ja
ladumine. Lisaks ka plekitööd. Tel 5199 8917.
Valmistan, parandan, paigaldan valtsplekk-katuseid,
vihmaveesüsteeme, varikatuseid, katuse turvatooteid
ja teen igasugu muid plekksepatöid. Tel 5685 8222.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476, mehitus@
gmail.com.
Väljaõppinud puulangetajad lõikavad parima hinnaga ohtlikke puid ja teevad
puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon tasuta. Tel
513 3458, www.ohtlikpuu.
ee, info@ohtlikpuu.ee.
Viime tasuta ära vanametalli ja puidu. Tel 5662 1344.
Tasuta puupakkude äravedu. Tel 5347 6867.
Ehitus- ja olmeprügi äravedu. Tel 5347 6867.
Nõmme juuksur, Pärnu mnt
303 Võsu bussipeatuses
pakub tavalist maniküüri/geellakiga 20/28.-, pediküüri/geellakiga 28/35.-,
kulmude/ripsmete värvimine 10.- Tel 655 5327. Rohkem infot Facebookis Nõmme Juuksur ja Ilustuudio.
Aitan kalmuplatside hooldamisel, soodne hind ja hoolas
töö! Tel 5332 2399.
Pakun tööd bussijuhile.
Töö ei ole igapäevane, sobib pensionärile. Töö algus ja lõpp Vana-Pääsküla.
Nõutav kutsetunnistus. Tel
5341 1029.

Küttepuud
Müüa toored ja kuivad lõhutud küttepuud kohaletoomisega, lepp, sanglepp, kask,
metsakuiv okaspuu. Kuivad segalehtpuud võrkkottides 40 l (5–25 cm) hind 2.50
kott. Hinnad ja tellimine kodulehel www.pakhalupuu.
ee või tel 509 9598.
KUIVAD HALUPUUD 30;
40; 50 cm võrkkotis. PUITBRIKETT 10/kg pakk. KÕDUSÕNNIK 30 kg/kott. Kviitung. Ladu Nõmmel. Tammaru Farm. Tel 523 8852.
Lõhutud küttepuude müük.
Lepp ja sanglepp. Laotud
koorem, vedu alates 10 ruumist tasuta. Tel 5398 8677.
Kvaliteetsed küttepuud
koos transpordiga. Pakkuda erinevat mõõtu ja sortimenti. Puud koormasse laotud, täpne kogus! Helista tel
504 9838 või 525 9433, Võtikmetsa OÜ.

Ost/müük
Ostame vanarauda alates
200 kg. Tel 5347 6867.
Ostan eestiaegse raamatukapi. Tel 5893 8528.
Lotta taaskasutuspood ostab vanu ja nõukaaegseid
nõusid, kujusid, vaase, serviise, suveniire, fotoaparaate, raadioid ja Eesti Tarbe
klaasi. Raha kohe kätte.
Tel 5553 1511.
Huvitavad vanad autod.
Ford, BMW, Opel, Mercedes,
Volkswagen, Lada. Võib olla
kaua seisnud ja remonti vajav. Helista ja lepime hinnas
kokku. Tel 5345 8662.
Ostame absoluutselt igas
seisus autosid. Kustutame
ARKist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823
8310.
Ostan vanu raamatuid, vinüülplaate, märke, mänguasju. Pakkuda võib ka muid
vanemaid tarbeesemeid
(nõud, mööbel, tööriistad).
Tel 504 0999, Urmas.
Huvitavad vanad autod.
Ford, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Volkswagen. Võib
olla kaua seisnud ja remonti
vajav. Helista ja lepime hinnas kokku. Tel 5345 8662.
Ostan valikuliselt vanaaegseid fotoaparaate ja kaameraid. Kuulutus ei aegu. Tel
5665 6400, Elina.
Ostan Tarbeklaasi, serviise, maale, graafikat, raamatuid, mänguasju, plaate,
kassette, pakkuda võib kõike vanavara. Maksan hästi.
Tel 5835 0104.
Ostan puukastiga raadioid,
vanu kirjutusmasinaid,
grammofone, heliplaate. Tel
5893 8528.
OSTAN vanavara: kohvreid,
tööriistu, raamatuid, mööblit, lauanõusid, hõbelusikaid,
mänguasju, kunsti, lampe,
tarbeesemeid, raudvoodeid,
uksi, aknaraame jne. Raha
kohe. Tel. 5198 3307.
Koguja ostab: vanavara,
kunsti, raamatuid, postkaarte, autasusid, münte,
paberraha. Küsige nõu! Raha kohe. Kuulutus ei aegu.
Helistage tel 5595 5996, iga
päev kell 11–21.
Ostan vanu raamatuid,
maale, graafikat, münte, postkaarte, paberraha,
mööblit, nõusid, märke jne.
Tel 5829 9810.
Eesti suurim antikvariaat
Raamatukoi Harju tn 1 ostab raamatuid, kunsti, vanu
tarbeesemeid jm vanavara.
Konsultatsioon ja kojukutsed tel 511 5525, info@raamatukoi.ee.
Pakun head hinda vanade
müntide, paberrahade, Eesti vanemate postkaartide
eest. Pakkuda võib märke,
autasusid, kunsti, raamatuid. Kuulutus ei aegu, raha
kohe. Tel 5595 5996.
Estest PR OÜ ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee.

Müüa küttepuud 30 cm, 40 l
võrk, lepp 3 eurot, kask 3.50,
kohaleveoga. Tel 527 0884.

Ostame vanarauda teie kodust alates 300 kg, väiksemad kogused viime tasuta
ära. Tel 5347 6867.

Müüa saetud ja lõhutud
küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Kojuvedu. Tellimusi võtame vastu iga päev.
Tel 522 7345, marek406@
gmail.com.

Ostan kasutuseta jäänud
seisva sõiduki. Ei pea olema
sõidukorras. Võib olla arvelt
maas. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.
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Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras. Autode
arvelt kustutamine. Järeletulemine puksiiriga. Tel 5345
1955, autosober@gmail.com.
Ostan tänapäevaseid kasutatud raamatuid. Tel 514
0618, Andres.
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga
sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas,
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.
com või 5618 8671. Järele tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt
maha võtan ise. Vaata lisaks
www.seisevauto.ee.
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Ostan
Vene autode, tsiklite osi. Tel
510 2349.
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, võrre, tsikleid, nende
raame, varuosi ja seonduvat, Saksa militaari, Vene
autode uusi varuosi ja muud
vanavara. Tel 529 3445.
Ostan vanavara, mööblit,
maale, nõusid, vaase, raamatuid, hõbeesemeid, münte, ordeneid, märke, postkaarte ja palju muud. Raha
kohe kätte. Tel 5353 8982.
Kodumaine kartul, köögivili
ja mesi kojutoomisega. Tellimine ja lisainfo Tel 5865
2190.
Müüa LOOMASÕNNIKUT,
mulda, killustikku, liiva ja
täitepinnast. Tel. 5697 1079,
e-mail: taluaed@hot.ee.
Ehitusoutlet Harjumaal Kose alevikus pakub immutatud poste, puitu (terrassilaud, Siberi lehis, höövelmaterjal), soojustust (villa
ja Kingspan PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, lehtlaid,
kuure, aiamööblit jpm). Pakume ka transporti. Lisainfo
tel 5656 0096 ja www.ehitusoutlet.ee.

Müüa korralikku toidukartulit Tallinnasse kohaletoomisega 15.- 30 kg kott. Alates 60 kg kohaletoomine tasuta. Sordid Princess, Laura,
Secura (muredam). Tel 524
6035 või www.kartulid.ee.
REHVIVAHETUS HIIUL!
Pärnu mnt 388f (sissesõit
Salve tänavast). Samuti
müügil suur valik uusi ja vähekasutatud rehve ja velgi. Kogu laoseis fotodega
www.rehvid-est.ee. Avatud
E-R 9.30-18 L 10-16 Rehvid-Est OÜ. Tel 5664 1897.

Avaldame siirast kaastunnet
armsa EMA kaotuse puhul.
Sinu seitsmendikud
Tallinna Nõmme
Gümnaasiumist

Muu
Pakun vahetustega tööd
puu-, juurvilja- ja marjade
müüjale Nõmme turul. Tel
5590 5431.
Vajan rollerile aastaringset hoiukohta garaažis, mis
asuks Pihlaka tänava lähedal, Nõmmel. Hea kui garaažile saaks iseseisvalt ligi. Tasu kokkuleppel. Tel
505 8786.
Noor pere ostab keskmise
suurusega maja Nõmmel/
Kristiines, pigem otse omanikult. Võib remonti vajada.
Palun helistage või jätke sõnum. Tel 5684 8150.
Soovin osta kodu Nõmme
piirkonda. Võib pakkuda ka
maatüki eraldamist suuremast krundist, maja vahetust korteri vastu kompensatsiooniga jms. Kinnisvaraportaalide pakkumistega olen tutvunud, neid palun mitte pakkuda. Tel 5390
3693, Helen.
Noor pere ostab Nõmmel
maja. Tel 503 9477.
Kimbud, pärjad, seaded, kalmuhooldus – Suzi Lilled OÜ,
Rahumäe tee 23. Avatud
E-R kell 10-15, L-P kokkuleppel. Tel 5553 0531. Meilt
on võimalik tellida lillekimpe, -seadeid, pärgi erinevateks sündmusteks, tähtpäevadeks (pulmad, jõulud, matused, jne). Ka on võimalik
tellida pesubetoonist hauapiirdeid ja -vaase.
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Kallis, Iren Voites!
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☞E
 ramu ehitus ja remont
☞S
 iseviimistlustööd
☞ Fassaaditööd
☞ Katuste ehitus
☞ Santehnilised tööd
☞ Elektritööd
☞ Aedade ja piirete ehitustööd
☞ Tänavakivide paigaldus
Info ja kontakt:
Tel. + 372 60 40000
Mob. + 372 555 30 422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

Vanaraua ja kodumasinate
TASUTA äravedu.
Plekk, torud, pesumasinad,
pliidid, vannid, boilerid, katlad,
akud, mootorid, kaablid,
autoosad. Külmkapid, telerid
alates 10–15€

Tel 5550 5017
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Hei, Sina, armas, soe ja hooliv inimene, kes Sa mõistad
väikese lapse tundekeelt!
Eralasteaed Midrimaailm Nõmmel võtab tööle

ÕPETAJA ASSISTENDI.
Meil on armas kodune õhkkond, toetavad kolleegid,
eneseteostus- ja arenguvõimalusi pakkuv töö.
Boonusena toimiv motivatsioonisüsteem.
Tööle asumisega: niipea kui võimalik
Töötasu alates 850 eur
Huvi korral võta palun ühendust
tel. 5645 8388 või 5355 6860

E ESTI N AISLIIT
ootab

sdffs

NÕMME KEVAD

MINU TÖÖ
ON TAGADA SINULE
PARIM TEHING!

AASTA EMA
KANDIDAATE

27.-29. mai

KUI PLAANID KINNISVARAGA
TEHINGUID VÕID MIND USALDADA!

PILLE SILD

KUTSELINE KINNISVARAMAAKLER
Esita oma kandidaat hiljemalt 28.aprilliks 2022
aadressile naisliit@gmail.com

Loe lisa www.naisliit.ee

SUPER

HINNAD

Lisainfo:
nomme@tallinnlv.ee
6457338
www.tallinn.ee/nommekevad

SUUR
,
Kurekivi tee 2
Rae vald

52 98 909

pille.sild@uusmaa.ee

Toiduainete,
tarbekaupade ja

dete
lemmikloomatoo
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