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Naiste esikolmik (vasakult: Mirjam Vint, Marit Tarm ja LiiNõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer esimest starti andmas.

na Kivi).

Rabajooksul tehti ajalugu: 11-aastane
tüdruk tuli naiste arvestuses teiseks
 5. aprillil toimus Harku rabateedel traditsiooniline kogupereüritus Rabajooks.
2
Juubelijooksu kiireim mees oli Karel Hussar ja kiireim naine Mirjam Vint. Sel
aastal tehti Rabajooksul ka ajalugu, kui naiste arvestuses tuli teiseks 11-aastane
tüdruk Marit Tarm, keda esikohaomanik edestas vaid kahe sekundiga.
Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri sõnul oli ilmataat taas Rabajooksu poole peal. «Rõõm on tõdeda, et
Nõmme traditsiooniline tervisespordiüritus tõi kokku nii palju eri vanuses jooksu- ja kõnnisõpru,» rääkis Paeveer. «Suur tänu kogu korraldustiimile,
vabatahtlikele, sponsoritele ja kõigile,
kes oma sammud pühapäeva hommikul rabarajale seadsid,» lisas ta. Rabajooks algas ühisstardiga kell 11.00, mil-

le järel sai rajale iga 5 minuti järel kuni viimase stardini kell 11.40. Esimeses
ühisstardis selgitati välja paremad nii
meeste ja naiste kui ka noorte (poisid
ja tüdrukud sünniaastaga 2010 ja hiljem) hulgast. Esmakordselt oli kavas
ka Selveri lastejooks, mida korraldas
Tallinna Spordiselts Kalev. Lastejooks
oli mõeldud lastele vanuses 3–11 ning
toimus stardipaiga vahetus läheduses
300- ja 600-meetristel distantsidel. Ra-

bajooksu korraldas Nõmme linnaosa
valitsus ning üritust toetasid Nõmme
Malevkond, Naiskodukaitse Nõmme
jaoskond, Tere AS, LHV, Ballzy, Nõmme Seikluspark, Vorstiabi, Fysiopark
ja SCULT Estonia.
95. Rabajooksu kolm kiiremat
meest olid Karel Hussar (18.42), Kristo
Siimer (19.36) ja Raimond Parts (19.45).
Naistest võidutses Mirjam Vint (25.10).
Talle järgnes vaid 2-sekundilise kaotu-

sega 2011. aastal sündinud Marit Tarm
(25.12). Kolmandana jõudis finišisse Liina Kivi (25.32). 2010 ja hiljem sündinud poiste seast oli sel aastal kiireim
Richard Vlassov (25.17). Talle järgnesid Marius Luumann (27.39) ja Kuldar
Treiel (28.55). Sama vanuseklassi tüdrukute arvestuses võitis juba naistega
konkureeriv Marit Tarm (25.12), kellele
järgnesid Anastasia Artemjeva (30.39)
ja Grete Kant (34.24). (NS)

LÜHIDALT
Linn tutvustab
Nõmme-Mustamäe
terviseradade
arendamist
Tallinna linn jätkab aruteluga Nõmme-Mustamäe terviseraja arendamiseks, et koostöös kohaliku kogukonnaga
leida parimaid võimalikke lahendusi. Avalik arutelu terviseradade tuleviku teemal
toimub kolmapäeval, 11. mail kell 17.30–
19.00 Nõmme kultuurikeskuses (Turu
plats 2). Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri ja Mustamäe linnaosa vanema Lauri Laatsi eestvedamisel toimuvale kohtumisele on kaasatud ka Tallinna
Keskkonna- ja Kommunaalameti, SA Eesti Terviserajad, RMK ja riigi Keskkonnaameti esindajad. «Linnaruumi arendamine
on oluline, kuid see peab toimuma arvestades nii seda kasutada soovivate linlaste huvide kui ka olemasolevat rohevõrgustikku. Maastikukaitseala arendamisel hoiame fookuses elurikkuse säilitamist ning püüame sekkuda looduskeskkonda nii vähe kui võimalik. Avalik arutelu on hea võimalus selgitada välja projekti kitsaskohad, et liikuda edasi kõikide
osapoolte arvamust arvestades,» selgitas
Lauri Paeveer avaliku arutelu tagamaid.
Lõpliku projekti realiseerimisel arvestatakse eri osapoolte kommentaare ja
ettepanekuid, aga ka erinevate sihtrühmade vajadusi. Näiteks ainus plaanis olev asfalttee toob loodusesse mitte ainult jalakäijaid ja jalgrattureid, vaid
võimaldab seal liikuda ka ratastooli kasutatavatel inimestel.
Kohtumist saab jälgida ja hiljem järele
vaadata Nõmme linnaosa valitsuse Facebooki lehelt. (NS)

Nõmme
linnaosa
Facebookis
facebook.com/
nommelinnaosa
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22. mail toimub Nõmmel ohtlike jäätmete ja
kasutuskõlblike esemete kogumisring

JUHTKIRI

N

Maikuu on ära
tegemise kuu

õmmel on meil tava, et maikuud ei tihata ära oodata ja tegutsemist alustatakse
natukene varem. 4300 majapidamist on
juba oma punased lehekotid täitnud ja aia taha ritta seadnud. Need on nagu meie oma kevadekuulutajad, mis annavad märku sellest, et kevadine sagimine aedades on alanud. Aiatööd ei lõppe kunagi. Kevadised tööd asenduvad suvistega ja suvised
omakorda sügistöödega. Kuid kui aiatööde kõrvalt
on jaksu, siis võiks iga nõmmekas anda oma väikse panuse linnaruumi korrastamisele. Haara õhtusele jalutuskäigul kaasa kotike, kuhu saad korjata
teel ette jääva prügi. Iga väike panus viib meid lähemale puhtamale linnaruumile. Oma väikse panuse
andsime ka linnaosavalitsuse kollektiiviga. Õhtuse
jalutuskäiguga kogusime kokku ligi 150 kilogrammi prügi ning ainuüksi minu teele jäi ette ligikaudu 1200 suitsukoni. Seda on natukene liiga palju!
Lume sulamise järel hakkasime kaardistama kõiki Nõmme välitingimustes olevaid vaba aja veetmise võimalusi. Rõõm on tõdeda, et enne suve algust
olemegi jõudnud selle plaaniga lõpusirgele. Kaardiga saab tutvuda Nõmme linnosa valitsuse kodulehel
tallinn.ee/nomme. Loodan, et see annab noortel võimaluse koolivaheaega veel aktiivsemalt sisustada.
Ühe objektina vaba aja veetmiste kaardil on ka
suusahüppetorn, mis läheb järgmisele suvehooajale vastu, kahjuks ikka veel grammike kehvemas seisus kui aasta varem. Teema on oluline ning
seetõttu oleme seda linnaosavalituses ka «soojas»
hoidnud. Nädal tagas kutsusime külla ka kultuuriministri Tiit Teriku. Üheskoos vaatasime kohapeal üle kompleksi hetkeseisu ning rääkisime tuleviku plaanidest. On heameel tõdeda, et olime samal meelel. Hüppetorn ja selle olmetingimused
vajavad kiiremas korras renoveerimist. Suusahüpped ja kahevõistlus on olümpiaalad, mis on populaarsed nii tugitoolisportlaste kui ka laste ja noorte seas. Tänased tingimused aga pärsivad laste ja
noorte püüdlusi tegelemaks tipptasemel spordiga.
Loodame, et esimene vajalik «hüpe» on tehtud ning
teema olulisus on jõudnud Nõmmelt kaugemale.
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Haara õhtusele jalutuskäigul kaasa
kotike, kuhu
saad korjata teel ette
jääva prügi.
Iga väike
panus viib
meid lähemale puhtamale linnaruumile.

aikuu teine pühapäev on peredes igal aastal eriline. 7 kuuga on Nõmme saanud endale juurde 150 uut ilmakodaniku ning
mitmetega neist oli mul au meie traditsioonilisel lusikapeol ka kohtuda. Nende jaoks esimese ja minu
jaoks juba päris mitmenda emadepäeva võtaksin
kokku president Lennart Meri sõnadega: «Kallid
emad, armastus on elu kõige vägevam hobi. Eesti on sündinud teie armastusest, Eesti tulevik
toetub meie vastuarmastusele. Lisagem sellele
nüüd ka oma nägemus tulevikust, kus tahame
näha terveid lapsi ja turvalist elu, lisagem
oma armastusele nõudlikkus. Te olete
pool Eesti rahvast. Tajuge oma määratut jõudu, pange see maksma me oma
riigis meie endi laste nimel. Teie hoiate armastust Eesti vastu, meie hoiame
teid, kallid Eesti emad, ja koos hoiame
lootust puhtamale Eestile!».
Head emadepäeva, emad ja vana- LAURI PAEVEER
Nõmme linnaosa vanem
emad!
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.

22. mail on Nõmme elanikel taas võimalus kodumajapidamisse tekkinud
ohtlikest jäätmetest mugavalt, tasuta ja keskkonda säästvalt vabaneda.
Ohtlikud jäätmed suunatakse edasi
Epler & Lorenz AS-ile taaskasutuseks
ja materjalidena ringlusesse ning seeläbi ei satu nad olmejäätmete hulka
või loodusesse. Peale tavapäraste peatumispaikade lisandub kevadel mitmeid uusi kogumiskohti, mis on graafikus märgistatud sõnaga «uus».
Lisaks ohtlikele jäätmetele saab esmakordselt sama kogumisringi täistundidel ära anda oma üleliigseks
muutunud terveid ja korralikke esemeid, mis võiksid kellelegi teisele veel
kasulikud olla. Kasutuskõlblikke esemeid koguv auto peatub koos ohtlikke jäätmeid vastu võtva autoga täistundidele jäävates peatuspunktides
(peatuskohad tähistatud graafikus
sümboliga).

PÜHAPÄEV, 22.05.2022 NÕMME
10.00–10.30 Tammede pst 2a

(mänguväljaku esine) UUS!
10.40–11.10 Kalda 16 vastas
(pakendipunkti juures)
11.20–11.50 Trummi 16b
(Europagari ees)
12.00–12.30 Jaama 18 esine
parkla UUS!
12.40–13.10 Hiiu staadioni parklas
(Harku 62)
13.20–13.50 Ilmarise 4 (Ilmarise
poe ees)

Suuremaid kasutuskõlblikke esemeid nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel, jalgrattad ning töökorras koduseadmed (nt külmikud, pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta. Need
on võimalik viia Paljassaare jäätmejaamas asuvasse korduskasutusruumi või MTÜ Uuskasutuskeskuse poo-

14.00–14.30 Pärnu mnt 325a
(Krooning tankla kõrval)
14.40–15.10 Valdeku 13 (Nõmme
linnaosavalitsuse ees)
15.20–15.50 Männiku tee 100
(Pihlaka Rimi parklas)
16.00–16.30 Raudalu Konsumi
parkla (Viljandi mnt 41a) UUS!
16.40–17.10 Saeveski/Pedaja
ristmikul
17.20–17.50 Liiva jaama parkla
(Orava tn 21b) UUS!

didesse. Kogumisringi käigus kokku
kogutud esemed antakse üle MTÜ-le
Uuskasutuskeskus, kes esemed uuele ringile suunab.
Kogumisringe korraldab Tallinna
Strateegiakeskus. Lisainfo: www.tallinn.ee/kogumisringid või telefonil
640 4131. (NS)

Nõmme kultuurikeskus tähistab raamatukogude
aastat lugemispauside ja lauamängudega
LIINA AMON

Aasta 2022 on raamatukogude aasta,
mille tähistamine Nõmme kultuurikeskuses kujuneb toredaks koostööks
Nõmme raamatukogu ja Nõmme vaba aja keskusega. 9. mail avame Nõmme kultuurikeskuse fuajees lugemisnurga!
Kultuurikeskuse fuajees ootavad 40
Nõmme raamatukogu raamatut lugemispausiks aega võtma ning Nõmme
vaba aja keskuse lauamängud lustlikult aega veetma.
Nõmme vaba aja keskuse noorsootöötajad ootavad lapsi ja noori kultuurikeskuse fuajeesse kaasahaaravaid lauamänge avastama ka kolmel

maikuu teisipäeval: 17., 23. ja 31. mail
kell 14–15.30.
Nõmme kultuurikeskuse fuajee on
mõnus kohtumispaik ja ooteala. Mõte
rikastada fuajeed raamatute ja mängudega on küpsenud pikka aega, aga
jäänud siiani oma tundi ootama. Raamatukogude aasta maikuu, kus fookuses on raamatukogu kui kogukonnakeskus, tundus just selle õige ajana.
Tänu koostööle Nõmme raamatukogu ja Nõmme vaba aja keskusega saab
see ammune tore mõte nüüd teoks.
Raamat on hea hetke sisulooja ja
uute ideede allikas, raamatuga veedetud aeg virgutab mõtet ja rahustab
meelt. Lugemispauside innustamiseks
on Nõmme raamatukogu juhataja He-

lena Kostenok teinud raamatuvaliku,
mis sobib just väikesteks lugemisampsudeks. Sestap on raamatuvalikus luuleraamatuid, erinevat aimekirjandust,
lasteraamatuid jne. Kultuurikeskusest
raamatuid laenutada ei saa, need on
vaid kohapeal lugemiseks. Kellel on
soovi võtta raamat lugemiseks koju,
saab raamatu laenutada Nõmme raamatukogust.
Kultuurikeskuse fuajee lugemisnurk ootab raamatusõpru 9.–31. mail
vastavalt maja lahtiolekuaegadele. Astu kultuurikeskusest läbi üheks ergutavaks hetkeks – tule vaatama näitust,
tee väike lugemispaus või lusti lauamängudega. Põnevat raamatukogude aastat!

NÕMME LINNAOSAKOGU

Liikluskiiruse lausalise vähendamisega
Tallinnas ei peaks kiirustama
RISTO KASK

Tallinna Linnavolikogu
rahanduskomisjoni liige

Viimasel ajal on Tallinnas
taaselustunud debatt sõidukiiruse vähendamisest 30 kilomeetrile tunnis. Kindlasti on piirkiiruse vähendamisel teatav liiklusohutuslik mõju, kuid sellele järgneks
piirangu massiline ignoreerimine autojuhtide poolt. Juba 2009. aastal läbi
viidud uuring Tallinna piirkiiruse vähendamise osas jõudis järeldusele, et
piirangust ei peetaks kinni ning sellele oleks ka autojuhtide seas suur vastuseis. Sõidukiiruse jõuga alla surumine võib lisada liikluspilti ka närvilisust, mis võib kokkuvõttes anda vastupidise efekti ja olla veelgi ohtlikum.
Sõidukiirused peavad olema mõistlikud, tagades ohutuse kaasliiklejatele, kuid võimaldades ka sujuvalt punktist A punkti B liikumiseks. Senine valdavalt levinud piirkiirus magistraalteedel (50 km/h) on seda eesmärki täitnud. Autod on tänapäevase linnapildi
osaks, olenemata ühistranspordi kva-

liteedi kasvust või parematest
kergliiklemise võimalustest.
Närvilisust liikluses
saaks vähendada, kui linnas oleks vähem sõidukeid. Samas pole autoinimese harjumuste murdmine lihtne ning see eeldaks häid
alternatiive – näiteks veelgi paremaid
ühistranspordiühendusi ja rohkem
väljumisi, aga ka paremaid kergliiklemise võimalusi. Töö selles osas on olnud tubli, kuid me ei ole veel jõudnud
murdepunkti, et autostumise trendi
vastupidiseks pöörata.
Kindlasti ei ole lausalised kiirusepiirangud autostumise piiramisel kõige paremaks meetmeks, kuna valemi
teine pool – milleks on head ja mugavad alternatiivid – ei ole veel piisavalt
hästi välja arendatud. Seetõttu ei lahku
autod linnaliiklusest. Reidi tee puhul
oli tõsine vaidlus, kas rajada kaks või
neli sõidurada. Igati õigeks osutus neljarealine tee, kuna see aitas vähendada liikluskoormust muudel magistraalidel – seeläbi muutus liiklus rahulikumaks ja ka ohutumaks ning andis hea

võimaluse jalakäijatele senisest mugavamaks ja turvalisemaks liiklemiseks.
Uued täiendavad liiklussuunad ja
ühendused on probleemi lahendamisel väga olulised. Kergliiklusteede võrgustiku edasiarendamine on üks võtmetähtsusega küsimusi. Lisaks peab
jätkuvalt tooma liinile uusi busse ja
tramme ning tihendama sõidugraafikuid. Mitmetel suundadel on linnaosadest jalgrattaga kesklinna pääsemine suhteliselt ebamugav – peab sõitma sõiduteel või kitsastel kõnniteedel, mille ristumiskohtades on kõrged
äärekivid, vihmasel ajal pritsib vesi.
Liikluskiiruse vähendamine nõuab
spetsiaalset, regulaarset ja korrektset
kiiruskontrollisüsteemi rakendamist,
aga see eeldab ka korrektset tähistamist, mis on keerukas ja kulukas. Liikluskorraldusvahenditesse investeerimise asemel on mõistlikum panustada
rohkem inimeste vabatahtlikule üleminekule autoroolist kergliiklusteele ning ühistranspordi kasutamisele.
Enne olemasolevate liiklemisvõimaluste piiramist on vaja rajada juurde
uusi ja paremaid alternatiive.
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Nõmmel on potentsiaali olla hüppelauaks talispordialade järelkasvule

Lauri Paeveer ütles, et kultuuriministriga kohtumise peamine fookus
oli vaadata ühiselt üle Nõmmel asuva Mustamäe suusahüppetorni ja selle juurde kuuluva kompleksi praegune olukord. «Kompleksil on suur roll
noorte talispordis ja alustama peakski olmetingimuste parandamisest,»
sõnas Paeveer. «Suusahüppemägede
kompleksi rekonstrueerimine elavdab
peale talispordi ka kohalikku ettevõtlust. Nõmmele kvaliteetse lisategevuse
loomine suurendab sise- ja välisturismi ning loob võimaluse toitlustus- ja
majutusettevõtete arenguks,» lisas ta.
«Ajahambast puretud spordibaas
vajaks kindlasti terviklikku kaasajastamist. Tegemist on ju ühe Tallinna
maamärgiga, kus annaks siduda erinevaid funktsioone,» ütles kultuuriminister Tiit Terik.
Lisaks suusahüppetornile arutati veel mitme olulise Nõmme objekti
tulevikku. Teemadena olid laual Hiiu
staadioni ja Nõmme huvikooli renoveerimise küsimused, Pääsküla prügimäe saatus ja selle arendamise võimalused tänapäevaseks suusakeskuseks
ning Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale loodava terviseraja projekt. (NS)

Pääsküla
kogukonnaaed
FOTO: TARMO LAUSING

 õmme linnaosa valitsust külasN
tas kultuuriminister Tiit Terik,
kes rääkis linnaosavanema Lauri Paeveeriga Nõmmet puudutavatest plaanidest nii kultuurikui ka spordivaldkonnas.

LÜHIDALT

Kui Teil on soov oma toidutaimed ise kasvatada, siis peenrakastide broneerimine 2022. hooajaks Pääsküla aias jätkub
kuni 1. juulini.
Mida pakume:
kõiki vajalikke vahendeid (peenrakast + muld, tööriistad, vesi kastmiseks);
erinevaid keskkonnahariduslikke kultuurisündmusi – talgud, töötoad,
loengud, spordiõhtud.
Peenra kasutamine on tasuta ja üritustest osavõtt vabatahtlik!
Kui eelnev tekitas huvi, võta julgelt
ühendust:
Facebookis: grupp «Pääsküla aed»
Email: paaskulaaed@gmail.com
Tel: +372 53628716 (Est/Rus/Eng)
Asume aadressil Liipri 8
Oodatud on nii rohenäpud kui ka kõik teised asjahuvilised.
Pääsküla aed on kõigile avatud. (NS)

Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer tutvustab Ragnar Jaaniste suusahüppetorni visiooni.

Pääskülas alustatakse hosteli rajamist
Aadressil Pärnu maantee 453h läheb
lahti ehitustegevus. Detailplaneeringu järgi on selle kinnistu sihtotstarve 100% ärimaa. Nüüd alustataksegi
4407 m² suurusele kinnistule hosteli rajamist – hoone ehitusalane pind
on 717 m². Projekti järgi on hostelil
kokku neli korrust, millest kolm on
maapealsed ja üks maa-alune. Hosteli
idakülge on kavandatud parkimisala.
Kuna planeeritud hoone tüpoloogia on pigem kortermajadega sarnane, on eesmärgiks jätkata vahetus
naabruses asuvate kortermajade paigutust ja mastaape. Kavandatud hostel on orienteeritud naabruses olevate kortermajadega samasuunaliselt.
Kokkuleppel naaberkinnistu omanikuga on plaanitud rajada ligipääs
kinnistu kagunurgast vastavalt detailplaneeringule. Jalakäijad pääsevad kinnistule erinevatest suundadest. Peamine lähenemissuund on
Pärnu maantee poolt, kus asub ülekäigurada ja ühistranspordipeatused. Oluline aspekt jalakäiguteede
osas on säilitada edela-kirde suunaline läbipääs kortermajade elanikele, kuid see suunatakse ümber projek-

Pärnu maantee 453H joonis.

teeritud hoone nii põhja-lõuna kui ka
ida-lääne suunaliselt. Nii on elanikel
mugavam liikuda ja paraneb inimes-

te käigutrajektoori kvaliteet. Projekteeritud jalgteed on valgustatud, sillutatud ja selge suunaga. Põhja-lõuna

suunaline kõvakattega jalgtee viib ka
hosteli peasissepääsuni.
Autoga pääseb kinnistule olemasolevast parklast. Sissepääs parklasse
on projekteeritud tõkkepuuga. Kokku on ette nähtud 16 parkimiskohta,
millest 1 on puudega inimese sõiduki
parkimiskoht. Vastavalt kokkuleppele on võimalik rajada veel 6 lisa-parkimiskohta naaberkinnistule Pärnu
maantee 453f.
Käesoleva projektiga ei ole ette
nähtud olemasolevat haljastust likvideerida ja säilib olemasolev olukord. Vajadusel teostatakse puude
võrade kärpimist, selle teostamiseks
taotletakse Tallinna Keskkonnaametilt eraldi hooldelõikuse luba. Krundi
lõunapiiril kaitstakse ehitusperioodi ajal Pärnu maantee 453f kinnistul
asuv dekoratiivne männipuu. Kinnistu haljastuse rajamisel on projektis
ette nähtud kasutada muru, ronitaimi piirdeaial, lehtpõõsaid ja madalaid okaspuid.
Projekti seletuskirja ja asendiplaaniga saab tutvuda Nõmme linnaosa
valitsuse kodulehel www.tallinn.ee/
nomme. (NS)

Nõmme vaba aja kaart
Nõmme linnaosa valitsus kaardistas
kevad-suvise perioodi eel välitingimustes olevad vaba aja veetmise võimalused. Kaardi abil on elanikel lihtsam üles
leida avalikke mänguväljakuid, spordiplatse ja muid vaba aja veetmise kohti.
Linnaosavanema Lauri Paeveeri sõnul
oli kaardi loomise esmane eesmärk aidata väikelastega peredel avastada Nõmme
mänguväljakuid. «Kõikidest Nõmme mänguväljakutest on tehtud ka pilt. Nii on võimalik juba enne minekut näha hetkeolukorda ja olemasolevaid atraktsioone,» rääkis Paeveer. «Lisaks mänguväljakute otsijatele tasub kaarti uudistada ka spordisõpradel. Kaardilt leiab näiteks meie kolm eelmisel sügisel valminud jõulinnakut Piiri,
Kagu ja Ilmarise tänavatel, erinevaid korvpalli- ja rannavõrkpalliplatse,» lisas ta.
Nõmme vaba aja kaarilt võib hetkel leida 38 mänguväljakut, 21 välijõusaali, 20
korvpalliplatsi, 6 rannavõrkpalli väljakut,
2 skateparki, 14 kultuuri ja vaba aja asutust ning mitmeid tervise- ja õpperadasid.
Igale märgistatud objektile on lisatud pildid ning lingid täpsema info saamiseks.
Nõmme vaba aja kaardi leiab
tallinn.ee/nomme lehelt ja alloleva
QR koodi abil. (NS)

Tallinna elanikud saavad nädala jooksul suurjäätmeid tasuta ära anda
Kuigi suurjäätmed on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ja nende äraveo
saab tellida oma jäätmevedajalt, saavad rahvastikuregistri järgsed Tallinna
elanikud keskkonnakuu raames saavad 9. kuni 15. maini suurjäätmeid tasuta ära anda kõikidesse Tallinnas asu-

vatesse jäätmejaamadesse. Kampaania toimus esmakordselt 2022. aasta
märtsikuus, mil Tallinna jäätmejaamadesse toodi kümme korda rohkem
suurjäätmeid kui tavapärasel märtsikuu nädalal (kokku 1472 m3). Korraga
võetakse ühelt elanikult tasuta vastu

kuni 3 m3 suurjäätmeid (kogus peab
mahtuma ühe sõiduauto järelhaagisesse). Isikutuvastuseks tuleb kaasa
võtta ID-kaart või juhiluba.
Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele (sh korteriühistud). Jäätmejaamad asuvad Pääskülas (Raba tn

40), Rahumäel (Rahumäe tee 5a), Pärnamäel (Pärnamäe tee 36/Ristaia tee
8) ja Paljassaares (Paljassaare põik 5).
Jäätmejaamade lahtiolekuajad ning informatsiooni kõikide teiste jäätmete
üleandmise kohta leiab kodulehelt
(www.jaatmejaam.ee). (NS)

bit.ly/nommekaart

FOTO: ANDRA ROOSA

FOTO: URMAS VINTER
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LÜHIDALT

Kevadine sumin
Valdeku 15 hoovis
Aprillikuu viimastest päevadest alates on Valdeku 15 sauna taha end sisse seadnud seitse mesilasperet. Seitsmes
tarus kokku on hetkel umbes 150 000
mesilast, kelle arv suve keskpaigaks võib
kasvada isegi peaaegu ühe miljoni. Nende eest hakkab hoolitsema 18-aastane
mesinik Daniil Brant. Noor ja tunnustatud mesinik on käinud ülemaailmsetes noorte mesinike võistlustel (IMYB)
ning kuulub Tallinna mesinike seltsi
juhatusse.
Brantil on kokku 23 mesilastaru, millest 7 otsustas ta tuua Nõmmele. «Siin
on olemas kõik eeldused mesilaste pidamiseks. Linnaruum on ju meie looduse
tavapärane osa,» ütles Brant. «Mina
pean tõumesilasi seetõttu mesilased on
nii leebed ja rahulikud, et neid saab isegi
ilma mesiniku näovarjuta vaadata,» lisas
ta. Mesilastarudel tuleb silm peal hoida
vähemalt kord ühe-kahe nädala tagant.
«Mesiniku ülesanneteks on mais-juunis
vältida sülemlemist. Juunis-juulis tagada piisavat ruumi mesilastele mee ladustamiseks ning augustis pärast meevõtmist on vaja ette valmistada mesilasi talveks,» selgitas Brant oma tööde kulgu.
Linnamesilaste pidamine on järjest
kasvav trend nii Tallinnas kui kogu maailmas. Mesilased aitavad meie elukeskkonda mitmekesistada ja säilitada. Mesilased tolmeldavad puid ja taimi, mis omakorda kannavad vilju ning on toiduks lindudele ja loomadele. Ja eriti tähtis Nõmme koduaedade jaoks!
Mesinduse kohta saab rohkem
infot www.linnamesi.ee. (NS)

Kevad Nõmme linnaruumis
 õmmel ringi jalutades võib juN
ba märgata sini-kollaseid võõrasemade vaase. See on märk sellest, et kevad on jõudnud linnaruumi. Tegelikult hakati kevade tulekuks valmistuma juba
palju varem. Enne veebruari koolivaheaega toimetas Nõmme linnaosa valitsus koolidele pesakastide ehitamiseks vajaliku materjali. Ikka selleks, et koolivaheajalt naastes saaks ehitustöödega alustada ja lindude tulekuks valmistuda.
Uued pesakastid
Nõmme puudele

Pärast pooleteise kuu jagu tööd valmis 170 pesakasti. Nõmme gümnaa-

Kas Sul on suveks
plaanid tehtud?
Pääsküla noortekeskuses toimub sel
suvel kaks suvist linnalaagrit. Igaks
päevaks on noortekeskuses planeeritud
erinevad tegevused. Ühiselt seigeldakse noortekeskusest väljas ning tehakse
ekskursioon ka Tartusse. Linnalaagrid
toimuvad kahes vahetuses 27.06-1.07 ja
8.-12.08. Programmid on mõlemas vahetuses samad.
Registreeri end siin

Pesakastide paigaldamine Nõmmel.

Kevadised võõrasemad.

siumi, Nõmme põhikooli ja Kivimäe
kooli koostöös valmis 100 pesakasti
ja Pääsküla kool valmistas 70 pesakasti. Aprilli lõpuks sai enamik pesakastidest ka üles pandud. Pääsküla kooli tublidel õpetajatel-juhendajatel on
aastatega kogemust üksjagu ja seetõttu korraldati ka pesakastide paigaldamine ise. Seejuures järgiti kõiki ohutustehnika reegleid. Nende valmistatud pesakastidest osa pandi üles Ilmarise rulapargi ümbrusse ja raba tee äärde. Teine osa läheb nooremate õpilaste abiga ümbruskonna lasteaedadesse.
Koolide valmistatud pesakastid aitas üles panna linnaosavalitsus. Koolid ise paigaldasid 30 pesakasti hüppetorni ja Mustamäe nõlva alla, linnaosavalitsuse abiga said pesakastid üles

peamiselt Vabaduse parki ning mõned Pihlaka 12 juures asuvasse parki.
Silmailu sügiseni välja

Selleks, et kevadrõõm ei jääks vaid
puu otsa, plaanib Nõmme linnaosa
valitsus istutada kevad- ja suvelilli nii
vaasidesse, amplitesse, kastidesse kui
ka lilletornidesse.
Nõmmel on 43 suurt vaasi ja 12
väikest vaasi, mis paigutuvad üle kogu linnaosa. 21 lilleampliga kaunistatakse postid – Männiku teel busside
lõpp-peatuse läheduses, Pärnu maantee ääres Järve keskuse taga ning Hiiul
Pärnu maantee ääres alates Vääna tee
ristmikust. Üliõpilaste tee silla küljes
leiavad oma koha lilletornid ja lillekastid.

Täiesti uue asjana katsetame tänavu
Nõmmel taimeseinu. Need on planeeritud Üliõpilaste tee silla ühte otsa müüritise külge ja Hiiu bussipeatuse müüritisele. Kui kevadlillede aeg on läbi, tulevad vaasidesse suvelilled. Nende hulgast võib leida lehtdekoratiivsed ilubataadid ja värd-kirinõgesed, neegri-hiidhirsid, õitsvad begooniad, petuuniad ja
kalevikepid. Amplitesse tulevad valdavalt ripp-petuunia ja -pelargoon. Sillakastidesse istutatakse silmailu pakkuma ripp-petuunia, -lobeelia ja -raudürt.
Kogu selle ilu eest kannab tänavu
hoolt Kesklinna Pargid OÜ (maksumusega 44 994 eurot). Taimeseinad
koos hooajalise taimestusega korraldab Growert OÜ (kogumaksumusega
9995 eurot). (NS)

Arhitektuuriteemalised loengud
Muuseumiööl ja Nõmme Kevadel

Kevadine talgupäev toimub
juba sel laupäeval

LIINA AMON

Üle-eestiline «Teeme ära!» talgupäev toimub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval ehk sel aastal 7. mail. Talgupäeva eesmärk on
ühiselt parandada meid ümbritsevat keskkonda, edendada ettevõtlikkust ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda ning tugevdades kohalikke
kogukondi.
Nõmme linnaosa valitsuse töötajad alustasid kevadiste talgutega
aprillikuu viimasel nädalal. Pooleteisetunnise koristusaktsiooni käigus koguti kokku ligi 150 kilogrammi erinevat olemprügi. Sellele lisandus veel kahetsusväärselt suur suitsukonide saak. Ainuüksi ühe neljaliikmelise koristusgrupi saagiks oli
neid 1200 tükki. Õhtuse koristusringi sisse jäi peamiselt Nõmme keskuse ümbrus. Laupäevasel talgupäeval
on võimalik aga igaühel valida endale sobiv piirkond talgupäeva foo-

Nõmme muuseum, kes selle aasta alguses tähistas taasavamise 20. sünnipäeva, avab oma uksed 21. mail toimuval Muuseumiööl arhitektuuriteemalise programmiga. Nõmme ajaloost
ja arhitektuurist räägivad Leho Lõhmus, Karin Paulus, Riin Alatalu ja Urmas Arike.
Laupäeval, 21. mail tähistatakse 13.
korda üle-eestilist Muuseumiööd. Sel
korral pealkirjaga «Öös on unistusi».
Enam kui 150 muuseumi ja mäluasutust avavad oma uksed kell 18–23.
Nõmme muuseumis on külastajatele vaatamiseks taasavatud näitus «Üks
maja, kuusteist unistust», mis valmis
2019. aastal Nõmme kultuurikeskuse
hoone 95. sünnipäevaks. Näitusel on
vaataja ees 95 aasta jooksul kogunenud
arhitektuurilised unistused kultuurikeskuse hoonest – nii täitunud kui ka
neid, mis on vaid unistuseks jäänud.

Nõmme muuseumiga samas hoones tegutsev Nõmme Pärimuskool annab kontserdi ning avab uudistamiseks oma kooli klassiruumid.
Nõmme muuseumi Muuseumiöö
programmi 1-eurone pilet on soovitav
soetada eelmüügist, sest muuseum on
väike ja kohti piiratud hulgal.
Vaata lähemalt www.nommemuuseum.ee.
Arhitektuuriteemad jätkuvad ka
Nõmme Kevadel – maastikuarhitekt
Ülle Grišakov räägib Nõmme Kevade avapäeval, reedel, 27. mail kell 19
Nõmme kultuurikeskuses uutest trendidest aiakujunduses ja maastikuarhitektuuris.
Huvilistel on võimalik kohapealt
soetada Ülle Grišakovi uut raamatut
«Aiakujundus ja maastikuarhitektuur». Nõmme Kevade üritustele on
sissepääs tasuta.
Vaata lähemalt www.nommekultuur.ee.

kuseks. «Teeme ära!» on selleaastasel talgupäeval võtnud tähelepanu
alla kodulähedaste veekogude ohutuse, liigirikaste lilleniitude rajamise ning märkamise ja hoolimise. Selle viimase all peetakse silmas ühistegevusse rakendamist ja kogukonda sulandumise aitamist neile, kes
on erinevatel põhjustel meie kogukonnaga liitunud.
«Teeme ära!» on 3. mail 2008 alguse
saanud üle-eestiline koristusaktsioon,
esimesel talgupäeval koristasid ligikaudu 50 000 vabatahtlikku kogu Eesti territooriumilt ära ligi 10 000 tonni
prügi. Eesti koristusaktsiooni eeskujul on välja kujunenud rahvusvaheline aktsioon World Cleanup Day septembris, millest võtab osa miljoneid
inimesi üle kogu maailma.
Vaata «Teeme ära!» kodulehelt
www.teemeara.ee, millises sulle
sobivas kohas talguid korraldatakse. (NS)
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Koolieelikute kabepidu
Rabarübliku lasteaias
PIIA AASMÄE

Tallinna Lasteaed Rabarüblik

 5. aprillil toimus Rabarübliku lasteaias
2
koolieelikute kabeturniir «Mõtelda on
mõnus». Sel korral olid võistlustules kaheksa tüdrukut ja 24 poissi seitsmest
Nõmme lasteaiast ja huvikoolist. Viie
vooru järel selgitati välja selle kevade
koolieelikute parimad kabetajad.
Tüdrukute esikolmik:

I koht Laura Heleen Miidla Kasekese lasteaiast
II koht Ria Prii Kasekese lasteaiast
III koht Andra Helena Tamm Rabarübliku
lasteaiast
Poiste esikolmik:

I koht Kalev Kõve Nõmme huvikoolist
II koht Karl Kärner Kraavikrõlli lasteaiast
III koht Oskar Tark Lauliku lasteaiast
Medalid riputas võitjatele kaela kabe maailmameister Raido Värik.
Peakohtunikuks oli Eesti Kabeliidust Krista Villemson, abikohtunikeks Rabarübliku
lasteaia vilistlased ja juba medaleid võitnud
kolm noort: Kevin Kurik, Keity Kurik ja Martin Zaplatin.
Võistluse korraldamisel olid suureks abiks
Nõmme kabevanaisa ja treener Heinar Jahu
ning lapsevanemad Reio, Liisa ja Liisi.
Tallinna Lasteaed Rabarüblik korraldas
koolieelikute turniiri koostöös Nõmme Kabeklubiga juba 18. korda. Arvult 19. koolieelikute turniir «Mõtelda on mõnus» toimub
oktoobris 2022.
Aitäh kõikidele osalejatele, abilistele ja
korraldajatele!

32 noort nõmmelast
Rabarübliku lasteaia
kabeturniiril.

AMETLIKUD TEATED
Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Külvi tn 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/12818 detailplaneeringu
tingimuste täpsustamiseks Külvi tn 5 kinnistul. Külvi tn 5
kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 07.09.2000 otsusega nr 280 kehtestatud Külvi tn 5 kinnistu detailplaneeringus. Projekteerimistingimuste taotluse ja sellele lisatud eskiisi kohaselt soovitakse täpsustada detailplaneeringus käsitletud planeeringuala hoonestusala tingimusi, suurendades hoonestus-

ala kuni 10% ulatuses, tingimusel, et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu lahenduse kaasajastamine ja selle tingimuste täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse. Kavandatud muudatus ei oma olulist linnaruumilist mõju, samuti ei kaasne
soovitud muudatustega negatiivset mõju naaberkinnistutele ja nende kasutajatele.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 16. maist kuni 30. maini 2022
Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

AMETLIKUD TEATED
Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Rao tn 1 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus Rao tn 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Rao
tn 1 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Rao tn 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Rao
tn 1 kinnistule kavandatava üksikelamu võib paigutada
ca 8,0 m kaugusele Rao tänava poolsest kinnistu piirist;
6 m kaugusele Rao tn 1a poolsest kinnistu piirist; Pärnu
mnt 476 poolsest kinnistu piirist ca 11 m ning Pärnu mnt
478d poolsest kinnistu piirist ca 22 m. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete (elamu, abihooned) alune pindala 1409
m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 255 m² võrrelduna proportsionaalselt Rao tn 1 krundi suurust ümbritsevate kruntide suuruse ning hoonestusega. Kavandatav
elamu (ehitisealune pindala 200 m²) arvestab ümbritsevat hoonestust.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 16. maist kuni 30. maini 2022
Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

PT taotluse nr 2111002/14807 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=169737 PT menetluste nr PT247400
või Rao tn 1 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 läbiviivale 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

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee. Projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/12818 ja asendiplaani ning ameti koostatud
projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/DP003210#tab35
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale 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

Armsad emad
ja vanaemad!
Aitäh hoole ja armastuse eest,
mida olete meile jaganud.
Hoiame oma emasid ja vanaemasid!
Ilusat saabuvat emadepäeva!
Õnne Pillak
Riigikogu liige
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VABA AEG

ERAKUULUTUSED

Nõmme Kultuurikeskus
6.05 kl 19 Emadepäeva kontsert «Helisev emadepäev». Esinevad kultuurikeskuse lasteringid. Tasuta.

Valdeku noortekeskus

Teenused

Avatud: E–R 13–19

13.05 kl 19 Mick & Angeelia Pedaja kontsert. Pilet
eelmüügist 10 eurot ja samal päeval 15 eurot; müügil
Fienta.ee ja kultuurikeskusest lahtiolekuaegadel.

Täpsem info noortekeskuste kohta kodulehel

EHITUSPUUSEPP / üldehituse ja remondi lahendamine. Terrassid, grillmajad või
kogu elamise värskendamine nii seest kui väljast. Kurda
muret tel 5594 9781, Andre.

14.05 kl 12 Kontsert «Kevadekuulutaja». Pilet 5 eurot, kuni 19-aastastele tasuta; müügil Fienta.ee ja 1
tund enne algust kohapeal.
14.05 kl 19 Horre Zeiger Bigbandi kontsert «Lauldes läbi kevade». Solistid Annely Martensoo, Astra Põder, Marii Väljataga ja Miina Martensoo. Pilet eelmüügist 8 eurot,
sooduspilet 6 eurot; samal päeval kõigile 8 eurot. Müügil
Fienta.ee ja kultuurikeskusest lahtiolekuaegadel.
20.05-21.05 Tallinn Swing Weekend 2022. Lisainfo
www.tsweekend.ee.
22.05 kl 18 Vanalinna Hariduskolleegiumi Teatrikooli õpilaste lavakava «Lõpuni proovivad…»; juhendaja
Tõnis Rätsep. Tasuta.

Valdeku 13
www.nomme.ee või Facebookist.

Rahumäe mängujaam
Mängujaam ootab mängima kõiki lapsi koos vanematega.
Avatud: E–N 11–19 ja R 10–17
Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Von Glehni Teater
6.05 kl 19 Ott Sepa 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».

27.05 kl 19 Nõmme Kevad. Ülle Grišakovi loeng «Aiakujundus ja maastikuarhitektuur». Tasuta.

Näitlejad: Kaari Sillamaa Muusikateatri õpilased (va-

28.05 kl 19–22 Nõmme Kevad. Öökino. Programm
www.nommekultuur.ee. Tasuta.

21.05 kl 19 Tajo Kadajase kontsert. Autoriõhtu koos

28.05 kl 15 Ansambel Vikero kontsert «Kevad südames», ansambli juhendaja Paul Ruudi. Tasuta.
29.05 kl 18 Nõmme Kevad. Nõmme Kultuurikeskuse Draamastuudio etendus «Jumala lapsepõlv», autor
Amélie Nothomb. Juhendajad Elina Reinold ja Margus
Teder. Tasuta.
Fuajees

29.04–24.05 Maalinäitus. Kunstnikud Anne-Mari
Rannamäe, Janika Savila, Jaak Orusalu. Tasuta.
Nõmme kultuurikeskus on avatud: E–N 15–21, R 17–
20, L–P 10–15

nuses 7–10 a).
uute lugude ja vana kullaga!
27.05 kl 18 VGT Suur improreede. Laval kõik VGT improtrupid. Kohapeal või otseülekanne www.VGTv.ee.
Algas registreerimine VGT Teatrilaagrisse (15.–19.08).
Ootame lapsi vanuses 10–13.
Info ja broneerimine: www.vgt.ee, 667 5675,
kairi@vgt.ee.
VGT kassa avatud esmaspäeviti kell 12–18.
Jälgi meid ka VGT Facebookis ja Instagramis.
Etendused ja kontserdid veebis: www.VGTv.ee.

Nõmme muuseum
21.05 kl 18–23 Nõmme Muuseumi Muuseumiöö
2022 «Öös on unistusi». Sissepääs 1 euro, kuni
12-aastased (k.a) tasuta. Müügil Fienta.ee ja Nõmme Kultuurikeskuses lahtiolekuaegadel. Muuseumiöö
täpsem programm leitav www.nommemuuseum.ee.

Nõmme Rahu kogudus

Nõmme muuseumist on valminud virtuaalnäitus,
vaata www.nommemuuseum.ee.

kl 14–18 ja P tund enne ja pärast jumalateenistust.

Nõmme muuseum on avatud vastavalt eelnevale kokkuleppele. Külastamiseks saab aja kokku leppida e-kirja teel post@nommekultuur.ee. Sissepääs 2 eurot, õpilased/üliõpilased/pensionärid 1 euro, perepilet 3 eurot.
Müügil ka Fienta.ee.

www.nommerahu.ee

Nõmme muuseumi hubaseid ruume saab üürida erinevateks üritusteks: koosolekud, kontserdid, seminarid
või tähtpäevad.
Jaama 18

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
Võsu 5, tel 5621 0737; nomme.rahu@eelk.ee;

Nõmme baptistikogudus
8.05 kl 11.00 Emadepäeva jumalateenistus, jutlustab Veikko Võsu.
8.05 kl 18.00 Tervikliku tervenemise teenistus.
15.05 kl 11.00 Jumalateenistus, jutlustab Kaur Paldre.
22.05 kl 11.00 Jumalateenistus, jutlustab Mari Va-

Nõmme Vaba Aja Keskus
11.05 juuksur

hermägi.

18.05 pediküür
Püsiteated: P kl 11.00 laste pühapäevakool; T kl 6.30

Eelregistreerimine 672 3125

meeste hommik; K kl 11.00 väärikate hommik;

Pääsküla noortekeskus
Avatud: E–R 13–19

N kl 7.00 naiste hommik; L kl 18.00 noorte õhtu.

Skate-park avatud: E–R 13–19 (etteregistreerimisega); L 12–18 (17+ noortele, etteregistreerimisega, v.a
iga kuu viimane laupäev)
Rännaku pst 1

Teenistuste otseülekanded ja järelevaatamine
www.nbk.ee.
Palvesoovid saada palvesoov@nbk.ee.
Puuvilja 4, lisainfo nbk@nbk.ee

SUVEKURSUSED

NÕMME HUVIKOOLIS!

MATEMAATIKA (5.-6. KLASS)
MATEMAATIKA (7.-8. KLASS)
MTÜ Tark Õppija

WWW.TARKOPPIJA.EE

Riiete, vaipade ja pehme
mööbli keemiline puhastus.
Transport tasuta.
Tel 5591 7562, 551 6821

2022/2023. õppeaastal
alustame Nõmme Huvikoolis
erinevate kursustega:
Eelkool,
Põhikooli lõpueksamiteks
ettevalmistavad kursused
jpm.

Kutseline korstnapühkija, puhastus ja akti väljastamine. Küttekehade remont, moodulkorstnate paigaldus. FB/korstnatarve. Tel
5198 0980.
Hoonete renoveerimine,
juurdeehitused, pööningute väljaehitamine, muinsuskaitsetööd, fassaadide, katuste, vundamentide soojustamine ja renoveerimine.
Tel 5307 2076, e-post info@
viimistlusehitus.ee.
Tänavakivide paigaldus, aedade ja terrasside ehitus,
haljastus. Tel 5454 0286 või
e-post Unikivi24@mail.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont. Tel 5692
1395.
Teostan ehitus- ja remonditöid otse omanikule. Tel
502 4883.
Viljapuude lõikus ja vihmaveerennide puhastus. Tel
5390 3811.
Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus, haljastustööd.
Tel 5454 0286.
Abistan majapidamistöödel, viin ära lehekotid, pesumasinad, boilerid jne. Tel
527 1445.
Vannitubade remont, boilerite pistikute paigaldus. Ummistuste kõrvaldamine. Lamekatuste remont kattega
SBS. 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. Teostan 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.

Pensionärist ehitaja-remonditööline teeb erinevaid
väiksemaid remonditöid. Tel
5646 5843.
Hekkide pügamine soodsalt
ja hoolsalt. Tel 5302 8158.
Teostan hoonesiseseid ja
-väliseid vee- ja kanalisatsioonitöid. Probleemid vee
survega – helista! Olemas
15-aastane kogemus, Andro. Tel 5196 5962.
Teen vanad slaidid ja filmirullid failideks. Ühe faili hind 10 senti. Huvi korral
helista 5398 5111.
Arborist II: mootorsaetööd
eramutele ja teistele objektidele, ohtlike puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine. Tel 5561 4664, Ivo.
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima hinnaga ohtlikke puid ja teevad
puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon tasuta. Tel
513 3458, www.ohtlikpuu.
ee, info@ohtlikpuu.ee.
Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist.
Soodsad hinnad. Tel 522
0321, www.arbormen.ee.
Ehitusmehed teostavad
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. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt.
Tel 5692 1396.

Tänavakivide ja äärekivide
paigaldus. Tel 5458 5022 või
e-post valeri987@hot.ee.

Kogenud mehed paigaldavad tänava- ja äärekive ning
teostavad lammutustöid.
Hinnad mõistlikud, kvaliteet
hea. Tel 5616 4364.

Eri tüüpi korstnate ehitus
ja remont. Pottsepatööd.
Olemas kutsetunnistus.
Tel 5456 8987, Ain ja 5374
0601, Toomas.

Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 13-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel
5690 3327.

Korstnapühkija, Harjumaa
ja Tallinn, lisaks väiksemad
pottsepatööd. Tellimine tel
528 2791 või 515 5155.

Koristan ja tühjendan teie
garaažid, kuurid, pööningud
ja keldrid! Korterite tühjendamine. Kuulutus ei aegu!
Tel 5695 7913.

Vanaraua ja kodumasinate
tasuta äravedu: plekk, torud,
pesumasinad, pliidid, vannid, boilerid, katlad, akud,
mootorid, kaablid, autoosad.
Külmkapid, telerid alates 10–
15 eurot. Tel 5550 5017.
Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus. Tel
5551 8638.
Aedade ja väravate paigaldus. Aia ja värava tarvikute
valmistamine ja müük, väikeehitus, transportteenus
väikeveokiga. Kogemust
eelmisest sajandist. Asun
Nõmmel, tel 501 4165.

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

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

Ost/müük

Kasutuna seisvate raamatute äravedu. Tel 5395
8295.

Ostame vanarauda alates
200 kilogrammist. Tel 5347
6867.

Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja
Harjumaa piires kohale. Garantii. Tel 516 8180, Hillar.

Ostan Eesti-aegse raamatukapi. Tel 5893 8528.

Soovite värskendada aknaraamide-uste värvi? Töö
kiire ja korrektne. Vajadusel juhatan värvitud akende näidisteni Nõmmel. Palun võtke ühendust. Tel 551
5710, nõmmekas Tiit.
Teostan 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.
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 eurot;
pediküüri/geellakiga 28/35
eurot, kulmude/ripsmete
värvimine 10 eurot. Tel 655
5327. Rohkem infot Facebookis Nõmme Juuksur ja
Ilustuudio.
Aitan kalmuplatside hooldamisel – soodne hind ja hoolas töö! Tel 5332 2399.

Küttepuud
Müüa toored ja kuivad lõhutud küttepuud kohaletoomisega: lepp, sanglepp,
kask, metsakuiv okaspuu.
Kuivad segalehtpuud võrkkottides 40 l (5–25 cm) hind
2,50 eurot 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.
Müüa küttepuud 30 cm, 40
l võrk, lepp 3 eurot, kask 3,5
eurot, kohaleveoga. Tel 527
0884.
Müüa saetud ja lõhutud
küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Kojuvedu. Tellimusi võtame vastu iga päev.
Tel 522 7345, marek406@
gmail.com.

Ostan Tarbeklaasi, «Seiklusjutte maalt ja merelt»,
Eesti kunsti (Peil, Ohakas,
Wiiralt, Soans, Kangilaski,
Lind jne) Tel 5552 5584.

Lotta taaskasutuspood ostab vanu ja nõukaaegseid
nõusid, kujusid, vaase, serviise, suveniire, fotoaparaate, raadioid ja Eesti Tarbeklaasi. 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
ARK-st 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.
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.
Ostan tänapäevaseid kasutatud raamatuid. Tel 514
0618, Andres.
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.
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 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 tel 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-post taluaed@hot.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.
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.

REHVIVAHETUS HIIUL!
Pärnu mnt 388 F (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.

☞ Eramu ehitus ja remont
☞ Siseviimistlustööd
☞ Fassaaditööd
☞ Katuste ehitus
☞ Santehnilised tööd
☞ Elektritööd
☞A
 edade ja piirete ehitustööd
☞ Tänavakivide paigaldus

Muu
Vajatakse bussijuhti. Töö
iseloom – juhuvedu. Töö
ei ole igapäevane. Nõutud
on kehtiv kutsetunnistus.
Töö algus- ja lõpp-punkt on
Pääsküla. Tel 5341 1029.

Info ja kontakt:
Tel. + 372 60 40000
Mob. + 372 555 30 422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

Pakun vahetustega tööd
puu-, juurvilja- ja marjade
müüjale Nõmme turul. Tel
5590 5431.
Vajan rollerile aastaringset hoiukohta garaažis, mis
asub 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.

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

Tel 5550 5017

SOOVID MÜÜA, OSTA
VÕI ÜÜRILE ANDA
OMA KINNISVARA?
Tee koostööd parimaga
Nõmmel!

MAIA KARRO
UUS MAA
Aasta Maakler 2021

518 8883

maia.karro@uusmaa.ee
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meister on vaid
kliki kaugusel:
KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE ...

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

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

INVA-ABIVAHENDID
MÜÜK ja RENT riigipoolse soodustusega
Mustika keskuse 1. korrusel
Tel 611 9016 www.teresa.ee
PIDAMATUS- JA KEHAHOOLDUSVAHENDID

LIIKUMIS- JA HOOLDUSABIVAHENDID
Kargud
Rulaatorid
Käimisraamid
Ratastoolid

Madratsid
Hooldusvoodid
Voodilauad
Libilauad

Vanniistmed
Potitoolid
Dušitoolid
Tugikäepidemed

MINU TÖÖ
ON TAGADA SINULE
PARIM TEHING!

Ootab uusi kliente juuksurisse,
massaazi, kosmeetiku,
küünetehniku
ja jumestaja juurde.
Lisaks otsime juuksurit ja
massööri.

KUI PLAANID KINNISVARAGA
TEHINGUID VÕID MIND USALDADA!

PILLE SILD

KUTSELINE KINNISVARAMAAKLER

Asume Pärnu mnt 317
Telefon 5346 4624

52 98 909

pille.sild@uusmaa.ee

Rohkem infot www.puuilusalong.ee
ja Facebookis

VEOTAKSO

55 421 93

