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Nõmmel tähistati linnaosade
päeva ühise lillede istutamise
ja kontserdiga
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LÜHIDALT

Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri sõnul oli hea näha, et heitlikust
ilmast hoolimata tuldi kodudest välja ja tähistati linnaosade päeva ühise kogukonnana. «Ühised head teod
on parim viis kogukonna liitmiseks.
Aitäh kõigile Nõmme inimestele, kes
leidsid aega lille mulda istutada või
meeleoluka tunnikese hea muusikaga Ravila pargis veeta,» tänas Paeveer
nõmmelasi.
Kogukonnaga ühine lillede istutame toimus laupäeval, 14. mail kell 10–
11 Nõmme Ema pargis (Jaama tänav)
ja kell 11–12 Ilo pargis (Vabaduse pst
4). Inimesi väga palju kohale ei tulnud, sellegipoolest ehivad mõlemat
parki nüüd kaunid lillekastid. Ühiselt
istutatavad taimed olid helmikpööris,
kukehari, päevaliilia, pihlenelas, kurereha ja hosta. Kohapeal jagas näpunäiteid spetsialist ning hilisem istutuskastide hooldus on tagatud kuni
31. oktoobrini.
Ott Leplandi ja Jaagup Kreemi kontsert algas kell 14 Ravila pargis. Linnaosade päeva kontsert oli ühtlasi avalöök selle aasta Ravila pargi kontsertide sarjale. Meeleolukas kava oli üles
ehitatud nii esinejate endi kui ka teiste tuntud artistide loomingust. Kaks
head sõpra lõid laval mõnusa olemise,
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 aupäeval, 14. mail tähistati üle Tallinna linnaosade päeva. Nõmmel toimus sel
L
päeval kogukonnale kaks üritust – ühine lillede istutamine Nõmme Ema ja Ilo
pargis ning Ott Leplandi ja Jaagup Kreemi kontsert Ravila pargis.

Linnaosade päeval Ravila pargis toimunud kontserdil jagati pidupäeva puhul kooki ja õhupalle.

kus lugude vahel meenutati naljakaid
seiku nii lava peal kui ka lava taga.
Ott Lepland on tunnustatud artist,
kes sai laiemalt tuntuks «Eesti otsib
superstaari» kolmanda hooaja (2009)
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Pääsküla rabatorni kontsert.
Esinevad IVO LINNA ja ANTTI KAMMISTE

võiduga. Samuti on ta pärjatud kahel korral parima meesartisti tiitliga. Jaagup Kreem on Eesti muusik ja
ansambli Terminaator solist. Jaagup
Kreemi koolitee algas Helsingis Nõu-

kogude Liidu saatkonna koolis. Koolitee lõpp ja ansambel Terminaator
said alguse aga hoopis Nõmmel, Tallinna 10. keskkoolis (praegune Tallinna Nõmme gümnaasium). (NS)

Vääna bussipeatuse
asukoht muutub
Järgnevate nädalate jooksul tehakse lin
nast väljuval suunal Vääna bussipeatuse
asukohas muudatus. Peatuse uus asu
koht on planeeritud Tähetorni tänav T1
transpordimaale, mis on munitsipaal
omandis.
Olemasolev peatus viiakse Vääna
tänavalt üle Tähetorni tänavale, sest
selliselt saab eri suundade bussipeatus
te vahele tähistada ülekäiguraja. Bussi
peatuse rajamine uude asukohta ja üle
käiguraja tähistamine on seotud valmi
va Püha Johannese kooliga. Vääna mõle
masuunaliste peatuste kasutamine suu
reneb õpilaste tõttu ning koolitee peab
olema lastele võimalikult ohutu. Olemas
olevate Vääna peatuste asukohtadega ei
ole seda kahjuks võimalik tagada.
Plaanis on rajada ka kõnnitee pea
tuste ja kooli vahelisele lõigule Vääna
tänava äärde ja Kivimäe tänava otsa.
Vastav tegevus nõuab projekteerimist
ning võimalus ehitustöödega alustada
võtab aega rohkem. Eelnevalt on vaja
koostöös eraomanikega lahendada ka
maaküsimus, sest ühes lõigus Kivimäe
tänava lõpus ei kulge potentsiaalne kõn
nitee linnamaal, vaid erakinnistul. Pea
tustega seotud tööd teeb Tallinna trans
pordiamet juba nüüd. (NS)
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Kogukonna tugevus algab
koos tegemisest

N

õmme-Mustamäe maastikukaitsealale terviseradade rajamine on viimase paari kuu
jooksul toonud esile vastakaid arvamusi.
On neid, kes sooviksid kaitseala säilitamist muutumatul kujul, ja ka neid, kes näevad ala arendamises positiivset poolt nii terviseedendamise kui
ka maastikukaitseala laiema kasutuse seisukohast.
Reaalne pilt sellest, mida aastaid on maastikukaitsealale planeeritud, jõudis inimeste ette alles siis,
kui plaanitud radade koridori jaoks hakati puid
langetama. 400 puud hiljem jõudsime emotsionaalse avaliku aruteluni, selleni, millega tagantjärele tarkusena olekski võinud alustada.
Puud on maha võetud ja seda protsessi kahjuks tagasi ei pööra. Küsimus on nüüd aga selles,
mil moel tuleks selle projektiga edasi liikuda. Lahenduse väljatöötamiseks kutsutakse kokku töögrupp, kuhu kuuluvad nii kogukondade kui ka liikumisharrastajate esindajad, keskkonnaspetsialistid, maastikuarhitektid ja teised huvitatud osapooled. Soov on jõuda üheskoos lahenduseni, mis
arvestaks kõigi osapooltega.
Nõmme vanade hoonete renoveerimine ja vanade hoonete juurde ehitamine on olnud päris pikalt
kuum teema. Palju segadust ja küsimusi tekitanud
teemat harutasime 17. mail lahti koos Tallinna linnaplaneerimise ameti spetsialistidega. Ühise avaliku vestlusringi käigus puudutasime teemasid nagu
vanade hoonete nüüdisaegsemaks muutmine ning
hoonestuse ja miljöö üldine ilme. Nõmme majad ja
hoovid on väga väärtuslik ning hoidmist väärt pärand. Meeles tuleb aga pidada seda, et pärand ei hoia
end ise. Seetõttu on väga oluline iga majaomaniku
soov ja tahe meie ühise miljööala kaitses. Iga hoone ajastutruu taastamine algab ikka hoone omanikust. Linnaplaneerimise ametis on spetsialistid, kes
on igati nõus aitama ja välja selgitama, kuidas hoonet on kõige otstarbekam säilitada. Vanu ja väärikaid hooneid on kindlasti keerukam nüüdisajastada kui uut maja ehitada, kuid miski pole võimatu.
Nõmme kahtlemata areneb ja on täiesti arusaadav,
et elanike ootused mugavusele ja ruumikusele suurenevad. Kui tunned, et sul on soov oma maja kõpitseda ja tingimusi nüüdisajastada, siis alusta sellest,
et võta ühendust linnaosa arhitektiga.

T

Nõmme
majad ja hoovid on väga
väärtuslik
ning hoidmist väärt
pärand.

õsiste teemade kõrval ei tohi ära unustada ka toredaid sündmusi. Juba 27. mail
algab kauaoodatud Nõmme Kevad, mis
hõlmab taas palju kogukonda ühendavaid üritusi. Kavast leiab eakate simmani, rabatornikontserdi, hulgaliselt Nõmme kunstnike ja
hobitegijate avatud hoove ning roheliste väravate tänava. Tegevust on nii pere pisimatele
kui ka suurematele. Ka juuni toob kaasa
ootusärevuse, sest juba 4. juunil toimub Nõmme V laulu- ja tantsupäev,
mis on pühendatud Eesti lipule, läbiv
teema on „Nõmme läbi aegade“. Hea
on tõdeda, et meil on aktiivne kogukond, kes üritab hoida traditsiooni,
mis sai alguse juba 1926. aastal.
Seniks aga nautige kevadet ja peat- LAURI PAEVEER
Nõmme linnaosa vanem
se nägemiseni!
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.

Nõmme tunnuslause valmine
on jõudnud rahvahääletuseni
 unnuslause otsimist alustati linnaosavaT
litsuse siseselt juba veebruaris. Nõmme inimeste poolt välja pakutud tunnuslausete
seast valis Nõmme linnaosakogu välja 5, mille seast saategi valida oma lemmiku.

Oma hääle saab anda Nõmme linnaosa valitsuse
Facebooki lehel www.facebook.ee/nommelinnaosa,
e-posti teel nomme@tallinnlv.ee või posti teel aadressile Valdeku 13, 11621, Tallinn. (NS)

VALI OMA LEMMIK:
 õmme – väärtusi hoidev ja ajas arenev
N
 õmme – armastusega rajatud linn
N
Nõmme – looduse ja lootuste linn
«Seie saagu lenn»
Nõmme – «Seie sai lenn»
Nõmme – kodulinn mändide all

Nõmmel vastasid spetsialistid vanade majade
taastamist puudutavatele küsimustele
Nõmme linnaosa valitsus kutsub kõiki nõmmelasi 17. mail osalema avalikul arutelul vanade majade renoveerimise ja rekonstrueerimise teemal.
Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri sõnul takerduvad Nõmme inimesed vanade majade renoveerimisel tihti
bürokraatlikku kadalippu. «Otsustasime linnaosavalitsuses, et kogume kokku inimestele peamist peavalu tekitavad küsimused ning otsime neile ühiselt vastuseid,» rääkis linnaosavanem.
«Vanade majade restaureerimise
juures on ühtpidi väga oluline osa esteetilisel poolel, kuid sama tähis on
nende säilitamine autentsel kujul.
Näiteks vana aken toetab kogu maja konstruktsiooni ning see on maja väljakujunenud mikrokliima osa.
Uued lahendused seevastu võivad, aga
maja mikrokliimat tervikuna rikkuda. Seetõttu ma julgustan alati mil-
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Vasakult Kirsi-Merilin Luik, Kai Nõva, Sabina Kauksi, Madle Lippus ja Lauri
Paeveer.

jöö- ja muinsuskaitsespetsialistidega
nendes küsimustes nõu pidama,» rääkis abilinnapea Madle Lippus.
Vanade majade renoveerimise ja rekonstrueerimise teemat kommenteerisid Tallinna abilinnapea Madle Lippus
ning Tallinna linnaplaneerimise ameti
spetsialistid Kai Nõva, Sabina Kauksi ja
Kirsi-Merilin Luik. Ühiselt vaadati teemavaldkonna erinevaid näiteid. Selgitati linna ootusi nii miljööväärtuslike

kui ka muinsuskaitse all olevate majade puhul. Vastuse said mitmed varemgi linnaosavalitsusele laekunud nõmmelaste küsimused seoses renoveerimis- ja rekonstrueerimistöödega.
Avalik arutelu toimus 17. mail kell
18.–19.30 Nõmme linnaosa valitsuse
aulas, Valdeku 13.
Toimunud arutelu saab järelvaadata Nõmme linnaosa valitsuse kodulehel tallinn.ee/nomme. (NS)

NÕMME LINNAOSAKOGU

Nõmme suvi lastele – tsirkusest
leivani ja teatrist Aegnani
KRIS LEINATAMM

Nõmme linnaosakogu haridus-,
spordi- ja kultuurikomisjoni
esimees, Eesti 200

Lastele suviste tegevuste kokkupanek on maavanavanemaid mitteomavatele peredele
iga-aastane pähkel ja parajalt keeruline isegi meile, kes me peaksime harjunud olema nii oma riigi kui ka linna
süsteemidega. Sel suvel on meie keskel aga sadu lapsi, kel vanemad-eestkostjad on tööl ja nad ise võõras keskkonnas omapäi.
Kuigi kohanemine on lastele reeglina kergem kui täiskasvanutele, on
hommikust õhtuni keskkonnas, mille kohalikku keelt sa ei räägi, aja veetmine üsna keeruline.
Tegime Nõmme linnaosakogu haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoniga
ülevaate suvistest võimalustest lastel
oma aega sisukalt ja huvitavalt veeta
ning vaatame ka seda, millised neist
tegevustest on ka meie külalistele sobivad.
Kõige enam võimalusi pakub meile
juuni, mil tegevust jagub alates 6. eluaastast kuni 13. eluaastani välja. Kuigi populaarseim kuupäev, mil igasugused linnalaagrid toimuvad, on 14.
juuni, õnnestub hea tahtmise juures
last suunata siiski ka kahest-kolmest
üritusest osa saama. Enamiku linna

laagrite juures on korraldajate poolt ka märge, et laager
sobib ukrainlastele. Üsna
hea ülevaate konkreetsetest kuupäevadest, üritustest ja laagritest saab Tallinna linna kodulehelt tallinn.
ee/noorteinfo/ukrainalapsed.
Kindlasti tasub vaadata ja pilk peale
heita eraldi Nõmme huvikooli laagritele ja üritustele, sest nii juunis kui ka
augustis on nende korraldatavatesse
Aegna saare külastusega päädivatesse linnalaagritesse avalisüli oodatud
kõik Ukraina lapsed. Kuna suur osa
sõjapõgenikest kuulub ka majanduslikult raske olukorraga leibkondade
hulka, võib vajadusel pöörduda Nõmme linnaosa valitsuse sotsiaalosakonna poole. Toimetuleku- ja muude toetuste saamise otsus langetatakse samadel alustel kui eestlastele.
Nõmmel elavatele lastele pakuvad
laagrivõimalusi veel tsirkusestuudio
Folie, Valdeku noortekeskus, Nutigeeni huvikool, Von Glehni teater, Nõmme seikluspark ja spordiklubid.
Pakutavate hulgast hakkasid enim
silma kokanduse linnalaager, minifilmi suvekool ja Von Glehni teatri laager, millest viimane toimub küll ainult eesti keeles.
Nii omi kui ka kõiki integreeruvaid ja meie juures vaid peatuvaid lapsi ootavad suvekuudel endale külla ka

Nõmme raamatukogud. Kuigi ukrainakeelse lastekirjanduse valik on kesine, pakuvad Pääsküla, Männiku ja
Nõmme raamatukogud muidki ajaveetmise võimalusi peale lugemise.
Tallinna keskraamatukogu teenindusdirektor Triinu Seppam-Saar julgustab kõiki lapsi igavuse peale tungides astuma julgelt raamatukogu uksest sisse ja «raamatukogutädile» ausalt otse ütlema, et igav on. Võib minna ka koos ema-isa-vanaemaga joonistama, lugema, õppima, lauamänge mängima vms. Nõmme raamatukogust saab isegi spordi- ja liikumisvahendeid laenata! Lugejaks tuleb nagu meilgi end registreerida siis, kui
on soov mõni raamat koju kaasa võtta, ikka isikut tõendav dokument loa
saamiseks kaasas.
Ka oma esimese töökogemuse võib
Nõmmel kirja saada. Nimelt toimetavad selgi suvel Nõmme tänavate vahel
kaks 6.–8. klassi lastest koosnevat malevarühma: juuni viimastel päevadel
alustab linnaruumi heakorratöödega
esimene ja juuli viimasel nädalal toimetab teine malevarühm. Ka malev
võtab heal meelel sõjapõgenike lapsi
oma ridadesse vastu.
Lõpetuseks on hea meel tõdeda, et
oleme südames ja tegudes abistajarahvas – selle suhtumisega saame püüda
mingilgi määral leevendada põgenike trööstitut olukorda.
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Traditsiooni taaselustamisest
traditsiooni loomiseni
FOTO: JUKKO NOONI

HANNELE TILK

MTÜ Nõmme laulu- ja tantsupäev
juhatuse liige

 1. juulil 1926 Nõmme Rahu kiri1
ku õpetaja Anton Eilarti algatatud Nõmme laulupäevadest välja kasvanud Nõmme laulu- ja tantsupäevad on selle poolest eriline
ajalooline nähtus, et traditsioon
katkes juba enne suurt sõda.
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Meie korraldustoimkonna tuumik on
samaks jäänud, kuid meiega on liitu-
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Mis meid nõmme V laulu- ja
tantsupäeval ees ootab?
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Kaare peatus, buss nr 18
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Hiiu peatus / Elron

Nõmme V laulu- ja tantsupäeva kaart.
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Raku järve ümbruse probleem ei ole kusagile kadunud
Hiking Estonia eestvedamisel toimusid 7. mail juba neljandat korda Raku
järve ümbruse koristamise talgud. Sel
korral toetasid talguid Olympic Entertainment Group, OlyBet, AS Silikaltsiidi ja Nõmme linnaosa valitsus.
Olympic Entertainment Group ASi
äristateegia koordinaator Biana Roosimägi käis Raku järve ääres talgutel
abiks koos 23 töötajaga ja võttis päeva
kokku segaste emotsioonidega. «Ühtepidi on hea tunne, et saime kokku
nii palju rahvast (56 talgulist) ja tänu
sellele ka päris palju metsaalust puhtaks. Teisest küljest aga olen endiselt
šokis, et selline asi nagu maha jäetud
prügila nii ilusas kohas üldse olemas
on ja mitte kedagi ei huvita. Kahjuks
jäi sinna veel väga suur kogus sodi, mi-

Talgulised Raku järve metsa alust prügi likvideerimas.

da käsitsi kokku korjata ei ole lihtsalt
võimalik.,» kirjeldas Roosimägi. «Sügisel «World clean up day» raames oleme meie uuesti kohal,» lisas ta. Hiking
Estonia talgujuhi Andrus Ausi sõnul

koristati Raku järve äärsest metsast
kokku ligi 60 m3 segaprügi ja pea 30
autorehvi. «Olin seadnud eesmärgiks
40 talgulist, aga õnneks oli neid kätepaare rohkem. Ukrainast, Argentinast,

Nõmme Linnaosa Valitsus
ootab kõiki 25. mail kell
17.30 Nõmme Maja aulasse,
Valdeku 13 Hiiu staadioni
rekonstrueerimise avalikule
arutelule.

Tasuta õigus
nõustamine Nõmmel

nud uus peakunstnik Inna Nurmik ja
pealavastaja Sebastian Talmar – nende lennukad ideed annavad Nõmme
V laulu- ja tantsupäevale uue näo. Kogukonna, Nõmme ettevõtete ja organisatsioonide toetus nii sõna, teo kui
ka rahaga on olnud väga suur. Üritus
ise on päevakohaselt pühendatud Eesti lipule ning läbivaks teemaks saab
«Nõmme läbi aegade», millele vastavalt on ka eeskava üles ehitatud: koorijuht Raul Talmari ja rahvatantsujuht
Kristi Aitsami juhtimisel ning Kalev
Kütaru juhitud puhkpilliorkestri saatel kuni tänapäevase pärimusmuusika ansambli Duo Ruut esinemiseni
välja. Üllatusena on võimalik kuulda
ka ühte avalikkuse eest peidus olnud
Nõmmet puudutavat Raimond Valgre
lugu. Kuna teemaks on «Nõmme läbi aegade», siis tähelepanuväärne on
Rahu tänavalt algava rongkäigu ülesehitus: selle eesotsas liiguvad lahtistes
vanasõidukites laulu- ja tantsupäeva
kunstilised juhid ning rongkäigu lõpetab isesõitev buss. Rongkäik ise ei
ole pelgalt liikumine punktist A punkti B, vaid midagi enamat, kuid olgu
see kohapeal nägemiseks. Vabaduse
pargis saab uudistada Nõmme ajaloolase Leho Lõhmuse valitud fotodest
teemakohast fotorada ja teha endast
pilti elusuuruses fotoraami sees, kas
oma telefoni või mõne ajastutruuma
pildikastiga. Samuti pakub põnevust
kauplemisala läheduses paiknev vanasõidukite näitus. Isesõitva bussiga
võib proovisõitu teha Nõmme gümnaasiumi hoovis alates kella 12st kuni rongkäigu alguseni. Nagu näha, siis
vaatamist ja tegevust jätkub mitmele maitsele.
Suur tänu meie toetajatele, kes rahaliselt, kes ideedega! Suur töö on tehtud ning nüüd ootame ilusa ilmaga
toredat pidu!
Kohtumiseni!

Nõmme IV laulu- ja tantsupäeva rongkäik 2018. aastal.

SISSEPÄÄS

Teine laulupäev toimus 22. juunil 1930
ja kolmas juba vägagi suurejooneliselt
22.–23. juunil 1934, kui osavõtjaid oli
üle 7000. Sealt edasi aga kaldus Nõmme suviste pidustuste ajaline rõhk pigem võidupüha tähistamisele ning selle juures hakkas laulupäeva idee varju jääma. Seetõttu saabki kolme esimest laulupäeva lugeda järjepidevateks laulupäevadeks. Nõmmel lauldi-tantsiti ka peale seda, kuid need
korrad jäid üksiküritusteks, järjepidevus oli katkenud.
1. jaanuaril 2018 said Hiiu pubis
kokku kolm nõmmekat: Ülle Mitt,
Georg Jüriado ja allakirjutanu, eesmärgiga arutada, kas oleks võimalik
kodanikualgatuse korras taaselustada Nõmme laulupäevade traditsioon. Leidsime, et tasub proovimist.
Igal järgmisel kohtumisel oli meid jälle mõne inimese võrra rohkem ja nii
meie korraldustoimkond ning professionaalsus kasvas. Otsustasime taaselustada vana, kuid liita sinna juurde ka rahvatantsu, ning ürituse nimeks sai Nõmme IV laulu- ja tantsupäev. Kunstilise poole juhtimise võtsid enda kanda Kristi Aitsam, Raul Talmar ja Kalev Kütaru. Õhinapõhise ja
suure-suure hulga vabatahtlike töö
tulemusena toimus 17. juunil 2018
Vabaduse pargis Nõmme IV laulu- ja
tantsupäev. Traditsioon oli taaselustatud. Siiski, nagu ütles nõmmekas Elmo Ant, saab traditsiooni jätkusuutlikuks lugeda alles siis, kui laulu- ja tantsupäevad toimuvad ka edaspidi. Selle
nimel oleme tööd teinud ja jõudnud
tänasesse päeva, et 4. juunil 2022 toimuks Nõmme V laulu- ja tantsupäev.

LÜHIDALT

Soomest ja Eestist pärit inimesed tegid ära suure töö ja korjasid taas kokku uskumatu koguse prügi, mis loodusesse kohe kindlasti ei kuulu,» rääkis
Aus. «See prügila on seal olnud juba
kaheksa aastat ja ma siiralt loodan, et
see jõuab lõpuks vastavate ametkondade lauale. Seniks aga võtame plaani
17. septembril toimuva koristuspäeva, kuhu on iga abikäsi oodatud,» kutsus Aus inimesi Raku järve äärt märkama ja aitama.
Kõikidest nimetatud asutustest osalesid talgutel vabatahtlikena ka töötajad. Lisaks neile lõid ettevõtmises
kaasa ka talgujuhi abi Kairi Kallaste
grupis viis rõõmsameelset naist Ukrainast. Kokku osales ligikaudu 55 inimest. (NS)

HUGO.legal õigusbüroo ja Tallinna lin
na eestvedamisel toimub Nõmmel 26.
mail tasuta õigusnõustamine. Nõusta
misel on võimalik saada õigusabi võla
õiguse, perekonnaõiguse, asjaõiguse,
pärimisõiguse, tööõiguse, täitemenet
lusõiguse, pankrotiõiguse ja korteriühis
tuõiguse õigusvaldkonda jäävate küsi
muste osas. Infopäeval saab teavet ka
riigi toel osutatava soodustingimustel
õigusabi ning edasiste nõustamisvõi
maluste kohta.
Tasuta õigusabi saab 26. mail kell
9–18 Nõmme linnaosa valitsuses, Val
deku 13.
Eelregistreeri nõustamisele telefo
nil 688 0400.
Lisainfo HUGO õigusabituuri kohta
leiab www.hugo.legal. (NS)

Nõmme-Mustamäe
maastikukaitseala
terviseradade II etapi
ehitus peatati
11. mail toimus avalik arutelu Nõm
me-Mustamäe terviseraja arendamise
eesmärgil, et koostöös kohaliku kogu
konnaga leida parimaid võimalikke
lahendusi. Pärast põhjalikke arutelu
sid kohaliku kogukonnaga leiti, et uue
terviseraja rajamine praegu peatatakse.
Nõmme linnaosa vanem Lauri Pae
veer sõnas kohtumise järel, et kirgli
kul arutelul jäi kõlama paljude inimes
te mure metsa tuleviku pärast. «Pal
jud inimesed rõhutasid, et uute objek
tide rajamisel peab sekkumine looduses
se olema minimaalne. Otsustasime ter
viseraja arendamise peatada ning üht
lasi lõpetab linn kehtiva lepingu ehita
jaga,» rääkis Paeveer.
Emotsionaalse kohtumise üks põhju
seid oli kohaliku elanikkonna suur vas
tuseis Nõmme-Mustamäe maastiku
kaitseala kergliiklusteede projekti tei
sele etapile, mis algas selle aasta märt
sis. Kohale tulnud inimestel oli võima
lik kuulata maaülikooli magistrandi Ric
hard Raidi tähelepanekuid Nõmme-Mus
tamäe maastikukaitseala kaitsekorral
duskava järgimisest ja inimese sekku
misest kaitsealal. Planeeritava projek
ti tagamaid selgitasid Tallinna keskkon
na- ja kommunaalameti spetsialist Mee
lis Uustal ning SA Terviserajad tellitud
projekteerija Erik Bauman. Viimasena
jagas oma seisukohti projekti osas Vil
lu Urban, kes esindas Tallinna liikumis
puudega inimeste ühingut.
Toimunud arutelu on võimalik järel
vaadata Nõmme linnaosa valitsuse
kodulehelt tallinn.ee/nomme. (NS)

Elo Lutsepa ja Merike
Limbergi ühisnäitus
«Üle vee» Nõmme
Majas
Kahe harrastuskunstniku, Elo Lutsepa
ja Merike Limbergi ühisnäitus «Üle vee»
on välja kasvanud Illu Erma kunstistuu
dio 2021. aasta kevadnäitusest Nõmme
kultuurikeskuses.
Mõlema kunstniku loomingus on
tunda lähedust ja mitmeid kokkupuu
teid. Neid paelub loodus – meri ja loo
dusmaastikud.
Näitust saab külastada kuni 31. mai
ni Nõmme linnaosa valitsuse teenindus
saalis.
Nõmme linnaosa valitsus on avatud E
8.15-18, T-N 8.15-17 ja R 8.15-16. (NS)

FOTO: JUKKO NOONI
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Muuseumiöö 2022
«Öös on unistusi»

Nõmme Rahu kogudus – 100
aastat õnnistatud teenimist
OVE SANDER

EELK Nõmme Rahu koguduse õpetaja

Nõmme huvikooli
suvine linnalaager
14.–21. juunil
Tegevused kõigil kuuel päeval kell 10–16
kõigis kolmes huvikooli majas – Nurme
40, Õie 14 ja Vikerkaare 10. Laagripäeva
de jooksul tehakse sporti, kunsti, muu
sikat ja teatrit ning saadakse targemaks
ka tehnika ja looduse valdkonnas.
Suvise linnalaagri üks eesmärke on
tõsta noorte teadmisi veeohutusest. Sel
leks on planeeritud Harku järvel praktili
sed tegevused uppuja päästmisel, aeru
lauaga sõitmise ABC ja seda ikka vee
ohutust silmas pidades. Laagri jook
sul toimub reis Aegna saarele, uuritak
se laeva Vegting masinaruumi, külas
tatakse kaptenisilda ja võõrustatakse
Andrus Vaarikut.
Eesmärk on pakkuda noortele aktiiv
set puhkust ja avardada nende silmarin
gi.
Laagrit viivad läbi huvikooli kogenud
õpetajad ja treenerid. Noored vanuses
7 kuni 13 jagatakse vanuse järgi grup
pidesse.
Registreerimisinfo leiab Nõmme huvi
kooli kodulehelt www.nommehuvikool.ee
või loe siit:

 õmme Rahu kogudus sai iseseisN
vaks koguduseks 29. märtsil
1922. Tõsi, koguduse tööd tehti
juba varem Manfred von Glehni
poolt kogudusele kingitud valukuuris, mida aasta-aastalt ehitati ümber vastavalt kiriku vajadustele. Tänane Nõmme Rahu kirikuhoone interjöör sai taastatud
kahe aasta eest just sel kujul ja
värvides, mis tal 1930ndatel oli.

Nõmme Rahu kogudus, nii nagu iga
teinegi kogudus, on täitnud sajandi
jooksul talle Jumalast antud ülesannet
teha inimesest Kristuse jüngrid, kuulutades selleks Jumala sõna ja jagades
pühi sakramente. Selle tegevuse üle
on erilisena olnud üks salm piiblist –
«Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.» (Mt 5:9) See on
rahu, mida Nõmme Rahu kogudus on
püüdnud külvata oma sõnade, tegude ja palvetega. Loodame, et see rahu
on puudutanud läbi aastasaja tuhandete inimeste südameid ning teeb seda ka praegu.

me Rahu koguduse jaoks oluline. Seda kõike on tehtud tänu lugematule
hulgale inimestele, kes ühel või teisel viisil on panustanud meie koguduse teenimisse.
Nõmme Rahu kogudus vaatab julguse ja rõõmuga tulevikku ning usub,
et Jumala armu ja abiga on palju kauneid aegu veel ees. Koguduse eesmärk
on jätkuvalt olla need, kes külvavad
Jumala igavikulist rahu inimhingedesse. Samal ajal ollakse avatud
nüüdisaja inimeste väga erinevatele ja keerukatele küsimuste asetustele ja muredele, et olla toeks, lootuseks, rahuks ja rõõmuks. Eriti praegusel ajal, kus saame olla tänulikud
ja kaasas nendega, kes on oma südame ja jõupingutused andnud Ukraina rahva toetamiseks.
Kasutan võimalust, et teha sügav
kummardus kõikide heade kaastööliste ja -teeliste ees. Olgu siinkohal nimeliselt meenutatud ka koguduse õpetajad alates koguduse rajamisest – Anton Eilart, Georg-Voldemar Klaus ja
Voldemar Ilja.
Nõmme Rahu kirik kutsub kõiki
häid inimesi osalema juubeliüritustel 4. ja 5. juunil!

LISAINFO
Juubeliprogramm Nõmme Rahu kirikus
4. juuni
kl 11 ajalookonverents kogudusemajas – Leho Lõhmus, Priit Rohtmets, Tiit Kruu
salu ja Ove Sander; raamatu «Nõmme Rahu kogudus» 100 esitlus;
kl 15.30 Nõmme laulu- ja tantsupeo lipu õnnistamine Nõmme Rahu kirikus, lipu
annetab Nõmme Rahu kogudus
kl 20 orelikontsert – Aivar Sõerd
kl 21 orelikontsert – Brigitta-Selestine Petrpavlova
5. juuni
kl 10.30 pidulik aastapäeva jumalateenistus – koguduse lipu õnnistamine, mille
annetab Nõmme Rotary, vaimulike mälestustahvli avamine, diakon Marek Alveuse
introdutseerimine koguduse abiõpetajaks, joonistusvõistluse võitjate tunnustami
ne jpm; osalevad peapiiskop Urmas Viilma ja väliskirikute esindajad
kl 12.30 mälestuspingi avamine kirikuaias, kontsert ja piknik
Kutsume lapsi ja noori osalema joonistusvõistlusel «Nõmme pärandit hoides – Nõmme
Rahu kogudus 100». Tööd palume saata 1. juuniks kas postiga (Võsu tn 5) või elekt
rooniliselt (nõmme.rahu@eelk.ee).
Kõik tööd köidetakse mälestusraamatusse ning kümnele esimesele on välja pan
dud auhinnad.

Oluline on kindlasti meenutada,
et Nõmme Rahu kirik pühitseti Tartu rahulepingu mälestuskirikuks aastal 1924. Sellest ajast alates, v.a nõukogude okupatsiooni aeg, on Nõmme
Rahu kirikus 2. veebruaril alati rää-

gitud Tartu rahust, mälestatud Eesti
vabaduse eest langenuid ning palvetatud Jumala õnnistuse pärast meie
maale ja rahvale. Pühendumine meie
riigi jaoks olulistele teemadele ja avatus ühiskonnale on olnud alati Nõm-

Talgupäevad Rahumäe kalmistul
LEHO LÕHMUS

Nõmme heakorra seltsi eestvõtmisel
toimusid kahed talgud Rahumäe kalmistul. Esimestel talgutel 3. mail korrastati Vabadussõjas langenute kalme.
Kaasa lõid töökad inimesed kaitseliidu Nõmme malevkonnast ja naiskodukaitsest, nende hulgas ka noorkotkad ja kodutütred.
Rahumäe kalmistul on viimse puhkepaiga leidnud mitukümmend meie
vabaduse eest langenut. Osa neist kalmudest on paraku jäädavalt kadunud.
Mis on aga jäänud, leiavad iga-aastast
hoolitsemist. Langenute kõrval sai
korrastatud ka vabaduslauliku Viktor

FOTO: ERAKOGU

Muuseumiöö Nõmme muuseumis toi
mub toimub 21. mail kell 18–23 ja on
sel korral arhitektuuriteemaline. Nõm
me ajaloost ja arhitektuurist räägivad
Leho Lõhmus, Karin Paulus, Riin Alata
lu ja Urmas Arike. Taasavatud on näitus
«Üks maja, kuusteist unistust», mis val
mis 2019. aastal Nõmme kultuurikesku
se hoone 95. sünnipäevaks. Näitusel on
vaataja ees 95 aasta jooksul kogunenud
arhitektuurilised unistused Nõmme kul
tuurikeskuse hoonest, nii täitunud kui
ka need, mis vaid unistuseks jäänud.
Rohkem infot leiab Nõmme muuseumi
kodulehelt www.nommemuuseum.ee.
(NS)

Rahumäe kalmistu tagulised.

Oxfordi kalm, kelle loodud laulu «Jää
vabaks, Eesti meri» teame me kõik.
Niisamuti tehti ühiselt korda kirikuõpetaja Aleksander Mohrfeldt-Mäe-

välja hauaplats. See väärikas mees
oli EÜSi põhikirja autor ja osales sinimustvalge lipu õnnistamisel Otepääl 4. juunil 1884.

Teised talgud toimusid 7. mail, mil
korrastasime kalmistul olevaid kultuuritegelaste kalme ajaloolase Mare Kase juhendamisel.
Ka neid on Rahumäel palju, osa
hooldatud, osa paraku maha jäetud
või hoolitsuseta. Nii sai talgupäeval
teiste seas korrastatud näiteks arhitektide isa ja poeg Karl Burmanite
hauaplats, kunstnik Eduard Poolandi kalm, pangandustegelase Eduard
Aule ja nahakunstnik Eduard Taska
perekonna rahula.
Talgutel osales kokku ligi 40 inimest. Aitäh Nõmme linnaosa valitsusele, kes varustas talgulised töökinnaste ja prügikottidega.
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VABA AEG
Nõmme kultuurikeskus
20.05–21.05 Tallinn Swing Weekend 2022.
Lisainfo www.tsweekend.ee

Nõmme muuseum

22.05 kl 18 Vanalinna hariduskolleegiumi teatrikooli
õpilaste lavakava «Lõpuni proovivad…» juhendaja
Tõnis Rätsep. Tasuta

21.05 kl 18–23 Muuseumiöö 2022 «Öös on unistu
si». Sissepääs 1 euro, kuni 12-aastased (k.a) tasuta.
Müügil Fienta.ee ja Nõmme kultuurikeskuses lahti
olekuaegadel. Muuseumiöö programm leitav
www.nommemuuseum.ee .

27.05 kl 18 Nõmme Kevad. Nõmme kultuurikeskuse
kunstistuudio näituse avamine. Tasuta

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

27.05 kl 19 Nõmme Kevad. Ülle Grišakovi loeng «Aia
kujundus ja maastikuarhitektuur». Tasuta
28.05 kl 19.30–23 Nõmme Kevad. Öökino. Programm
www.nommekultuur.ee. Tasuta
28.05 kl 15 Ansambli Vikero kontsert «Kevad süda
mes», ansambli juhendaja Paul Ruudi. Tasuta

Nõmme muuseum on avatud vastavalt eelnevale kok
kuleppele. Külastamiseks saab aja kokku leppida e-kir
ja teel post@nommekultuur.ee. Sissepääs 2 eurot, õpi
lased/üliõpilased/pensionärid 1 euro, perepilet 3 eurot.
Müügil ka Fienta.ee.
Nõmme muuseumi hubaseid ruume saab üürida üri
tusteks: koosolekud, kontserdid, seminarid või täht
päevad.

niortantsurühm Tantsurõõm. Avatud hoovikohvik.
Rohkem infot www.nomme.ee
(kavas on muutunud kellaaeg)
25.05 juuksur; 1.06 pediküür
Valdeku 13

Von Glehni teater
20.05 kl 11/13/19 Muusikal «Läbitantsitud tallad».
Näitlejad Kaari Sillamaa muusikateatri õpilased
(7–10 a).
21.05 kl 19 TAJO KADAJASE kontsert. Autoriõhtu koos
uute lugude ja vana kullaga! Kohapeal või otseülekan
ne www.VGTv.ee.

Nõmme Rahu kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.30. Juma
lateenistustest 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.

Nõmme baptisti kogudus
22.05 kl 11 Jumalateenistus, jutlustab Mari Vaher
mägi
29.05 kl 11 Jumalateenistus, jutlustab Hanna-Ker
li Metsala

27.05 kl 18 VGT Suur improreede. Laval kõik VGT imp
rotrupid. Kohapeal või otseülekanne www.VGTv.ee.

5.06 kl 11 Nelipüha jumalateenistus, jutlustab Veik
ko Võsu

Jaama 18.

Algas registreerimine VGT teatrilaagrisse (15.08–
19.08). Ootame lapsi vanuses 10–13.

Nõmme vaba aja keskus
24.05 kl 18 «Kokkame koos sõpradega». Juhendab
Raivo Vokk. Eelregistreerimine 672 3125.

Info ja broneerimine: www.vgt.ee, 667 5675,
kairi@vgt.ee.

Püsiteated: P kl 11 laste pühapäevakool; T kl 6.30
meeste hommik; K kl 11 väärikate hommik; N kl 7
naiste hommik; L kl 18 noorte õhtu

27.05 kl 14.00 Eakate simman Valdeku 13 hoovis.
Esinevad Toomas Anni, akordioniklubi Amulett ja see

Jälgi meid ka VGT Facebookis ja Instagramis.
Etendused ja kontserdid veebis: www.VGTv.ee

Hekkide pügamine soodsalt
ja hoolsalt, vajadusel okste
äravedu. Tel 5302 8158.

Teeme ehitus-remondi ja
santehnilisi töid. Tel 5561
8926.

Aitan kalmuplatside hoolda
misel, soodne hind ja hoolas
töö! Tel 5332 2399.

EHITUSPUUSEPP / üldehi
tuse ja remondi lahendami
ne. Terrassid, grillmajad või
kogu elamise värskendami
ne nii seest kui väljast. Kurda
muret tel 5594 9781, Andre.

Hekkide pügamine soodsalt
ja korralikult, vajadusel oks
te äravedu. Tel 5302 8158.

Nõmmehaldjad tulevad ap
pi: puude langetamine, leh
tede ja okste vedu, mu
ru niitmine, hekkide püga
mine, aedade koristus, vih
maveerennide puhastus,
piirdeaiad. Tel 5569 8908,
haldjad@nommehaldjad.ee.
Kivikorstnate ehitamine. Tel
518 8889.

Tasuta puupakkude ärave
du. Tel 5347 6867.

29.05 kl 18 Nõmme Kevad. Nõmme kultuurikesku
se draamastuudio etendus «jumala lapsepõlv», au
tor Amélie Nothomb. Juhendajad Elina Reinold ja Mar
go Teder. Tasuta
Fuajees

29.04–24.05 Maalinäitus. Kunstnikud Anne-Mari
Rannamäe, Janika Savila, Jaak Orusalu. Tasuta
27.05–20.06 Nõmme kultuurikeskuse kunstistuudio
kevadnäitus. Tasuta
Kultuurikeskus on avatud: E-N 15-21, R 17-20, L, P 10-15

VGT kassa avatud esmaspäeviti kell 12-18.

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

ERAKUULUTUSED
Teenused
Tegelen akende ja uste re
guleerimise-hoolduse ja re
mondiga. Mehhanismide, ti
hendite, klaaspakettide, lin
kide ja silikooni vahetus. Tel
5561 3632, erki@aknad.net.
Tänavakivide paigaldus, ae
dade -ja terrasside ehitus,
haljastus, lammutustööd.
Tel 5454 0286, unikivi24@
mail.ee.
Muru niitmine, trimmerdami
ne, heki lõikus, okste ärave
du, heina purustamine, krun
tide korrastus. Tel 5897 7133.
Kutseline korstnapühkija, pu
hastus ja akti väljastamine.
Küttekehade remont, moo
dulkorstnate paigaldus. FB/
korstnatarve. Tel 51 980 980.

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.

Hoonete renoveerimine,
juurdeehitused, pööningu
te väljaehitamine, muinsus
kaitsetööd, fassaadide, ka
tuste, vundamentide soo
justamine ja renoveerimine.
Tel 5307 2076, e-post info@
viimistlusehitus.ee.

Vanaraua ja kodumasinate
tasuta äravedu: plekk, torud,
pesumasinad, pliidid, van
nid, boilerid, katlad, akud,
mootorid, kaablid, autoosad.
Külmkapid, telerid alates 10–
15.- Tel 5550 5017.

Hekkide pügamine soodsalt
ja hoolsalt. Tel 5302 8158.

Kevadine viljapuude hool
dus- ja noorenduslõikus. Tel
5551 8638.

Korstnapühkimine. Kütte
seadmete remont. Tel 5692
1395.
Teen ehitus- ja remondi
töid otse omanikule. Tel 502
4883.
Viljapuude lõikus ja vihma
veerennide puhastus. Tel
5390 3811.
Tänavakivide paigaldus, ae
dade ehitus, haljastustööd.
Tel 5454 0286.
Abistan majapidamistöö
del, viin ära lehekotid, pe
sumasinad, boilerid jne. Tel
527 1445.
Vannitubade remont, boile
rite pistikute paigaldus. Um
mistuste kõrvaldamine. La
mekatuste remont kattega
SBS. Soodsalt. Tel 5850 8713.

Aedade ja väravate paigal
dus. Aia- ja väravatarvikute
valmistamine ja müük, väi
keehitus, transportteenus
väikeveokiga. Kogemust
eelmisest sajandist. Asun
Nõmmel, tel 501 4165.
Pensionärist ehitaja-re
monditööline teeb erinevaid
väiksemaid remonditöid. Tel
5646 5843.
Teen hoonesiseseid ja -väli
seid vee- ja kanalisatsiooni
töid. Probleemid vee surve
ga – helista! Olemas 15-aas
tane kogemus, Andro. Tel
5196 5962.
Teen vanad slaidid ja filmi
rullid failideks. Ühe faili hind
10 senti. Huvi korral helista
5398 5111.

Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust ko
duaedades, ühistute ja äri
ühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa. Tel 5399 3595.

Arborist II: mootorsaetööd
eramutele ja teistele objek
tidele, ohtlike puude lange
tamine, samuti puude ku
jundamine ja okste lõikami
ne. Tel 5561 4664, Ivo.

Korstnapühkimine (nõue
tekohane akt), ummistus
te likvideerimine, küttekol
lete (sh korstnad) ehitus ja
remont. Teen töid ka näda
lavahetustel. Tel 5372 4993
või e-post korstnapyhki
ja1@gmail.com.

Väljaõppinud puulangeta
jad lõikavad parima hinna
ga ohtlikke puid ja teevad
hoolduslõikust. Puude üld
seisundi hindamine ja kon
sultatsioon tasuta. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee,
info@ohtlikpuu.ee.

Ehitusmehed teostavad
järgmisi töid: aedade, kuu
ride, terrasside, välikööki
de ehitus, katuste ja fassaa
dide survepesu, uute katus
te ehitus, vanade renoveeri
mine. Sobivad kõik puutööd.
Tel 523 6803, Silvar.
Elektritööd soodsate hinda
dega kogenud elektrikult.
Likvideerin ka pisirikkeid.
Tel 5660 9403.
Fassaadide ja katuse puhas
tamine ning värvimine. Tel
5698 3903, www.paint
sol.eu.

Kogenud puuhoolda
jad teostavad ohtlike puu
de raiet ja puude hooldus
lõikust. Teeme puude ter
visliku seisundi hindamist.
Soodsad hinnad. Tel 522
0321, www. arbormen.ee.
Pakume haudade hooldus
töid: liiva vahetus, liivaga
katmine ja ääriste puhastus.
Teeme kujundust ja istuta
me lilli. Tel 506 8325.

Katuste süvapesu ja värvi
mine, akende pesu, veeren
nide puhastus, fassaadide
pesu ja värvimine. Tel 5638
8994, kpe.kpe@mail.ee.

Soovite värskendada akna
raamide-uste värvi? Töö kii
re ja korrektne. Vajadusel ju
hatan värvitud akende näi
disteni Nõmmel. Palun võt
ke ühendust. Tel 551 5710,
nõmmekas Tiit.

Korstnapühkimine (nõuete
kohane akt), ummistuste lik
videerimine, küttekollete (sh
korstnad) ehitus ja remont.
Teen töid ka nädalavahetus
tel. Tel 5372 4993, korstna
pyhkija1@gmail.com.

Teen ehitustöid (üldehitus):
sisetööd, katusetööd (ki
vi-, plekk- ja lamekatused).
Korstnapitside parandus ja
ladumine. Lisaks ka pleki
tööd. Tel 5199 8917.

Korstnapühkimine. Kütte
seadmete remont ja hool
dus. Töödele garantii ja akt.
Tel 5692 1396.
Kogenud mehed paigalda
vad tänava- ja äärekive ning
teevad lammutustöid. Hin
nad mõistlikud, kvaliteet
hea. Tel 5616 4364.
Pottsepatööd. Uute kütte
kehade ehitus ja vanade re
mont. 13-aastane töökoge
mus ja kutsetunnistus. Tel
5690 3327.
Kasutuna seisvate raama
tute äravedu. Tel 5395 8295.
Koristan ja tühjendan teie
garaažid, kuurid, pööningud
ja keldrid! Korterite tühjen
damine. Kuulutus ei aegu!
Tel 5695 7913.
Litsentseeritud korstna
pühkija ja pottsepa teenu
sed. Ventilatsioonisüstee
mide puhastus. Küttekollete
ehitus, paigaldus ja remont.
Akti väljastamine pääs
teameti ja kindlustusselt
side jaoks. Tel 5690 0686,
korsten.korda@gmail.com.

Valmistan, parandan, pai
galdan valtsplekk-katuseid,
vihmaveesüsteeme, varika
tuseid, katuse turvatooteid
ja teen igasugu muid plekk
sepatöid. Tel 5685 8222.
Üldehitus, katused, fas
saadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476, mehitus@
gmail.com.
Väljaõppinud puulangeta
jad lõikavad parima hinna
ga ohtlikke puid ja teevad
hoolduslõikust. Puude üld
seisundi hindamine ja kon
sultatsioon tasuta. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee,
info@ohtlikpuu.ee.
Viime tasuta ära vaname
talli ja puidu. Tel 5662 1344.
Ehitus- ja olmeprügi ärave
du. Tel 5347 6867.
Nõmme juuksur, Pärnu mnt
303, Võsu bussipeatuses
pakub tavalist maniküüri/
geellakiga 20/28, pediküü
ri/geellakiga 28/35, kulmu
de/ripsmete värvimine 10.Tel 655 5327. Rohkem infot
Facebookis: Nõmme Juuksur
ja Ilustuudio.

Parandan kõiki õmblusmasi
naid. Tulen Tallinna ja Har
jumaa piires kohale. Garan
tii. Tel 516 8180, Hillar.

Küttepuud
Müüa toored ja kuivad lõhu
tud küttepuud kohaletoomi
sega, lepp, sanglepp, kask,
metsakuiv okaspuu. Kuivad
segalehtpuud võrkkotti
des 40l (5–25 cm) hind 2.50
kott. Hinnad ja tellimine ko
dulehel www.pakhalupuu.
ee või tel 509 9598.
KUIVAD HALUPUUD 30;
40; 50 cm võrkkotis. PUITB
RIKETT 10 kg pakk. KÕ
DUSÕNNIK 30 kg kott. Kvii
tung. Ladu nõmmel. Tam
maru Farm. Tel 523 8852.
Lõhutud küttepuude müük.
Lepp ja sanglepp. Laotud
koorem, vedu alates 10 ruu
mist tasuta. Tel 5398 8677.
Kvaliteetsed küttepuud
koos transpordiga. Pakku
da erinevat mõõtu ja sorti
menti. Puud koormasse lao
tud, täpne kogus! Helista tel
504 9838 või 525 9433, Võ
tikmetsa OÜ.
Müüa küttepuud 30 cm, 40 l
võrk, lepp 3.-, kask 3.50, ko
haleveoga. Tel 527 0884.
Müüa saetud ja lõhutud küt
tepuud pikkusega 30–60 cm.
Kojuvedu. Tellimusi võtame
vastu iga päev. Tel 522 7345,
marek406@gmail.com.

Ost/müük
Ostan vanu ja uusi raama
tuid, heliplaate, postkaarte
ning rinnamärke. Hindamine
ja kojukutsed tel 517 1882.
Ostan Tarbeklaasi, «Seik
lusjutte maalt ja merelt»,
Eesti kunsti (Peil, Ohakas,
Wiiralt, Soans, Kangilaski,
Lind jne) Tel 5552 5584.

Huvitavad vanad autod.
Ford, BMW, Opel, Mercedes,
Volkswagen, Lada. Võib olla
kaua seisnud ja remonti va
jav. Helista ja lepime hinnas
kokku. Tel 5345 8662.

Ostame vanarauda alates
200 kg. Tel 5347 6867.

Ostame absoluutselt igas
seisus autosid. Kustutame
ARK-ist litsentsi alusel. Tal
linn ja lähiümbrus. Tel 5823
8310.

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

Ostan vanu raamatuid, vi
nüülplaate, märke, mängu
asju. Pakkuda võib ka muid
vanemaid tarbeesemeid
(nõud, mööbel, tööriistad).
Tel 504 0999, Urmas.
Huvitavad vanad autod.
Ford, BMW, Opel, Merce
des-Benz, Volkswagen. Võib
olla kaua seisnud ja remonti
vajav. Helista ja lepime hin
nas kokku. Tel 5345 8662.
Ostan valikuliselt vanaaeg
seid fotoaparaate ja kaame
raid. Kuulutus ei aegu. Tel
5665 6400, Elina.
Ostan Tarbeklaasi, servii
se, kunsti, kuld- ja hõbeasju,
münte, maale, jalgrattaid,
võttis mopeedi jne. Pakku
da võib kõike vana. Tel 5835
0104.
Ostan puukastiga raadioid,
vanu kirjutusmasinaid,
grammofone, heliplaate. Tel
5893 8528.
OSTAN vanavara: kohvreid,
tööriistu, raamatuid, mööb
lit, lauanõusid, hõbelusikaid,
mänguasju, kunsti, lampe,
tarbeesemeid, raudvoodeid,
uksi, aknaraame jne. Raha
kohe. Tel. 5198 3307.
Koguja ostab: vanavara,
kunsti, raamatuid, post
kaarte, autasusid, münte,
paberraha. Küsige nõu! Ra
ha kohe. Kuulutus ei aegu.
Helistage tel 5595 5996, iga
päev kell 11–21.
Ostan vanu raamatuid,
maale, graafikat, mün
te, postkaarte, paberraha,
mööblit, nõusid, märke jne.
Tel 5829 9810.

Ostan Eesti-aegse raamatu
kapi. Tel 5893 8528.

Ostan tänapäevaseid ka
sutatud raamatuid. Tel 514
0618, Andres.

Lotta taaskasutuspood os
tab vanu ja nõukaaegseid
nõusid, kujusid, vaase, ser
viise, suveniire, fotoaparaa
te, raadioid ja Eesti Tarbe
klaasi. Raha kohe kätte. Tel
5553 1511.

Eesti suurim antikvariaat
Raamatukoi Harju tn 1 os
tab raamatuid, kunsti, vanu
tarbeesemeid jm vanavara.
Konsultatsioon ja kojukut
sed tel 511 5525, info@raa
matukoi.ee.

Estest PR OÜ ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee.

Ostan kokku autosid. Sobi
vad igas seisukorras. Auto
de arvelt kustutamine. Jä
reletulemine puksiiriga. Tel
5345 1955, autosober@
gmail.com.
Ostan kasutult seisma jää
nud või kiirmüügihinnaga
sõidukeid. Toimivaid, ava
riilisi, riketega, arvelt maas,
vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Kohapeal kiire vor
mistamine ja tehing. Pak
kumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 5618 8671. Jä
rele tulen puksiiriga ja tasun
sularahas. Vormistan ja ar
velt maha võtan ise. Vaata li
saks www.seisevauto.ee.

Pakun head hinda vanade
müntide, paberrahade, Ees
ti vanemate postkaartide
eest. Pakkuda võib märke,
autasusid, kunsti, raama
tuid. Kuulutus ei aegu, raha
kohe. Tel 5595 5996.
REHVIVAHETUS HIIUL! Pär
nu mnt 388f (sissesõit Sal
ve tänavast). Samuti müü
gil suur valik uusi ja väheka
sutatud rehve ja velgi. Kogu
laoseis fotodega www.reh
vid-est.ee. Avatud E-R 9.3018 L 10-16. Rehvid-Est OÜ.
Tel 5664 1897.

Muu
Vajatakse bussijuhti. Töö
iseloom – juhuvedu. Töö
ei ole igapäevane. Nõutud
on kehtiv kutsetunnistus.
Töö algus- ja lõpp-punkt on
Pääsküla. Tel 5341 1029.
Pakun vahetustega tööd
puu- ja juurvilja ja marjade
müüjale Nõmme turul. Tel
5590 5431.

Ostan vanaaegseid jalgrat
taid, sääreväristajaid, nen
de raame ja muid osi. Ostan
Vene autode, tsiklite osi. Tel
510 2349.

Vajan rollerile aastaring
set hoiukohta garaažis, mis
asuks Pihlaka tänava lähe
dal, Nõmmel. Hea kui ga
raažile saaks iseseisvalt li
gi. Tasu kokkuleppel. Tel
505 8786.

Ostan vanaaegseid jalgrat
taid, võrre, tsikleid, nende
raame, varuosi ja seondu
vat, Saksa militaari, Vene
autode uusi varuosi ja muud
vanavara. Tel 529 3445.

Noor pere ostab keskmise
suurusega maja Nõmmel/
Kristiines, pigem otse oma
nikult. Võib remonti vajada.
Palun helistage või jätke sõ
num. Tel 5684 8150.

Ostan vanavara, mööblit,
maale, nõusid, vaase, raa
matuid, hõbeesemeid, mün
te, ordeneid, märke, post
kaarte ja palju muud. Raha
kohe kätte. Tel 5353 8982.

Soovin osta kodu Nõmme
piirkonda. Võib pakkuda ka
maatüki eraldamist suure
mast krundist, maja vahe
tust korteri vastu kompen
satsiooniga jms. Kinnisva
raportaalide pakkumiste
ga olen tutvunud, neid pa
lun mitte pakkuda. Tel 5390
3693, Helen.

Kodumaine kartul, köögivili
ja mesi kojutoomisega. Tel
limine ja lisainfo Tel 5865
2190.
Müüa LOOMASÕNNIKUT,
mulda, killustikku, liiva ja
täitepinnast. Tel 5697 1079,
e-post taluaed@hot.ee.
Ehitusoutlet Harjumaal Ko
se alevikus pakub immu
tatud poste, puitu (terras
silaud, Siberi lehis, höövel
materjal), soojustust (villa
ja Kingspan PIR-i), aiakau
pu (varjualuseid, lehtlaid,
kuure, aiamööblit jpm). Pa
kume ka transporti. Lisainfo
tel 5656 0096 ja www.ehi
tusoutlet.ee.

Noor pere ostab Nõmmel
maja. Tel 503 9477.
Kimbud, pärjad, seaded,
kalmuhooldus – Suzi Lilled
OÜ, Rahumäe tee 23. Ava
tud E-R kell 10-15, L-P kok
kuleppel. Tel 5553 0531.
Meilt on võimalik tellida
lillekimpe, -seadeid, pär
gi erinevateks sündmus
teks, tähtpäevadeks (pul
mad, jõulud, matused, jne).
Ka on võimalik tellida pe
subetoonist hauapiirdeid
ja -vaase.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.
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MINU TÖÖ
ON TAGADA SINULE
PARIM TEHING!

KUI PLAANID KINNISVARAGA
TEHINGUID VÕID MIND USALDADA!

PILLE SILD

KUTSELINE KINNISVARAMAAKLER

52 98 909

pille.sild@uusmaa.ee

NÕMME MUUSIKAKOOL
KUTSUB ÕPPIMA PILLIMÄNGU!
Klaver
Viiul
Vioola
Tšello
Kontrabass
Kitarr
Flööt
Klarnet
Fagott
Oboe
Saksofon
Trompet
Tuuba
Tromboon
Bariton
Metsasarv
Akordion
Löökpillid

☞ Eramu ehitus ja remont
☞ Siseviimistlustööd
☞ Fassaaditööd
☞ Katuste ehitus
☞ Santehnilised tööd
☞ Elektritööd
☞ Aedade ja piirete ehitustööd
☞T
 änavakivide paigaldus

Koolis tegutsevad ka
puhkpilli-, keelpilli- ja
kammerorkestrid,
brass-, flöödi- ja
akordioniansamblid

PILLE TUTVUSTAV KONTSERT
24. mail kell 18.30
SISSEASTUMISKATSED
10.-11. , 13.-14. juuni ja 22.-23. august

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

Toimub vastuvõtt rütmimuusika osakonda!

Info vastuvõtu kohta
kooli kodulehel

www.nmkool.ee

Pärnu mnt 320 I 11614 I Tallinn I Tel 677 0844

SUVEKURSUSED

NÕMME HUVIKOOLIS!

MATEMAATIKA (5.-6. KLASS)

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

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

WWW.TARKOPPIJA.EE
Tallinna Lasteaed Kaseke
Ootab oma sõbralikku meeskonda, abivalmis ja
rõõmsat ÕPETAJA ABI (koormus 1,0), kes tunneb
endas soovi toimetada rõõmsate laste ja abivalmis
kolleegide keskel olulise meeskonnamängijana.
Tööle asumine 18. juuli 2022 või kokkuleppel.
CV palume saata e- posti aadressile:
direktor@kaseke.edu.ee. Lisainfo tel 679 6812,
530 77942, 53443876.

TALLINNA VABA WALDORFKOOL

TÄIENDAVA
VASTUVÕTU
2022/23 ÕPPEAASTA 9. KLASSI

Ootame huvilisi kandideerima 5. juunini .
Täpsem info kooli kodulehel:
www.waldorf.ee/tvw

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

Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Kastani tn 17
kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Tallinna linnaplaneerimise ametile esitati projekteeri
mistingimuste taotlus nr 2111002/16769. Kastani tn 17
kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallin
na linnavolikogu 7.09.2000 otsusega nr 278 kehtestatud
Kastani tn 17 kinnistu detailplaneeringus.
Projekteerimistingimuste taotluse ja sellele lisatud eskii
si kohaselt soovitakse püstitada üksikelamu ja täpsustada
detailplaneeringus käsitletud arhitektuuritingimusi: kavan
dada TP3 tulepüsivusega ja 0–30o katusekaldega ning keld
rikorrusega üksikelamu.
Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on detail
planeeringu tingimuste nüüdisajastamine ja selle tingi
muste täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhi
lahenduse.
Kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud
üle 21 aasta, siis esineb nii õiguslik alus kui ka sisuline vaja
dus detailplaneeringu täpsustamiseks vastavalt ehitussea
dustiku § 27 lõikele 4. Kavandatud muudatus ei oma olulist
linnaruumilist mõju, samuti ei kaasne sellega negatiivset
mõju naaberkinnistutele ja nende kasutajatele.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide
avalik väljapanek toimub 31. maist kuni 15. juunini 2022

KALLIS KERSTI!
Soovime Sulle põnevaid
uusi seikluseid!
AITÄH, ET OLID MEIEGA!
Nõmme LOV
(vanad ja uued)

Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I kor
ruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterja
lidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu
aadressil https://ehr.ee ja PT taotluse nr 2111002/16769
ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna planee
ringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlan
ning/Details/DP003480#tab35 (dokumentide nägemiseks
peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud
menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esi
tada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taot
luse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja
vastuväidete esitamise tähtaeg on avaliku väljapaneku
lõppemise kuupäev.
2. 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 istun
gil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või
menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutami
seks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosali
ne ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks
esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse
seaduse § 50 lõige 3). Info tel 645 7300.

Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Kasteheina
tn 3 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja
eskiisprojekti.
Tallinna linnaplaneerimise ametile esitati projektee
rimistingimuste taotlus Kasteheina tn 3 kinnistule üksi
kelamu püstitamiseks. Nõmme linnaosa üldplaneeringu
kohaselt asub Kasteheina tn 3 kinnistu pereelamute juht
otstarbega ala.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimu
sed Kasteheina tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Kasteheina tn 3 kinnistule kavandatava üksikelamu võib
paigutada u 8,5 m kaugusele Kasteheina tänava poolsest
kinnistu piirist; u 7,8 m kaugusele Kasteheina tn 5 poolsest
kinnistu piirist; Sisaski tn 41 poolsest kinnistu piirist u 6,2
m ning Mesila tn 22 poolsest kinnistu piirist u 29,8 m. Kogu
kinnistu suurim lubatud hoonete alune pindala 1831 m²
suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 270 m², võrrelduna
proportsionaalselt Kasteheina tn 3 krundi suurust ümbrit
sevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Lubatud on
püstitada üks elamu. Kavandatav elamu (ehitisealune pind
ala 269,3 m²) arvestab ümbritsevat hoonestust.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjali
de avalik väljapanek toimub 31. maist kuni 15.juunini 2022
Nõmme linnaosa valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korru

se fuajees, küsida infoletist. PT taotluse nr 2211002/01979
ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tal
linna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide
registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.
aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169762 PT
menetluste nr PT247420 või Kasteheina tn 3 aadressi alt
(dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menet
luse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada
menetlust läbi viivale haldusorganile eelnõu või taotluse
kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vas
tuväidete esitamise tähtaeg on avaliku väljapaneku lõp
pemise kuupäev.
Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul
ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusor
gan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istun
gil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või
menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutami
seks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosali
ne 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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27.- 29. mai

27. mai

tallinn.ee/nommekevad

Kell 14 Eakate Simman ja heategevuslik hoovikohvik.
Toomas Anni ja akordioniklubi Amulett, Valdeku 13 hoovis
Kell 18 Kevadkontsert Nõmme Huvikooli hoovis, Nurme 40
Kell 18 Kunstistuudio kevadnäituse avamine Nõmme Kultuurikeskuses, Turu plats 2
Kell 19 Ülle Grišakov loeng "Aiakujundus ja maastikuarhitektuur"
Nõmme Kultuurikeskuses, Turu plats2

28. mai

Kell 11 Hommikukontsert Pääsküla rabatornis. Ivo Linna ja Antti Kammiste
Kell 11 Paul Kerese tänava X maleturniir. Paul Kerese tänava park
Kell 17-19 Õhtumuusika Kyllike moehoovis. Saksofonist Mati Tibar, Nikolai von Glehni 21
Kell 19.30 ÖÖkino Nõmme Kultuurikeskuses, Turu plats 2
19.30 BFM-i lühifilmid
21.30 Eesti film " Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse Puu"

29. mai

Kell 10-16 Roheliste Väravate Tänava festival. Laat, avatud hoovid ja kodukohvikud.
Võidu park ja selle ümbrus
Kell 18 Draamastuudio etendus „jumala lapsepõlv“ (autor Amélie Nothomb)
Nõmme Kultuurikeskuses, Turu plats 2

28. ja 29. mai

Nõmme kunstnike ja hobitegijate avatud hoovid ja stuudiod
Kadri Kaerma kunstiaed ja töötoad, Lootuse pst 36
Helina Tilga kunstihoov, töötoad ja hoovikohvik, Sihi 37a
Reet Elveti käsitööhoov näitusmüük, Hiiu-Maleva 4
Kyllike moehoov näitusmüük, töötoad, kodukohvik, Nikolai von Glehni 21
Nõmme Klaasi- ja Keraamika stuudio, näitusmüük, kodukohvik, töötoad, Võsu 5
Nõmme Loodusmaja avatud uksed, Õie 14
Aili Lillepi avatud aed, taimede müük, Nurme 12
Nõmme Kalju jalgpalliklubi näidistreeningud ja tegevused lastele,
Hiiu staadion, Harku 62.
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