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Paul Kerese tänava maleturniir.

Nõmme huvikooli õpilased Nõmme Kevade kavas olnud esinemisel.

Avatud koduhoov Roheliste Väravate Tänaval.

Mai viimane nädalavahetus
oli täis kogukonnaüritusi
 7. maist kuni 29. maini toimus Nõmme Kevad, mis lõppes kogukonnapeoga Roheliste
2
Väravate Tänav. Traditsioonilised üritused kätkesid endas meeleolukaid tantsuõhtud,
käsitöö õpitube, kontserte, mitmekülgseid hoovimüüke ja põnevaid vestlusi.
Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri sõnul on Nõmme Kevad alati oodatud sündmus, kus löövad korraldajatena kaasa Nõmme kultuurikeskus,
Nõmme vaba aja keskus, MTÜ Loov
Nõmme ja paljud toredad kohalikud
ettevõtted ning organisatsioonid. «Ühtekuuluvus- ja kogukonnatunde kasvatamine algavadki sellistest üritustest nagu Nõmme Kevad. Minu kogukonnaüritus sai alguse 27. mail Valdeku 13 hoovist, kus mul oli au avada minu jaoks esimene Nõmme Kevad. 29. mail osalesin aga Roheliste
Väravate Tänava infotelgis, et kohtuda kohalike inimestega ning vestelda nendega nende rõõmudest ja muredest,» lisas ta.
Nõmme Kevade avalöök toimus
Valdeku 13 hoovis, kus reede pärastlõunal toimus eakate simman Toomas Anni ja akordioniklubi Amulett
kontserdiga. «Lisaks publikule ja esi-

nejatele tuleb seekord suur tänu öelda ka ilmataadile. Veel neljapäeva õhtul (26. mail) korraldasime kõik nii,
et saame lubatud paduvihma korral
ürituse Nõmme maja aulas korraldada. Aga vaata nüüd seda päikelist ilma ja head meeleolu, mis siin hoovis
valitseb,» rääkis eakate päevakeskuse
juht Riina Jõgi rõõmsalt simmani ajal.
Hea ilma üle rõõmustas ka Nõmme
huvikooli õppejuht Monika Paletzky.
«Hinnanguliselt külastas meie õpilaste kevadkontserti ja aiapidu 300–400
inimest. Kuulutasime välja kevadkontserdi, aga tegelikult toimus meie majas ja aias palju rohkem. Soovijatel oli
võimalik osaleda kosmose töötoas, tutvuda Nõmme loodusmaja loomadega,
võtta osa õnneloosist, mille auhinnaks
olid huvikooli laste tööd, või külastada näitusi, mis olid samuti meie laste töödest üles seatud,» kirjeldas Paletzky lühidalt korda läinud üritust.

Laupäeval avasid oma hoovid ja
stuudiod mitmed Nõmme kunstnikud ja hobitegijad – Helina Tilk, Kadri Karema, Aili Lillep, Kyllike moehoov, Reet Elveti käsitööhoov, Nõmme loodusmaja ja Nõmme klaasi- ja
keraamikastuudio. Laupäeva hommikul kogunes aga 222 malesõpra
Jüri Ratase eestvedamisel juba kümnendat korda toimunud Paul Kerese tänava maleturniirile. Vabas õhus
võttis mõõtu 77 noort ja 145 täiskasvanut. Nõmme Kevade teise päeva lõpetas öökino Nõmme kultuurikeskuses.
Pühapäeval peeti juba 11. korda
Nõmme traditsioonilist kogukonnapidu Roheliste Väravate Tänav. «Sel
korral otsustati kogukonnapeol suure lava asemel jagada esinejad hoovidesse, sest tagasiside on tõestanud, et
inimesed tõesti naudivad pisemas ringis hubaseid koosviibimisi,» ütles ko-

gukonnapeo idee autor ja eestvedaja,
ühenduse Loov Nõmme juhatuse liige Ülle Mitt. Roheliste Väravate Tänava hoovid olid avatud Prii, Kagu, Võidu, P. Kerese, Nelgi, Sinilille, Unistuse ja Nurme tänava, Lootuse puiestee
ja isegi Männiku tee parkmetsa läheduses asuvatel osadel. Hoovidest võis
leida lisaks söögile ja joogile palju põnevat alates riidekappidest leitud parimatele pärlitele kuni svingtantsu töötoani. Roheliste Väravate Tänavat korraldas ühendus Loov Nõmme. Ürituse
toimumist toetasid kohaliku omaalgatuse programm ja Nõmme linnaosa valitsus.
Nõmme Kevad on Nõmme ettevõtete, organisatsioonide, kogukonna ja
linnaosavalitsuse initsiatiivil toimuv
sündmusterohke nädalavahetus, mis
pakub meelelahutust ja tegevusi linnaosa eri paigus ja mille üritused on
valdavalt tasuta. (NS)

Nõmme linnaosa vanema kandidaadiks sai
nõmmelane ja senine
asetäitja Karmo Kuri
25. mail esitles Sotsiaaldemokraatlik erakond Nõmme raudteejaamas uut linnaosavanemat, kelleks on senine asetäitja Karmo Kuri.
Nõmme praegune linnaosavanem
Lauri Paeveer sõnas sümboolset kogukonnakivi üle andes, et linnaosa juhtimine läheb kogenud ja headesse kätesse.
«Viimased pool aastat on olnud tohutult põnev ja väljakutseid täis aeg. Rõõm
on olnud teha koostööd erinevate organisatsioonide, kogukonna aktivistidega
ning ka tööka kollektiiviga linnaosavalitsuses, kes kõik annavad panuse, et
meie elu linnaosas veel paremaks muuta. Nõmme linnaosa juhtides olen kohtunud paljude huvitavate inimestega ning
saanud panustada mitmetesse erinevatesse ja vajalikesse projektidesse,» võttis Paeveer kokku oma ametiaja.
Karmo Kuri avaldas lootust, et pikaajaline töökogemus linnaosavalitsuses
ja see, et ta on ise nõmmelane, toetavad
tema tööd linnaosavanemana.
«Linnaosavalitsuse avatud suhtlus
kogukonnaga on kindlasti üks märksõna, mis aitab piirkonda arenda ja parendada ning kujundada Nõmmet just selliseks, nagu siinsed inimesed soovivad.
Arenev, roheline, peresõbralik ja avatud
Nõmme on minu ja meie kõigi siinsete
elanike huvides, mõtetes ja südames,»
rääkis Kuri.
Karmo Kuri elab Nõmmel Pääsküla asumis. Nõmme linnaosa valitsuses
töötab ta juba üle kümne aasta ning on
täitnud ametikohti alates heakorraspetsialistist kuni osakonnajuhataja ja linnaosavanema asetäitjani välja. Karmo
Kuri on kaitseliidu Männiku malevkonna aktiivne liige. Tulevase linnaosavanema lemmiktranspordivahendid on jalgratas ja rong. Karmo Kuri on abielus ja
tema peres kasvab kaks last.
Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer lahkub perekondlikel põhjustel
ametist. Vastavalt Keskerakonna ja
Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna juhtimise koalitsioonileppele kuulub Nõmme linnaosa vanema koht sotsiaaldemokraatidele. Tallinna linnavalitsus kinnitas Lauri Paeveeri ametisse 8.
detsembril 2021. (NS)
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Sõõm värsket õhku

eg liigub uskumatult kiiresti. Alles me
rääkisime lumega seonduvatest probleemidest ja juba tegeleme hoovides muruniitmisega. Rattaga töölt koju sõites kipub mõte
juba vägagi suviseks, sest väljas on tõesti mõnus.
Minge kindlasti Nõmme vahele jalutama, sest see
on uskumatu, kui palju meie inimesed oma hoovide ilusse ja korrashoidu panustavad.
Suve saabumisega Nõmme justkui ärkaks talveunest – järjest toimuvad hoovikohvikud, kontserdid ja mud erinevad pidustused. Siinkohal suur
aitäh Loov Nõmme MTÜ-le Roheliste Väravate Tänava korraldamise eest! Üle mitme aasta oli taas
rõõm saada osa kogukonna suurest sündmusest.
Kohe-kohe on kätte jõudmas Nõmme V laulu- ja
tantsupäev – traditsioon, mis annab võimaluse
nõmmekatel kokku tulla ja tähistada mändide
all pidupäeva.
Aasta 2022 on kultuuriministeerium kuulutanud ka raamatukogude aastaks. Suvekuudel kolivadki raamatukogud oma tavapärastest ruumidest väljapoole. Raamatukogud rannas, linnatänavatel, festivalidel, rongides ja bussides – minu
arvates kõlab see suurepäraselt. On tore, et teadmised ja kvaliteetne ajaviide meile lähemale tulevad. Raamatukogude aastal on toimumas mitmeid üritusi ja ettelugemisi, millest soovitan võimalusel kõigil osa võtta. Suvi raamatuga võiks kõlada ju hästi? Lastele on keskraamatukogu sellise
nimega kümne raamatu läbilugemise üleskutse
teinud. Mina kasutan juhust ja kutsun ka kõiki
suuremaid heast ideest kinni haarama!
Koolilaste jaoks on suvi ilmselgelt kõige oodatum aeg (vähemalt enda kooliajast mäletan seda
küll). Kõigepealt saab koolist kolm kuud puhata ja teiseks muidugi see, et hommikuti saab pikalt põõnata! Nõmme laagrisuvi tõotab tulla põnev nii neile, kes armastavad lauamänge, kui ka
neile, kellele meeldib tants. Ära ei ole unustatud
ka loovust ning lihtsalt toredat ühist kulgemist
eakaaslastega. Pean tunnistama, et kui proovisin
ise valida endale meelepärast laagrit, siis jäin valikuga juba jänni. Õnneks või kahjuks ei ole ma
enam selles eas, kus sellist rasket valikut langetama pean.
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eadupärast ei päästa ka täiskasvanuks olek
keeruliste valikute eest, vastupidi, neid on
üha rohkem ja need on üha kaalukamad.
Eelmisel nädalal andsin teada, et olen perekondlikel põhjustel ametist lahkumas. Perekond on
alati kõige tähtsam ning Nõmme ja selle elanikud väärivad linnaosavanemat, kes saab 101%
tööle pühenduda. Olen siiralt tänulik saadud
kogemuse ja koos veedetud aja eest ning olen
linnaosavanemana teiega kuni uue vanema
ametisse kinnitamiseni. Sealt edasi olen
aga südamega kodukandile pühenduv
nõmmelane nagu igaüks teist.
Suvi on alles alguses ja toob endaga kaasa palju põnevat. Hoidke ka
Nõmme erinevatel sotsiaalmeediakanalitel silma peal, sest tulemas on
mitmeid vahvaid üritusi.
LAURI PAEVEER
Nautige suve!

Nõmme linnaosa vanem
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Energiatoetusi saab Tallinnas
taotleda veel 12. juunini
 allinlased saavad energiatoeT
tuse taotlusi esitada veel 12. juunini (sh), toetust saab taotleda
2021. aasta septembrist kuni
2022. aasta aprilli lõpuni tehtud
kulutuste eest. Taotluste esitamise võimalus avanes 17. jaanuaril ning praeguseks on Tallinna
sotsiaal- ja tervishoiuametile esitatud üle 36 770 taotluse.

Seni on rahuldamata jäänud need
taotlused, mis ei vastanud kriteeriumidele. Peamiseks põhjuseks on olnud alampiirist suurem sissetulek või
liiga väike ehk väljamaksmisele mitte kuulunud toetussumma. Seepä-

rast soovitatakse esitada energiatoetuse taotlus mitme kuu peale kokku,
et toetussumma ulatuks vähemalt 10
euroni, kuna sellest väiksemat toetust
ei määrata.
Maksimumsumma on 500 eurot
ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (elektri-, gaasi- ja kaugkütte arved).
Alates 1. juunist on infoliin 600
6300 suletud. Abivajajad saavad küsimustega pöörduda oma elukohajärgse linnaosavalitsuse poole.
Energiatoetus on energiahinnatõusust tingitud toetus väikese ja keskmise sissetulekuga peredele, millega kompenseeritakse osaliselt elekt-

ri-, gaasi- ja kaugküttekulud. Toetust
saavad inimesed või pered, kelle keskmine sissetulek toetuse perioodil on
1126 eurot kuus pere ainsale või esimesele liikmele ning igale vähemalt
14-aastasele 563 eurot ja igale alla
14-aastasele sellest 338 eurot.
Täiendavat infot leiab Tallinna kodulehelt www.tallinn.ee/Teenus-Energiatoetus ning rahandusministeeriumi kodulehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine. Kvalifitseerumist toetusele saab
kontrollida rahandusministeeriumi
veebikalkulaatorist www.arvutus.ee.
Taotlust saab mugavalt esitada e-teeninduses taotlen.tallinn.ee. (NS)

Hiiu staadioni projekteerimistingimuste
eelnõu tutvustati avalikult
Nõmme linnaosa valitsus kutsus kõiki kohalikke elanikke ja asjast huvitatud osapooli Harku tänav 62 (Hiiu
staadion) projekteerimistingimuste
eelnõu tutvustavale avalikule arutelule. Avalik arutelu toimus 25. mail
kell 17.30 Nõmme linnaosa valitsuse aulas.
Nõmme linnaosa vanema Lauri
Paeveeri sõnul on Hiiu staadioni tulevikust räägitud pikalt ning eri osapooltel on välja kujunenud oma ootused ja lootused. «Tänaseks on meil olemas projekteerija ja alaliidu nägemus
sellest, milline võiks staadion lähemas
tulevikus välja näha. Samas puudutab staadioni projekteerimisplaan otseselt nii kohalikke elanikke kui ka
teisi kasutajate ringi kuuluvaid inimesi. Seetõttu soovimegi koos kogukonnaga ideedele otsa vaadata ja oma
mõtted lauale tuua,» selgitas Paeveer.
Projekteerimistingimusi ei ole veel
väljastatud ning Harku tänav 62 jalgpalliväljakute (Hiiu staadion) projekteerimistingimuste avalikule tutvustamisele tuleb ettevalmistatud eelnõu.
Soovitud planeeringu eesmärk on olemasoleva staadioni rekonstrueerimine
kaheks kunstmurukattega jalgpalliväljakuks, valgustuse ja uute piirete rajamine, sissesõidutee, parklate ja kõnniteede rekonstrueerimine. Kõiki eskiisis
soovitud lahendusi realiseerida ei saa,
seega on tegemist esialgse visiooniga.
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Hiiu staadioni tuleviku üle arutlevad Kuno Tehva (vasakul) ja Karmo Kuri.

Keskkonnaregistri andmetel ei ole
staadioni lähiümbruses registreeritud kaitsealuseid liike ning tegemist
on pikalt samas asukohas paikneva
staadioniga. Kaitse-eeskirja kohaselt
asub Harku tänav 62 kinnistu väljaspool maastikukaitseala. Keskkonna
amet on esitanud eelnõule enda seisukoha. Sellega saab tutvuda eelnõu
väljapaneku käigus.
Avalikul arutelul osalesid Nõmme
linnaosa vanem Lauri Paeveer, Nõmme linnaosa vanema asetäitja Karmo
Kuri, Nõmme Kalju FC esindajad Kuno
Tehva ja Ehte Eamets, Eesti jalgpalli
liidu esindajad Tõnu Sirel ja Teet Ilves,

Tallinna keskkonna- ja kommunaal
ameti esindaja Tiina Leetmaa ning Tallinna kultuuri- ja spordiameti esindaja Aivo Normak.
Kohapeal tutvustas Eesti jalgpalli
liit juba kohandatud projekti eelnõu
ning selgitas Hiiu staadioni jalgpalliväljaku rekonstrueerimise põhjusi ja
rahastusallikaid. Peamise valupunktina kerkis esile kergejõustikustaadioni puudumine Nõmme linnaosas ning
Nõmme koolide vajadus selle järele.
Eelnõuga saab tutvuda ja arutelu
järelkuulata Nõmme linnaosa valitsuse kodulehel www.tallinn.ee/nomme. (NS)

Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikustab Kadaka pst 157 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Kadaka pst 157 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Kadaka pst 157 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Kadaka pst 157
kinnistule kavandatava üksikelamu võib paigutada ca 10,4 m kaugusele kirdepoolsest kinnistu piirist; 6,5 m kaugusele kagupoolsest
kinnistu piirist; edelapoolsest kinnistu piirist ca 30 m ning loodepoolsest kinnistu piirist ca 23 m. Kadaka pst 157 kinnistu suurusega 2358 m² puhul võib suurim ehitisealune pind olla kuni 300
m², arvestades nii lähipiirkonna hoonestust kui ka linnaosa üldplaneeringut. Kavandatav elamu (ehitisealune pindala 298,7 m²)
arvestab ümbritsevat hoonestust.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral
detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda,
arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneerin-

gus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka
üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 17. juunist kuni 4. juulini 2022 Nõmme linnaosa valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/03166 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=169812 PT
menetluste nr PT247430 või Kadaka pst 157 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbi viivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Info tel 645 7300.
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Juhan Kuke mälestuspink.

tu «Juhan Kukk – iseseisvusmõtte sõnastaja».
Juhan Kuke nimetahvli kinnitasid
mälestuspingile Lauri Paeveer, Tiit Terik, Marika Oja ja kohapeal viibinud
Juhan Kuke sugulaste esindaja.

Juhan Kukk sündis 13. aprillil 1885
Virumaal Käru külas. Ta oli Eesti poliitik ja ettevõtja. 21. novembrist 1922
kuni 2. augustini 1923 oli Kukk Eesti riigivanem. 1923. aastal valmis Juhan Kuke elumaja Nõmmel Õie ja Lii-

LÜHIDALT

va tänava nurgal. Aastatel 1927–1931
oli Kukk Nõmme Majaomanike Panga nõukogu esimees. Samal ajal täitis
ta ka Nõmme Kindlustusseltsi esimehe kohuseid. 1930. aastal valiti Kukk
Nõmme linnavolikogu liikmeks. 1932.
aastal astus Kukk ka Nõmme Rahu koguduse liikmeks. 1935. aastal laulatati ta Nõmme Rahu kirikus oma kauaaegse elukaaslase Helmi Taskiga. Samas kirikus abiellus 1939. aastal ka
nende poeg Nathan.
1936. aastal asutas Juhan Kukk
Nõmme Rotary klubi, mis oli Eestis
kolmas Tallinna ja Tartu klubi järel.
16. oktoobril 1940 vangistas NSV
Liidu siseasjade rahvakomissariaat Juhan Kuke ja Nõukogude tribunal mõistis ta kaheksaks aastaks vangilaagrisse, kus ta 4. detsembril 1942 ka suri.
Tallinnas perekonna matmisplatsil
Hiiu-Rahu kalmistul on tema kenotaaf ja sümboolne haud. (NS)
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30. mail kell 17 avati nõmmelase, iseseisvusmanifesti teksti autori ja Eesti riigivanema Juhan Kuke mälestuspink Nõmmel Kiige pargis (Kiige 12).
Nõmme linnaosa vanema Lauri
Paeveeri sõnul avatakse Juhan Kuke
mälestuspink Kiige pargis seetõttu, et
park asub Kuke endise elupaiga vahetus läheduses. «Mul on suur au olla
osaline Nõmmel juba traditsiooniks
saanud austusavaldusel. Mälestuspingi avamine on sümboolne kummardus inimesele, kelle teod on mõjutanud nii Nõmme kui ka kogu Eesti ajalugu, ja Juhan Kukk oli kindlasti selline inimene,» rääkis Paeveer.
Juhan Kuke mälestuspingi avamisel said sõna Nõmme linnaosa vanem
Lauri Paeveer, kultuuriminister Tiit Terik, ajaloolased Küllo Arjakas ja Leho
Lõhmus ning MTÜ Konstantin Pätsi
Muuseum juhatuse liige Marika Oja.
Kohapeal sai soetada Elle Leesi raama-
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Nõmmel avati mälestuspink nõmmelasest riigivanemale Juhan Kukele

Nõmme linnaosa
valitsus on välikontoris
Nõmme linnaosa valitsus ootab kõiki
nõmmelasi 15. juunil kell 10–13 Nõmme kultuurikeskuse ees välikontoris.
Lisaks uuele linnaosavanemale on välikontoris esindatud ka teised linnaosavalitsuse eri valdkondade esindajad. Kohtumiseni! (NS)

Muudatused Nõmme
kogumis- ja jaotuspunkti töös

Nõmme eakate kooli esimene hooaeg sai läbi
 elmise aasta septembrist kuni
E
tänavu maini toimusid kord kuus
eakatele mõeldud loengud Nõmme majas. Iga kord oli kavas uus
humaanne teema koos sütitava
lektoriga ning ühiselt harutati
lahti teemasid aiaarmastusest
diktaatorlikkuseni välja.

Eakate kooli loomise idee Nõmmele oli tegelikult ühe toreda Nõmme
proua ettepanek. Paar aastat tagasi
toimunud Sõbra tänava laadal tuli ta
Nõmme vaba aja keskuse telgi juurde ja küsis: miks peavad Nõmme eakad käima kesklinnas eakate ülikoolis? Siin on piisavalt teadmishimulisi
ja ärksaid eakaid, kes sooviksid midagi uut omandada või erinevatel teemadel kaasa rääkida.
Vahepealsed aastad ei ole meil võimaldanud ühiselt koos käia, mistõttu on toona välja käidud idee jäänud
ootele. Möödunud sügisel aga saabus lõpuks aeg, mil saime taas koos
käia ja alustada esimese eakate kooli
hooajaga. Esimese hooaja läbiv joon
oli õnn ja sotsiaalne kaasatus. Pidasime oluliseks seda, et lektorid oleksid
kõik eranditult inimesed, keda võiks
kuulama jäädagi. Oluline ei olnud niivõrd osalejate teadmistega varustamine, kuivõrd kaasa mõtlemise ja rääkimise võimaluse pakkumine, sest elukogemusi ning tarkust on Nõmme eakatel palju.
Hooaeg sai alguse vanavanemate
päeva eel loenguga «Vanavanemaks

Nõmme eakate kooli ekskursioon Jaak Juske juhendamisel.

olemise kunst». Selle kunsti tagamaadest rääkis Ülo Vooglaid, kes on vanaisa kahekümne kahele ja vanavanaisa üheteistkümnele lapsele. Vooglaiu sõnul on parim viis lapselast kasvatada toetada tema loovust ja iseseisvust. «Oleks kõigil lastel sellist õnne, et
neil on vanaema ja vanaisa. Vanaema,
kelle seeliku taga on iga laps kaitstud
ja hoitud. Vanaisa, kes kaasab lapselapse oma tegemistesse ning seejuures julgustab ja innustab teda,» rääkis Vooglaid.
Oktoobrikuu teema oli õnn. Kaasahaarava ja õnne olemust paljastava
loengu andis Inno Joonas. Inno on väga päikeseline inimene ja tema nõuanne mitte muretseda ning hoida ise
kurjus endast eemal laadis osalejad
veel pikaks ajaks positiivse energiaga.
Novembrikuu eakate kooli teema
oli «Hingerahu ja sisemine inimene».
Teleajakirjanik ja paarisuhte koolitaja

Hannes Hermaküla mõlgutas mõtteid
oma lapsepõlve ja tema kujunemist
enim mõjutavate seikade üle. Kandva mõttena tõi ta välja sisemise tasakaalu, mis on nii inimese kui ka ühiskonna toimimise pidepunkt. «Tasakaaluta on ühiskond haavatav ja laguneb
koost,» sõnas Hermaküla.
Aasta lõpetas Jaan Tammsalu, kes
mõtiskles koos kuulajatega jõulude
olemuse üle ja tutvustas oma uusi
raamatuid.
Uuele aastale astusime vastu uute lubadustega. On ju tavapärane, et
aasta alguses lubame me kõik toituda tervislikumalt ja liikuda rohkem.
Kuidas teha seda nii, et sellest ka kasu oleks? Kuidas see püsima jääks ja
see muutuks tavapäraseks elu osaks,
rääkis Raivo Vokk loengus «Söö hästi, siis tunned end hästi!».
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva eel
meenutasime vabariigi taasiseseis-

vumise eelseid sündmuseid ja saime
Heinz Valgult teada, et oma roll iseseisvumise saavutamisel oli ka heal õnnel.
Märtsis koputas ka eakate kooli uksele kevade ootus. Pakkusime kuulajatele võimaluse värskendada oma teadmisi suve- ja püsilillede kasvatamisest
koduaias. Lektor oli Tallinna botaanikaaia botaanik Urmas Laansoo.
Ukraina sõja kontekstis kuulasime aprillis Avo-Rein Terepingi loengut «Kust tulevad ja kuidas püsivad
võimul diktaatorid». Tereping alustas
oma loengut psühholoogilise eksperimendiga, mis uurisid inimese võimet tekitada teisele inimesele eluohtlikuid situatsioone. «Seisate sillal
ja rong liigub kümne raudteetöölise
suunas. Te saaksite enamiku või vähemalt osa neist päästa, kui te lükkaksite sillalt alla ühe kogukama mehe.
Kas te teeksite seda? Oleksite selleks
võimelised?» küsis Tereping. See oli raputav sissevaade ühe diktaatori maailmapilti ja pani pead vangutama kõik
saalisviibijad.
Hooaja aitas lõpetada Jaak Juske,
kes viis osalejad meeleolukale jalutuskäigule Nikolai von Glehni radadel. Glehni lossis toimunud pidulikul
lõpupeol tunnustasime kõiki eakate
koolis osalenuid kiituskirjaga.
Nõmme eakate kool jätkab juba sügisel uue põneva hooajaga. Kandvaks
ideeks on ikka saadav elamus ja mõte, mis jääks kummitama ning tuleks
loengusaalist kaasa.
Kõik huvilised on oodatud osalema!
Lisainfo võib leida septembris Nõmme vaba aja keskuse kodulehelt www.
nomme.ee.

Pääsküla noortekeskus tähistas 20. sünnipäeva
17. mail tähistas Pääsküla noortekeskus oma 20. sünnipäeva kontserdi ja
aktiivsete noorte auhindamise tseremooniaga.
Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri sõnul on Pääsküla noortekeskus
20 aastaga andnud hindamatu panuse Nõmme linnaosa noorsootöösse.
«Noortekeskuse töötajad teevad
oma tööd suure innu ja rõõmuga.
See on missiooniga töö, mida tuleb
märgata ja hinnata,» tunnustas lin-

naosavanem pidupäeval noortekeskuse töötajaid.
«Maja ja noortekeskus on aastatega muutunud, aga selle tähtsus on
säilinud. Noortel on vaja kohta, kus
lihtsalt sõpradega aega veeta, kuid samas olla toetatud omaalgatuslikkuses
ja nooreks olemises,» rääkis keskuse
noorsootöötaja Kristiina Jürman.
Pääsküla noortekeskus tähistas
oma 20. sünnipäeva Rainer Ildi kontserdi ja stencil’i-töötoaga, mille tule-

musena täiendati noortekeskuse sise-skate-pargi grafitiseina. Pidupäeval toimus ka suur motivatsioonitabeli auhindamise tseremoonia, kus
varem sündmuste korraldamise ja
läbiviimisega kätt proovinud noortele jagati kõige aktiivsema ja osavõtlikuma noore tunnustusi. Auhindadele
panid õla alla Selver, Spekter, Nõmme
DJ Spot, Eesti noorsooteater, WATCH
WEAR, Poke Bowl ja Nõmme vaba aja
keskus.

Pääsküla noortekeskus avati endises kino Koit majas aastal 2002 ja on
aastaid olnud üks suurimaid noortekeskusi Tallinnas. Selle siseruumidest
võib leida ainsa Tallinna sise-skate-pargi. Majas tegutseb ka ainulaadne DJ-klubi, mis on täiustatud parima ja nüüdisaegse tehnikaga. Lisaks korraldatakse
erinevaid üritusi, projekte ja huviringe
nagu näiteks rohenäppude klubi (aiandus), maleklubi, muusikakomitee, kokandus ja palju muud. (NS)
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Nõmme vaba aja keskuse direktor

Nõmme linnaosa valitsuse 0-korrusel
asuv kogumis- ja jaotuspunkt paneb
suvepuhkuste perioodiks ajutiselt uksed
kinni. Punkt on suletud 10. juunist kuni
11. juulini.
Alates 12. juulist avame punkti taas
kolmeks päevaks nädalas. Kuni augusti
lõpuni on kogumis- ja jaotuspunkt avatud teisipäeval, kolmapäeval ja reedel
kell 10–16.
10.juunist kuni 11. juulini ei võta
Nõmme linnaosa valitsus vastu ka kogumispunkti toodavaid annetusi.
Nõmme linnaosa valitsus avas kogumis- ja jaotuspunkti märtsi alguses. Kolme kuu jooksul on seda külastanud ligikaudu 5000 ukrainlast. Kogumis- ja jaotuspunkti toimimiseks on andnud suure panuse nii heasüdamlikud annetajad
kui ka vabatahtlikud, kes on käinud iga
päev abiks asjade sorteerimisel ning
jagamisel.
Punkti töösse panustavad pidevalt ka
Nõmme linnaosa valitsuse haldus- ja sotsiaaltöötajad, kes kindlustavad elementaarsete kaupade olemasolu – hügieenitarbed, pesuvahendid, koolitarbed – ja
igapäevase ülalpidamise. Kogumispunkti ülalpidamiseks on kulunud tuhandeid
eurosid, mis tulenevad lisakulutustest
koristusele, prügiveole, elektrile, veele
ja küttele.
Nõmme linnaosa valitsus tänab kõiki, kes on kogumis- ja jaotuspunkti toimimisse suuremal või väiksemal määral panustanud. (NS)

Juuniküüditamise
mälestustalitus
14. juunil möödub 81. aastat 1941. aasta juuniküüditamisest. Nõmmel mälestatakse küüditatuid kell 18.00 Pääsküla
küüditamisohvrite mälestusmärgi juures (Rännaku pst 1 ees) algaval tseremoonial.
Pääskülas on 14. juunil küüditamisohvreid mälestatud 1991. aastast alates.
Mälestusmärk rajati Nõmmele Pääskülla Nõmme Heakorra Seltsi aktiivse liiikme Elvi Pirgi eestvedamisel.
1941. aasta mais ja juunis küüditati Nõukogude Liitu umbes 95 000 inimest Eestist, Lätist, Leedust, Poolast ja
Rumeeniast. See nn massioperatsioon
viidi Leedus, Lätis ja Eestis läbi ühel ajal
– 14.–17. juunil 1941. (NS)
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Nõmme linnaosakogu liige

KARIN PAULUS

arhitektuuriteadlane

Riigikogu kutsub
pidulikule lipuheiskamisele Pika
Hermanni torni
Laupäeval, 4. juunil on Eesti lipu 138.
aastapäev. Riigikogu juhatus ja Eesti
Lipu Selts kutsuvad sel puhul kõiki laupäeva hommikul kell 7 riigilipu pidulikule
heiskamisele Toompeale Kuberneri aeda.
Kell 11–17 saavad kõik huvilised külastada Pika Hermanni torni.
Lipp heisatakse Eesti Vabariigi hümni saatel. Lipu heiskamist assisteerivad
Aseri kooli ja Eesti Meestelaulu Seltsi
esindajad. Kõne peavad riigikogu esimees Jüri Ratas ja Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei. Õnnistussõnad ütleb Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma.
Kuberneri aeda on üles rivistatud
vahipataljoni, kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide, koolide ning akadeemiliste
ja isamaaliste ühenduste liputoimkonnad. Mängib sõjaväeorkester ning laulavad Eesti naislaulu seltsi ja Eesti meestelaulu seltsi koorid. Kooride esituses kõlavad Juhan Aaviku «Hoia, Jumal, Eestit»
Aleksander Leopold Raudkepi sõnadele
ja Enn Võrgu «Eesti Lipp» Martin Lipu
sõnadele.
Kell 11–17 pääsevad huvilised Pika
Hermanni torni. Ladusama sissepääsu
korraldamiseks jagatakse külastajatele
tasuta pääsmeid, kuhu on märgitud torni pääsu kellaaeg.
Eesti lipu päeva tähistatakse Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipu
õnnistamise aastapäeval. Esimene sinimustvalge lipp valmis 1884. aasta kevadel ning õnnistati ja pühitseti 4. juunil
Otepää kiriklas. Tänavu möödub sinimustvalge lipu pühitsemisest 138 aastat. (NS)

Kevadsuvine lilleilu
Nõmmel
Mai viimasel nädalavahetusel pani Gro
wert OÜ üles taimeseinad Hiiul bussipeatuse külge ja Üliõpilaste silla otsa turupoolsele müüritisele. Sama ettevõte rajas
lilletornid ka Nõmme Maja ette. Lilleseintelt ja -tornidest võib lisaks sarvkannikestele leida stepirohtu ja halli aruheina.
Suvel taimi vahetatakse. Istutustööde
kogumaksumus on 5400 eurot.
Suure panuse Nõmme lilleilusse andis
Nurmiko, kes kinkis linnaosale sibullilli.
Esmane istutus toimus Nõmme linnaosa
lepingupartneri Kesklinna Parkide aedniku poolt 25. mail. 200 esimest sibullille istutati Ehitajate tee nõlval Üliõpilaste
silla juures roosipeenra ümber. Ülejäänud 6000 säilitatakse Kesklinna Parkide
poolt ja külvatakse soovitud kohtadesse
sügisel. Nurmiko ja Kesklinna Pargid OÜ
abiga on Nõmme linnaosas uuel kevadel veel rohkem lilleilu. Seda ka kohtades, kus varem pole olnud – Ehitajate tee
nõlvadel, kergliiklusteede ääres ning Hiiu
Rimi ja Pärnu maantee vahel. Lisaks neile kohtadele uuendatakse taimi ka Vabaduse puiestee ja Männiku tee ristmikul
olevatel haljasaladel. (NS)

Loomemajanduse alla saab laias
laastus liigitada kõik loomingulised alad, kus ettevõtlusega tegeletakse. Nõmmel on arhitekte, disainereid, muusikuid, kunstnikke. Jah, tarkvaraga seotud idufirmagi vajab loomingulist nutti, saame rääkida julgeolekuarhitektuurist ning võileivadisainist, ent nagu
igaüks aru saab, oleks nii mõeldes
asjad lõpuks segamini nagu pudru
ja kapsad.

Kohe raudtee ääres on äsja avatud liigutavalt armsas ajaloolises müügipaviljonis kaasaegse kunsti galerii Artrovert. Seda peab hiljutine muinsuskaitse juht Siim Raie, kellel silmad tõesti säravad. Ta rõhutab, et peab vajalikuks toetada elavaid kunstikke, sest
surnud kunstnikud toetavad rohkem
galeristi. Tema galerii on tihkelt täis
täielikku tippkunsti ning graafika asemel on keskmes hoopis moodne maal.
Ära võib tunda töid, mis on viimastel aastatel tähelepanu pälvinud olulistel näitustel. Esindatud on näiteks
Alice Kask, Eleriin Ello, Heleliis Hõim,
Britta Benno, Kiwa, Sirja-Liisa Eelma,
Sirje Runge, Kristi Kongi, Eero Alev ja
mitmed teised.
Nõmmel on läbi aegade olnud
kunstnikke, kel on siin nii kodu kui
ka ateljee. Me ei saa mööda Kristjan
Rauast, ent tänapäevalgi on tihkelt erineva käekirjaga tegijaid. Mainekate
firmade ning kodude seintele on jõud-

Külli Urb, Karin Paulus ja Siim Raie Nõmmel asuvas galeriis Artrovert.

nud näiteks Juss Piho, kes elab ja töötab Nõmmel.
Tõeline rahvakunstnik, täpsemalt
rahvakeraamik on Helina Tilk, kelle
ettevõte sai sarnaselt paljudega hoobi koroona ajal. Siis suri turism ja sellega koos Tallinna vanalinn praktiliselt välja ning tegijaid pidid uppumise vältimiseks kuidagi välja rabelema. Tilk on pakkunud catering’i (suisa
Christopher Nolanile), ent jätkab muidugi ka keraamikaga. Ja oleks ka kurb,
kui tema laste seas armastatud kutsude, kiisude ja tibudega nõud lettidelt
kaoksid. Oma pikaaegsest asukohast
Pikal tänaval on ta poega kolinud Lühikesse jalga, Nõmmel tegutseb Pärnu maantee ääres ka laopood, kuhu

peab ette helistama. Muidugi ei puudu veebipood. Tulemas on ka suvised
lastelaagrid, mille kohad läksid nagu
soojad saiad või siis pigem kruusid.
Täiesti omaette fenomen on Nõmme raudteejaamas tegutsev Nõmme
pärimuskool, mida veab Marika Moks.
«Minu tee ettevõtlusesse on olnud
pikk kulgemine,» räägib Moks. «Töötasin 19 aastat huvihariduses. Igapäevases töös lastega tekkis ka veendumus, kuidas oleks parem ja lapsesõbralikum viis oma tööd korraldada. Nii
selguski ühel päeval, et ma ei mahu
enam kehtestatud piiridesse ja mõistlikum on hakata tööle oma käe peal.
Olin selleks ajaks õppinud muusikateraapiat, erinevaid rahvapille ning sü-

venenud rahvamuusikasse, ning just
pärimusmuusikale keskenduva kooli loomine tundus olevat kõige õigem
mõte,» räägib ta. «Oma kool võlub võimalusega teha asju parima arusaamise järgi. Meie kool on väike ja justkui
hästi hoitud saladus, aga suurt reklaami pole siiamaani teha olnud vajagi. Keda paelub rahvamuusika ja pillimäng, on meid seni ise üles leidnud.
Tore on, et ka täiskasvanud on hakanud pilli õppima. Sel aastal on nende seas puhkenud tõeline karmoškanakkus! Mina olen ikka seda meelt, et
muusika on meie põhiseaduslik õigus
ja kõigil peab olema võimalus muusikaga tegeleda.» Ta lisab, et ansambel Devtéra on just selle õppeaastaga saanud tuule tiibadesse, osaledes
Viljandis konkursil Noorte Pärimusbänd 2022 ja saades seal publikupreemia. Oluline traditsioon on laste seas
alati väga oodatud suvelaager, mis sel
suvel toimub Muhumaal.
Nõmme keskuses püüavad pilku
Von Glehni teatri kutsuvad reklaamid
– pakutakse etendusi, kontserte, kino ja lastelaagreid. Toimuvad improetendused nii täiskasvanutele kui ka
lastele. Käima on lükatud veebikanal,
kust on võimalik vaadata etendusi. Seda kõike veab entusiastlikult näitleja-lavastaja Margus Prangel.
Loomulikult on põnevaid tegijaid
teisigi. Võiks ehk ka mõelda, et Nikolai von Glehngi oli mitmekülgne, ehk
kohati äriliselt mitte nii edukas loov
ettevõtja. Oli ju temagi ühe liivaku potentsiaali nägev visionäär ning eks
tsentriline arhitekt, kes võiks õpetada nägema loomingu maailma muutvat jõudu.

Kultuuriminister osales Nõmme raamatukogus kaugtööpäeval
17. mail korraldati raamatukogude
aasta raames üle-eestiline kaugtööpäev, kus enam kui 170 raamatukogu pakkusid huvilistele võimalust
kasutada raamatukogusid kontorina. Nõmme raamatukogus seadis sel
puhul töökoha sisse kultuuriminister Tiit Terik.
Teriku sõnul on töökultuur teinud
mõne aastaga suure hüppe ning paljudel on vabadus teha tööd just seal, kus
parasjagu kõige sobilikum on. «Kontorist eemal töötamiseks on mitmeid va-

riante, ka raamatukogud pakuvad selleks võimalusi. Raamatukoguteenus
on kõigile tasuta kättesaadav ning toetab seeläbi kaugtöövõimalusi ka nendes piirkondades, kus näiteks kodune
internetiühendus ei pruugi väga hea
olla,» lisas kultuuriminister.
Minister pidas Nõmme raamatukogus kaks koosolekut. Esmalt räägiti Tallinna keskraamatukogu direktori
Kaie Holmi, teenindusdirektori Triinu
Seppam-Saare ja Nõmme raamatukogu
juhataja Helena Kostenokiga raamatu-

kogus pakutavatest teenustest, raamatukogude rollist ühiskonnas, samuti
Ukraina sõjapõgenikega seonduvast.
Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsendi Riin Alataluga oli teemaks mitu
muinsuskaitse valdkonna küsimust.
Kaugtööpäeva raames valmis ka
elektrooniline kaart, kust on kergesti leitav raamatukogude pakutavad vahendid ning võimalused kodust eemal
töötamiseks. «Kaugtöövõimalused jäävad avatuks kogu raamatukogude aas-

taks ja edaspidigi. Varem pole neid võimalusi hõlpsalt tarvitatavale kaardile kokku toodud,» täpsustas raamatukogude aasta projektijuht Liina Valdre. «Läheneval suvepuhkuste perioodil
tasub seega meeles pidada võimalust
teha kiireid tööasju lähimas raamatukogus,» lisas Valdre.
Ülevaatliku kaardi raamatukogudest, kus pakutakse kaugtöö tegemise võimalust, leiab siit: www.raamatukogudeaasta.ee/projektid/kaugtoovoimaluste-kaart. (NS)

val ratast varastada – elanikud on tööl
ja vargal hea tegutseda. Ka avalikest
kohtadest varastatakse päevasel ajal.
Isegi kui ratas on pargitud selleks ette
nähtud kohta, asub turvakaamera vaateväljas ja on lukustatud, teeb varguse
võimalikuks odav rattalukk, mis avatakse hõlpsalt näpitsate abil või «hammustatakse» tross tangidega läbi.
Kui märkad, et sinu ratas on varastatud, teavita politseid ning anna edasi
kogu teadaolev info: ajavahemik, millal vargus toimus, koht, millise lukuga lukustatud oli, ratta nimetus, värvus, raaminumber, eritunnused. Samuti soovitan teavitada kogukonda,
korrusmajade puhul teisi majaelanikke. Teavitades teisi ja politseid, on lootust oma kaherattaline tagasi saada.
Oleme õige omanikuni tagasi toime-

tanud ka rattaid, mille kadumisest on
möödunud juba aastaid.
Kuid kõige tähtsam on see, et rattavargust ei tohi ise soodustada. Seetõttu tuletab politsei meelde lihtsamad
abinõud, kuidas varga elu võimalikult
keeruliseks muuta:
kasuta jämedat lukku, mida ei ole
võimalik läbi «hammustada» või
lahti murda;
pargi võimalusel oma ratas videovalvega rattahoidlasse või kohta,
mis ei jääks teiste silmade eest varju;
tee enda rattast ja raami numbrist
fotod ja hoia neid kindlas kohas;
kallima jalgratta puhul kaalu ratta
kindlustamist;
varguse puhul teavita sellest viivitamatult politseid.

Hoia oma kaherattalist sõpra!
KAIDO ATSPOL

Ida-Harju politseijaoskonna
vanemuurija

Rattasõiduhooaja algusest alates on
sagenenud jalgrattavarguste teated
politseile. Möödunud aastal varastati Tallinnas ligi 500 ratast. Sel aastal
on pealinnas teatatud juba üle 100 ratta vargusest.
Ratast ostma asudes tasub kohe
mõelda, kus ja kuidas hiljem oma ratast turvaliselt hoida. Peamiselt varastatakse rattaid trepikodadest ja avalikest kohtadest, näiteks kaubanduskeskuste ja koolide eest, parkidest. Rohkelt toimub vargusi ka garaažidest,
kuuridest ja kinnistelt õuealadelt.
Kuigi rattavarguste tipphooaeg on
kevad ja suvi, ei tasuks oma kaherat-

talist sõpra unustada ka ülejäänud
aastaaegadel. Politseile teatatakse ka
olukordadest, kus ohver alles kevadel
avastab, et keldrist on ratas kadunud,
ning lisab, et viimati nägi ratast keldris sügisel, kui ratta talveks hoiule pani. Lühidalt – kõik, mis on ripakil ja
lukustamata, viiakse ära.
Jalgrattaid varastatakse just seetõttu, et seda on lihtne teha. Vargus võtab vähe aega, võimaldab kiiret põgenemist ning anonüümsust. Samuti on
võimalik ratas kiiresti maha müüa,
kuna nõudlus odavate rataste järele on
suur. Sageli müüakse varastatud ratas
edasi kuni kümme korda odavamalt.
Peamiselt toimuvad vargused öisel
ajal, kui vargal on lihtsam tegutseda
ja vahelejäämist vähem karta. Kuid
näiteks trepikojast on lihtne ka päe-
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Tallinna Nõmme gümnaasiumi 11. loodus
klassi kuuseistutajad ja metsahuvilised
FOTO: MARILIIS SAMBERK

CINDELLA LAKSON

Tallinna Nõmme gümnaasiumi
11. loodusklassi õpilane

Mai alguses avanes Tallinna Nõmme
gümnaasiumi 11. loodusklassi õpilastele vahva võimalus. Nimelt sai loodusklass uurida metsamajandamist,
aidata kaasa metsa arengule ja nautida sealjuures kevadist tärkavat elu.
Õpilasi võttis oma metsas vastu Taavi Ehrpais, kes on ise suur metsaarmastaja ja tegeleb metsamajandamisega iga päev. Metsanduse ja selle majandamisega on Taavi seotud juba nooruspõlvest saadik ning omab üle 1500
hektari metsamaad, mille eest kannab
ta ise hoolt. Sellele lisaks tegeleb ta OÜ
Alemaa ja Mets juhtimisega.
Esimese asjana jutustas Taavi huvilistele Eesti metsa ajaloost ning viis
õpilased kuuseistikuid istutama. Noortele anti paaride kaupa kätte korvilaadne ämber, mis täideti istikutega,
ning istutusmasin, mis istiku jaoks
mulla sisse augu tegi. Noored jaotati
hektarisuurusele maatükile, kus olid

Nõmme gümnaasiumi õpilased kuuseistikuid istutamas.

vaod ette tehtud, ning juhendajate abiga alustati puude istutust. Tegusad õpilased suutsid istutada poolteise tunniga ligikaudu kaks tuhat puud, mis
Taavi jutu järgi on tavaliselt ühe professionaalse istutaja päevatöö.
Pärast istutamist tehti väike lõunapaus, et jõuvarusid koguda ning Taavilt
pikemalt metsanduse kohta küsimusi

küsida. Juttu jätkus küllaga ning huvilisi oli palju. Räägiti näiteks, milliseid
metsa hooldusvahendeid kasutatakse,
milline näeb metsanduse õppimine välja ning kas metsa võiks investeerida.
Jutujätkuks viis Taavi loodusklassi
metsa jalutama ning rääkis täpsemalt
metsamajandamisest. Nähti erinevaid
metsatüüpe ja võrreldi nende erine-

vusi, nõrkusi ja tugevusi. Taavi kõneles kahjuritest, kes metsa hävitavad,
ja jagas nippe, kuidas putukaid minema peletada ilma metsa kahjustamata. Käidi uurimas raiutud ala koos
värskelt maha võetud puudega ning
räägiti sellele lisaks puu tükihinnast
ning mis mõjutab puu ostu- ja müügihinda. Taavi tegi kõik metsandusest
puust ja punaseks selgeks, et avardada noorte silmaringi ning neid natuke loodusest mõtlema panna.
Õpilased olid vaimustuses kogutud
teadmistest ning tänulikud istutamise kogemuse eest. Värske õhk ja metsa istutamine oli hea vaheldus igapäeva koolielule, päeva nauditi täiel rinnal. «Tore retk loodusesse, mida võiks
kindlasti korrata,» ütles nii mõnigi loodusklassi õpilastest. Tulevikuplaanidesse tuli juurde veel üks võimalus –
minna õppima metsandust.
Puude istutamisest on Tallinna Nõmme gümnaasiumis saamas traditsioon,
loodetavasti jätkatakse metsaelule jõudu juurde andmist ka tulevastel aastatel.

3 põnevat linnalaagrit Valdeku noortekeskuses
Sel suvel on Valdeku noortekeskuses tulemas kolm põnevat linnalaagrit. Linnalaagrite teemad varieeruvad
söögikunstist sport- ja mõttemängudeni ning igaüks leiab endale põneva
vaba aja veetmise võimaluse.
13.–17. juunini on kavas kokanduse
linnalaager. Laagri eesmärk on äratada noortes huvi söögi ja söögitegemise vastu ning õpetada noortele, kuidas
valmistada lihtsamaid roogi ja kasutada köögitehnikat, samuti anda esmaseid teadmisi ohutusest ja hügieenist.
Noored valmistavad ise oma lõunasöögid või elemente sellest noorsootöötajate juhendamisel. Lisaks teadmistele ja oskustele söögitegemisest arendame ka meeskonnatööoskusi, kuna
söögivalmistamine toimub gruppides.
Laagripäevad jagunevad esmaspäevast neljapäevani kaheks osaks. Esi-

meses pooles toimuvad tegevused
noortekeskuses
koos söögivalmistamise ja lõunaga.
Päeva teises pooles
toimuvad temaatilised ja meelelahutuslikud väljasõidud. Reedel toimub
suurem kogu päeva
kestev väljasõit.
4.–8. juulini toimuva laagri teemaks on fair-play.
Laagris kasutatakse läbi rahvusvahelise koostöö välja töötatud meetodit «Score for Smart Youth Work». Eesmärk
on toetada noorte arengut läbi spor-

di ja luua võrdsed
võimalused tüdrukutele ja poistele
ning seeläbi arendada meeskonnatööd, üksteisega
arvestamist ja digioskusi. Laagris
põimitakse omavahel korvpall,
jalgpall, e-sport
ning fair-play
kontseptsioon,
mille kaudu noored õpivad üksteisega arvestama, kokkuleppeid sõlmima,
aruteluoskusi
jm. Nädala esimeses pooles jaguneme võistkondadesse, õpime ja harju-

tame mänge. Nädala teises pooles toimub turniir. Reedel on päevapikkune
meelelahutuslik väljasõit.
Linnalaagri suve lõpetab 1.–5. augustini toimuv lauamängulaager. See
linnalaager on neile, kellele meeldib
lauamänge mängida või kes veel ei
tea, et neile meeldib lauamänge mängida. Ühiselt õpitakse selgeks ja mängitakse mitmeid ülemaailmselt populaarseid lauamänge.
Järk-järgult kergematest mängudest keerukamateni liikudes õpitakse tundma erinevaid mängumehaanikaid. Lisaks mängude mängimisele kohtutakse ka inimestega, kes ühel
või teisel moel on lauamängumaailmaga seotud. Ühiselt võetakse ette ka
temaatiline väljasõit. Reedel toimub,
nagu ikka, suurem, kogu päeva kestev väljasõit. (NS)

Teated detailplaneeringutest
Nõmme linnaosa valitsus avalikustab
Saha tn 17 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt
asub Saha tn 17 kinnistu pereelamute juht
otstarbega alal. Lisaks jääb Saha tn 17 kinnistu Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule alale, kus on määratud miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning ühtselt mõistetavad kaitse- ja kasutamistingimused.
Projekteerimistingimuste eesmärk on
määrata tingimused Saha tn 17 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks. Saha tn 17 kinnistule kavandatava üksikelamu võib paigutada ca 4,3 m kaugusele Saha põigu pool-

sest kinnistu piirist; ca 11,7 m kaugusele
Saha põik 3 poolsest kinnistu piirist; Lemmiku tn 2b poolsest kinnistu piirist ca 4,5 m
ning Saha tänava poolsest kinnistu piirist ca
5,0 m. Saha tn 17 kinnistul suurusega 600
m2 puhul, võib suurim ehitisealune pind olla
kuni 170 m2. Kavandatav elamu ehitisealune pindala on 145 m2.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse
korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste
alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud

keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna
hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 13. juunist kuni 28. juunini 2022 Nõmme linnaosa
valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/03089 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=169838
PT menetluste nr PT247490 või Saha tn 17
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.
Info tel 645 7300.

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

Hiina terviseliikumine ja
budistliku koolkonna qigong
Algõpe + rühmaharjutused

Alati TASUTA. Igas vanuses inimestele
Hiiul, Vabaduse pargis, kõlakoja juures
Kolmapäeviti kl.18.00 (õpe), kl.18.30 (harjutus)
Tel. 5131440, email: jaan@articum.ee

LÜHIDALT
Laste suve aitab
sisustada lugemisprogramm «Suvi
raamatuga»
Tallinna keskraamatukogu kutsub kõiki kuni 13-aastaseid lapsi üle Eesti osalema lugemisprogrammis «Suvi raamatuga».
Tänavu 20 aasta juubelit tähistav
programm kestab kuni 22. augustini
ning pakub lisaks lugemisele ka muid
põnevaid tegevusi.
Lastekaitsepäeval, 1. juunil sai alguse lugemisväljakutse, mis innustab lapsi
suvekuude jooksul lugema läbi vähemalt
kümme raamatut. Lugeda võib nii raamatukogust laenatud teoseid kui ka raamatuid kodusest riiulist. Valiku lihtsustamiseks on raamatukoguhoidjad koostanud lasteraamatute soovitusnimekirjad,
kuid valida võib ka muud endale meelepärast kirjandust.
Iga lugemisprogrammis loetud raamatu kohta ootab raamatukogu tagasisidet kas joonistusena, kirjalikult või
fotoga endast raamatut lugemas. Kõik,
kes on 22. augustiks raamatukokku toonud või saatnud vähemalt kümne raamatu tagasiside, saavad auhinna ja kutse 27. augustil toimuvale lugemisprogrammi lõpuüritusele.
Selleks, et lugemishuvi püsiks läbi
suve, on nii programmis osalejad kui
kõik teised huvilised oodatud 9. juulil
kell 12‒18 Politseipargis toimuvale perepäevale, kus pakutakse põnevaid kirjandusega seotud tegevusi ning loositakse
«Suvi raamatuga» osalejate seas välja
vaheauhindu.
Täpsema info «Suvi raamatuga»
lugemisväljakutse ja ürituste kohta
leiab raamatukogu www.keskraamatukogu.ee/lasteleht. «Suvi raamatuga» läbiviimist toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus. (NS)

65. Uno Palu noorte
mitmevõistlus
Nõmme Kergejõustikuklubi korraldas
26.–27. mail Kadrioru staadionil 65.
Uno Palu noorte mitmevõistluse karikavõistlused.
Poisid ja tüdrukud võistlesid kahes
vanusegrupis. Tüdrukutel oli kavas 7võistlus ja poistel 10-võistlus.
11–12-aastaste tüdrukute esikolmik
oli Sofia Suprun, 3613 punkti, Loore-Liis
Viidik, 3528 punkti ja Kristiina Tamm,
3342 punkti. 13–14-aastaste tüdrukute seas saavutas esikoha Ellen Ingrid
Aadamsoo 4092 punktiga. Talle järgnesid Rosanne Vassus 3488 punktiga
ja Ellen Kobin 3361 punktiga.
11–12-aastaste poiste esikolmiku
moodustasid Rigon Stefen Pappel 4215
punktiga, Eke Kaur Aavik 3497 punktiga ja Ron Marcus Laurik 3495 punktiga. 13–14-aastaste poiste esikolmikusse kuulusid Sebastian Nuutmann
5369 punktiga, Deron Abidemi Moses
4416 punktiga ning Omar Nisamedtinov 4396 punktiga.
Samal võistlusel olid kavas ka meeste
ja naiste 100 m jooksud ning tüdrukute
ja poiste U18 400 m tõkkejooks. 400 m
tõkkejooksus võtsid mõõtu ka naised ja
mehed U20 vanuseklassis ning mehed
U23 vanuseklassis.
Palju õnne kõikidele võitjatele! (NS)
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VABA AEG

ERAKUULUTUSED
Rahumäe mängujaam

Teenused

27.05–19.06 Nõmme kultuurikeskuse kunstistuudio

Mängujaam ootab mängima kõiki lapsi koos vanema-

kevadnäitus. Juhendaja Illu Erma. Tasuta.

tega.

Bituumenkatuste remont
SBS-rullmaterjaliga. Plekitööd. Tel 5819 7445.

10.06 kl 19 Lembit Veevo autoriplaadi esitluskont-

Avatud: E-N kl 11–19 ja R kl 10–17

Nõmme kultuurikeskus

sert; esineb segakoor Huik!, juhendaja Ingrid Roosa.
Pilet 10.- 1 h enne algust kohapealt, pensionäridele ja
lastele tasuta.
19.06 kl 18 Tantsustuudio Alhambra 14. kontsert. Pilet eelmüügist 5.-, samal päeval 7.- Müügil Fienta.ee ja
kultuurikeskuses
Kultuurikeskus on avatud: E-N 17-21 ja vastavalt ürituste ning huvitegevuse toimumisele.
Nõmme muuseum

Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Von Glehni teater
3.06 kl 19, 5.06 kl 17, 10.06 kl 19 Urmas Lennuk /
Margus Abel «Piirideta piirid». SALME TEATER.
Algas registreerimine VGT teatrilaagrisse (15.08–
19.08). Ootame lapsi vanuses 10–13.
Info ja broneerimine: www.vgt.ee, 667 5675,
kairi@vgt.ee.

16.06 kl 19 Henry Laksi kontsert. Pilet 10.- müügil 1 h

VGT kassa avatud esmaspäeviti kell 12–18.

enne kontserti.

Jälgi meid ka VGT Facebookis ja Instagramis.

Nõmme muuseumist on valminud virtuaalnäitus, vaa-

Etendused ja kontserdid veebis: www.VGTv.ee

ta www.nommemuuseum.ee.
Nõmme muuseum on avatud vastavalt eelnevale kokkuleppele. Külastamiseks saab aja kokku leppida e-kirja teel post@nommekultuur.ee. Sissepääs 2.-, õpilased/üliõpilased/pensionärid 1.-, perepilet 3.- Müügil ka
Fienta.ee.
Nõmme muuseumi hubaseid ruume saab üürida erinevateks üritusteks: koosolekud, kontserdid, seminarid
või tähtpäevad.
Jaama 18.

Nõmme vaba aja keskus
14.06 kl 18 «Kokkame koos sõpradega» Nõmme vaba aja keskuses. Juhendaja Pille Enden. Eelregistreeri-

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

Nõmme baptisti kogudus
5.06 kl 11 Nelipüha jumalateenistus, jutlustab Veikko Võsu

mine telefonil 672 3125 või riina.jogi@nomme.ee. Osa-

12.06 kl 11 Jumalateenistus, jutlustab Heli Metsala

lustasu 10.-

19.06 kl 11 Jumalateenistus, jutlustab Hannes Her-

15.06 Pediküür

maküla

Suvel juuksurit ja pediküüri ei ole.

Püsiteated: T kl 6.30 meeste hommik; K kl 11 vääri-

Valdeku 13

kate hommik; N kl 7 naiste hommik.

Pääsküla noortekeskus
Avatud: E-R 13-19

Teenistuste otseülekanded ja järelevaatamine
www.nbk.ee.

Skate-park avatud: E-R 13-19 ( etteregistreerimise-

Palvesoovid saada palvesoov@nbk.ee.

ga); L 12-18 (17+ noortele, etteregistreerimisega, v.a

Puuvilja 4, lisainfo nbk@nbk.ee.

iga kuu viimane laupäev)
Pääsküla noortekeskuse 2 ägedat linnalaagrit
1. vahetus 27.06–1.07
2. vahetus 8.–12.08
Hind 80.-, sisaldab lõunasööki ning ägedaid tegevusi linnas ja linnast väljas. Veel on mõned vabad kohad.
Registreerimisinfo leiab www.nomme.ee/paaskula-noortekeskus
Rännaku pst 1

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

Valdeku noortekeskus
Avatud: E-R 13-19
13.–17.06 kokanduse linnalaager
4.– 8.07 fair-play linnalaager

MAIA KARRO
UUS MAA
Aasta Maakler 2021

1.–5.08 lauamängu linnalaager
Valdeku noortekeskuse linnalaagritesse registreerimine https://linktr.ee/valdekunoortekeskus
Täpsem info noortekeskuste kohta kodulehel www.
nomme.ee või Facebookist.
Valdeku 13

2022/2023. õa kooliks
ettevalmistavasse ringi

518 8883

maia.karro@uusmaa.ee

Elektrik, santehnik, katuste
värvimine ja kruntimine. Tel
501 1413.
Vannitubade remont. Boilerite pistikute paigaldus. Ummistuste kõrvaldamine. Lamekatuste remont SBS-kattega. Soodsalt. Tel 5850
8713.
Teen ehitus- ja remonditöid otse omanikule. Tel 502
4883.
Olen sulle abiks niitmis-,
trimmerdamis-, haljastus- ja majapidamistöödel.
Hinnad on kokkuleppel ja
mõistlikud. Helista ja leiame su murele lahenduse. Tel
529 4010, Rando.
Tegelen akende ja uste reguleerimise-hoolduse ja remondiga. Mehhanismide, tihendite, klaaspakettide, linkide ja silikooni vahetus. Tel
5561 3632, erki@aknad.net.
Muru niitmine, trimmerdamine, heki lõikus, okste
äravedu, heina purustamine, kruntide korrastus. Tel
5897 7133.
EHITUSPUUSEPP / üldehituse ja remondi lahendamine. Terrassid, grillmajad või
kogu elamise värskendamine nii seest kui ka väljast.
Kurda muret tel 5594 9781,
Andre.
Kutseline korstnapühkija, puhastus ja akti väljastamine. Küttekehade remont, moodulkorstnate paigaldus. FB/korstnatarve. Tel
5198 0980.
Hoonete renoveerimine,
juurdeehitised, pööningute väljaehitamine, muinsuskaitsetööd, fassaadide, katuste, vundamentide soojustamine ja renoveerimine.
Tel 5307 2076, e-post info@
viimistlusehitus.ee.
Hekkide pügamine soodsalt
ja hoolsalt. Tel 5302 8158.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont. Tel 5692
1395.
Viljapuude lõikus ja vihmaveerennide puhastus. Tel
5390 3811.
Abistan majapidamistöödel, viin ära lehekotid, pesumasinad, boilerid jne. Tel
527 1445.
Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa. Tel 5399 3595.
Korstnapühkimine (nõuetekohane akt), ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh korstnad) ehitus ja
remont. Teen töid ka nädalavahetustel. Tel 5372 4993
või e-post korstnapyhkija1@gmail.com.
Hekkide pügamine soodsalt
ja hoolsalt, vajadusel okste
äravedu. Tel 5302 8158.
Teeme ehitus-remondi- ja
santehnilisi töid. Tel 5561
8926.

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

Pensionärist ehitaja-remonditööline teeb erinevaid
väiksemaid remonditöid. Tel
5646 5843.

Tasuta puupakkude äravedu. Tel 5347 6867.

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.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk,
torud, pesumasinad, pliidid, vannid, boilerid, katlad, akud, mootorid, kaablid,
autoosad. Külmkapid, telerid alates 10–15.- Tel 5550
5017.
Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus. Tel
5551 8638.
Aedade ja väravate paigaldus. Aia- ja väravatarvikute
valmistamine ja müük, väikeehitus, transportteenus
väikeveokiga. Kogemust
eelmisest sajandist. Asun
Nõmmel, tel 501 4165.
Teen 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 puulangetajad lõikavad parima hinnaga ohtlikke puid ja teevad
puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon tasuta. Tel
513 3458, www.ohtlikpuu.
ee, info@ohtlikpuu.ee.
Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Hindame puude tervislikku seisundit. Soodsad
hinnad. Tel 522 0321,
www. arbormen.ee.
Hekkide pügamine soodsalt
ja korralikult, vajadusel okste äravedu. Tel 5302 8158.
Elektritööd soodsate hindadega kogenud elektrikult.
Likvideerin ka pisirikkeid.
Tel 5660 9403.
Fassaadide ja katuse puhastamine ning värvimine. Tel
5698 3903, www.paintsol.eu.
Kivikorstnate ehitamine.
Tel 518 8889.
Korstnapühkimine (nõuetekohane akt), ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh korstnad) ehitus ja remont. Teen töid ka
nädalavahetustel. Tel 5372
4993, korstnapyhkija1@
gmail.com.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt.
Tel 5692 1396.
Kogenud mehed paigaldavad tänava- ja äärekive
ning teevad lammutustöid.
Hinnad mõistlikud, kvaliteet hea. Tel 5616 4364.

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

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

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

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

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. Kujundame ja istutame
lilli. Tel 506 8325.
Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja
Harjumaa piires kohale. Garantii. Tel 516 8180, Hillar.
Soovite värskendada aknaraamide-uste värvi? Töö
kiire ja korrektne. Vajadusel juhatan värvitud akende näidisteni Nõmmel. Palun võtke ühendust. Tel 551
5710, nõmmekas Tiit.

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.-, kask 3.50, 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.

Ost
Ostan vanu ja uusi raamatuid, heliplaate, postkaarte ning rinnamärke. Hindamine ja kojukutsed tel 517
1882.
Ostan puukastiga raadioid,
vanu kirjutusmasinaid,
grammofone, heliplaate. Tel
5893 8528.
Ostan Tarbeklaasi, «Seiklusjutte maalt ja merelt»,
Eesti kunsti (Peil, Ohakas,
Wiiralt, Soans, Kangilaski,
Lind jne). Tel 5552 5584.
Soovin osta maale, pilte,
raamatuid, keraamikat, vana raha, jne. 511 6039 või
5826 0567.

Teen ehitustöid (üldehitus):
sisetööd, katusetööd (kivi-, plekk- ja lamekatused).
Korstnapitside parandus ja
ladumine. Lisaks ka plekitööd. Tel 5199 8917.

Huvitavad vanad autod.
Ford, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Volkswagen.
Võib olla kaua seisnud, roostes, remonti vajav. Helista
ja lepime hinnas kokku. Tel
5345 8662.

Valmistan, parandan, paigaldan valtsplekk-katuseid,
vihmaveesüsteeme, varikatuseid ja katuse turvatooteid ning teen igasugu muid plekksepatöid. Tel
5685 8222.

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

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476, mehitus@
gmail.com.
Väljaõppinud puulangetajad lõikavad parima hinnaga ohtlikke puid ja teevad
puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon tasuta. Tel
513 3458, www.ohtlikpuu.
ee, info@ohtlikpuu.ee.
Viime tasuta ära vanametalli ja puidu. Tel 5662 1344.
Nõmme juuksur, Pärnu mnt
303, Võsu bussipeatuses
pakub tavalist maniküüri/
geellakiga 20/28, pediküüri/geellakiga 28/35, kulmude/ripsmete värvimine 10.Tel 655 5327. Rohkem infot
Facebookis: Nõmme Juuksur
ja Ilustuudio.
Aitan kalmuplatside hooldamisel, soodne hind ja hoolas
töö! Tel 5332 2399.

Küttepuud
Müüa toored ja kuivad lõhutud küttepuud kohaletoomisega: lepp, sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu. Kuivad segalehtpuud
võrkkottides 40 l (5–25 cm)
hind 2.50 kott. Hinnad ja
tellimine kodulehel www.
pakhalupuu.ee või tel 509
9598.
KUIVAD HALUPUUD 30;
40; 50 cm võrkkotis. PUIT
BRIKETT 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.

Ostan Eesti-aegse raamatukapi. Tel 5893 8528.
Lotta taaskasutuspood ostab vanu ja nõukaaegseid
nõusid, kujusid, vaase, serviise, suveniire, fotoaparaate, raadioid ja Eesti Tarbeklaasi. Raha kohe kätte. Tel
5553 1511.
Ostame absoluutselt igas
seisus autosid. Kustutame
ARK-ist 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,
kunsti, kuld- ja hõbeasju,
münte, maale, jalgrattaid,
mopeedi jne. Pakkuda võib
kõike vana. Tel 5835 0104.
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.

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.
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Ostan tänapäevaseid kasutatud raamatuid. Tel 514
0618, Andres.
Ostame vanarauda alates
200 kg. Tel 5347 6867.
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.
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. Koha peal kiire vormistamine ja tehing.
Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 5618
8671. Järele tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan
ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Ostan
Vene autode, tsiklite osi. Tel
510 2349.
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, võrre, tsikleid, nende
raame, varuosi ja seonduvat, Saksa militaari, Vene
autode uusi varuosi ja muud
vanavara. Tel 529 3445.
Ostan vanavara, mööblit,
maale, nõusid, vaase, raamatuid, hõbeesemeid, münte, ordeneid, märke, postkaarte ja palju muud. Raha
kohe kätte. Tel 5353 8982.

Müük
Müüa soodsalt kreissaag.
Tel 512 9132.

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.
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 388f (sissesõit
Salve tänavast). Samuti
müügil suur valik uusi ja vähekasutatud rehve ja velgi. Kogu laoseis fotodega
www.rehvid-est.ee. Avatud
E-R 9.30-18 L 10-16 Rehvid-Est OÜ Tel 5664 1897.

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

Kalle Sepp & Mikk
Tammepõld
9. juuni
kell 19.00
Ravila park

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

Marko Matvere &
Peep Raun
7. juuli
kell 19.00
Ravila park

Muu
Pakun vahetustega tööd
puu-, juurvilja- ja marjade
müüjale Nõmme turul. Tel
5590 5431.
Vajan rollerile aastaringset hoiukohta garaažis, mis
asuks Pihlaka tänava lähedal, Nõmmel. Hea, kui garaažile saaks iseseisvalt ligi. Tasu kokkuleppel. Tel
505 8786.

Curly Strings
20. august
kell 14.00
Vabaduse park

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.

MINU TÖÖ
ON TAGADA SINULE
PARIM TEHING!

Noor pere ostab Nõmmel
maja. Tel 503 9477.

KUI PLAANID KINNISVARAGA
TEHINGUID VÕID MIND USALDADA!

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.

PILLE SILD

KUTSELINE KINNISVARAMAAKLER

52 98 909

pille.sild@uusmaa.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

SUVISED KONTSERDID
NÕMMEL

Madratsid
Hooldusvoodid
Voodilauad
Libilauad

Vanniistmed
Potitoolid
Dušitoolid
Tugikäepidemed
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