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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus sai
nurgakivi

Linnaosa
vabaneb
romusõidukitest

 2020. aastal
valminud objektid

1. novembri seisuga elas 
Põhja-Tallinnas rahvasti-
kuregistri andmetel 60 113 
inimest.

Oktoobrikuu jooksul vähenes 
elanike arv meie linnaosas 35 
inimese ja kogu Tallinnas 66 
inimese võrra. Elanike arv vähe-

nes ka Lasnamäel, Mustamäel, 
Nõmmel ja Pirital. Käesoleva 
aasta algusest on Põhja-Tallin-
nasse lisandunud 189 elanikku, 
Tallinn tervikuna on kasvanud 
aga 3034 elaniku võrra. No-
vembri alguse seisuga elas pea-
linnas 446 966 inimest .  PTS

29. novembril süüdati esimene andvendiküünal.  Ilja Matusihis

Stroomi rannapargi 
Jõulumaa kava
Pühapäev, 6. detsember
16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja
 imeline mets”
16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 13. detsember
16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”
16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.45–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 20. detsember
16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 27. detsember
16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”
16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–18.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 3. jaanuar
16.00 Etendus “Kolm kassi”
16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.40–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 10. jaanuar
16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Jõuluootus Põhja-Tallinnas 
Põhja-Tallinna valitsus 
korraldab Stroomi ranna-
pargis tasuta jõuluürituste 
sarja. Esimesest advendist 
kuni 10. jaanuarini on 
Stroomi rannapargis ava-
tud imeline Jõulumaa. Igal 
pühapäeval kell 16–20 toi-
muvad vabas õhus töötoad, 

jõuluvana vastuvõtt, hobu-
vankrisõit, lasteetendused, 
karussellisõit, kõlab jõulu-
muusika. Jõuluüllatused!

Veel üritusi Põhja-Tallinnas.
• Kalamaja muuseumiaial on 

detsembrikuus avatud jõuluka-
lender “Ava üllatusi!”.

•  Noblessneri väljakul on 

püsti jõulupuu ja väike iglukü-
la, kus pakutakse kuumi jooke 
ja piparkooke ning 6. detsemb-
ril avaneb valgusinstallatsioon 
“Loojang”, mille inspireerija on 
legendaarne suvine Noblessne-
ri päikeseloojang merre.

• 6. detsembril toimub Tellis-
kivi Loomelinnakus Eesti Disai-

nikeskuse disainiturg.
•  12. detsembril toimub

Põhjala tehases (Marati 5) jõu-
luturg, kus külalisi ootavad 
maitsev söök, laste mängula, 
jõulurull ja päkapikudisko. Ava-
tud on stuudiod, lõbusad töö-
toad ja sõbralik tehas. Toimu-
vad kontserdid.  PTS

Kuni 6. detsembrini saab 
esitada ettepanekuid lin-
naosa kujundamiseks.

Kaasava eelarve rahastusele 
saab kandideerida projekt, mil-
lel on avaliku kasutuse eesmärk 
– see peab olema linlastele ena-
miku ajast tasuta kasutatav, 
väärindama linnaruumi ja toe-
tama linna arengueesmärke.

Ideid on võimalik esitada igal 
Tallinna veebilehel, teenindus-
saalis (Vabaduse väljak 7) või 
linnaosavalitsustes (Niine 2) 6. 
detsembrini. Idee esitaja peab 

kirjeldama projekti eesmärki ja 
olulisust, sihtrühma, teostamist 
ja võimalikku ajakava ning hin-
nangulist maksumust.

Aasta jooksul elluviidavad 
ideed selgitatakse välja hääle-
tusel linnaosade kaupa. Oma 
linnaosa projekti valikus saavad 
osaleda selle linnaosa elanikud 
alates 14. eluaastast.

Iga hääletaja saab hääletada 
kuni kahe meelepärase projek-
ti poolt. Hääletada saab elekt-
rooniliselt või paberil.

Hääletus on planeeritud 18.–

31. jaanuaril 2021.
Kaasava eelarve eesmärk on 

igal aastal viia igas linnaosas el-
lu projekt, mille idee pakuvad 
välja ja valivad hääletusel lin-
naosa elanikud.

2021 on kaasava eelarve ko-
gusumma 800 000 eurot. 75 
protsenti kogusummast jaota-
takse linnaosade vahel võrdselt 
ning 25 protsenti linnaosa ela-
nike arvuga proportsionaalselt. 
Põhja-Tallinn saab kaasava eel-
arve projekti teostamiseks 
102 020 eurot.  PTS

Toimub kaasava eelarve ideekorje

Põhja-Tallinnas on 60 113 
elanikku
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Uues hoones saame 
laiendada huvialade 

valikut. LK. 5
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Põhja-Tallinnas 
on 59 727 elanikku


 Kopli huvikooli direktor 

Jelena Zemenkova

Esita idee kaasavasse eelarvesse!

Kopli kasepark on avatud
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Head kooliteed  LK. 2
Lehekotid viiakse 
tasuta ära  LK. 2

Tallinn ootab 3. septembrist kuni 
1. oktoobrini kõigi linlaste ettepanekuid 
projektide kohta, mida võiks rahastada 
kaasavast eelarvest 2022. aastal.

Põhja-Tallinna elanikud saavad kaasava eelar-
vega esitada oma kogukonnale meelepäraseid 
ideid, mida linna raha eest võiks rajada. Tegu 
peab olema avalikuks kasutamiseks ja vaba juur-
depääsuga objektidega.

Esitatud ideede teostatavust hindab ekspert-
komisjon ning sõelale jäänud ettepanekud liigu-
vad edasi tutvustamisele, arutamisele ja seejärel 
rahvahääletusele. Linlased saavad meeldivamaid 
projekte toetada novembris avalikul hääletusel.

Taas on oodatud ka eelmisel kaasava eelarve 
hääletusel olnud projektid, mis ei pälvinud vali-
tuks osutumiseks küllalt hääli. Tallinna kaasava 
eelarve planeeritav kogusumma 2022. aastal on 
1 miljon eurot.

Täpsem info kaasava eelarve ideede esita-
mise ja hindamisprotsessi kohta on veebilehel 
https://www.tallinn.ee/kaasaveelarve/

Vaktsineerimisbuss 
Koplis 2. septembril 
Qvalitas Arstikeskus vaktsineerib soovijaid 
2. septembril kell 10.00–17.00 Eesti Mereaka-
deemia sisehoovis (Kopli 101). 2. septembril 
kella 10–17 saab Qvalitase vaktsineerimisbus-
sis Eesti Mereakadeemia sisehoovis (Kopli 101) 
vaktsineerida elavas järjekorras, st eelneva re-
gistreerimiseta. Kasutusel on Pfi zer-BioNTechi 
koroonavaktsiin Comirnaty. Kopli 101 hoone lä-
heduses pole parkida hetkel võimalik. Lisainfo: 
vaktsineeri.ee ja tel. 1247.

Põhja-Tallinn jagab 
tasuta maske
Põhja-Tallinna valitsus jagab paljulapseliste-
le peredele, üksikvanematele, pensionäride-
le ja sissetulekust sõltuvat toetust saavatele 
linlastele tasuta meditsiinilisi maske.
Maske jagatakse isikut tõendava dokumendi 
alusel:  • Põhja-Tallinna valitsuses (01.09–03.09 
Niine 2, alates 6.09 – Kari 13): E 8.15–18; T–N 
8.15–17; R 8.15–16; • Põhja-Tallinna sotsiaal-
keskuses (Sõle 61a): E–R 9–16; • Põhja-Tallin-
na noortekeskuses (Kopli 98): E–R 10–18.

Avalikul hääletus toimub novembris. PTS

Väljaandja: Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Aadress: Niine 2, 10414 Tallinn
E-post: violetta.lanman@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7012. Trükk: Printall
Kirjastaja: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee
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2021. aastal valisid põhjatallinlased 
oma lemmikuks Kass Augusti promenaadi
Plaani kohaselt valmib promenaad 2022. aasta sügiseks. Selle Telliskivi Rimi ja Salme trammipea-
tuse vahelisel alal asuva promenaadi eesmärk on suurendada kergliiklejate turvalisust ja mitmeke-
sistada linnakeskkonda. Idee autorid on Ülle Maiste, Meelis Luukas ja Ivika Holm.

Põhjatallinlased 
valisid Kass 
Augusti 
promenaadi. PTS

Kaseparke ja kasemetsi on 
Eestis ja maailmas palju, kuid 
Kopli kasepark on ainuke.

KopliFestil avati Kopli kasepark, mis sai 
mullu ja tänavu toimunud tööde käi-
gus juurde rohkesti vaba aja veetmise 
võimalusi: rajati keskväljak, mänguväl-
jakud, vabaõhu spordilinnakud, ekst-
reempark ning koerte jalutusväljakud.

Kopli kaseparki on mugav tulla 
trammiga, Marati peatus.

Pargialale jäi looduskaitsealune kivikülv. 
Ilja Matusihis

Ehitati kaks koerteväljakut. Ilja Matusihis Rajati spordilinnakud. Ilja Matusihis



Eelhääletamine ja elektrooniline 
hääletamine toimuvad alates es-
maspäevast, 11. oktoobrist, kuni 
laupäeva, 16. oktoobrini. Vali-
mispäev on 17. oktoober 2021.

Eelhääletamine keskuste  
jaoskondades
11.–14. oktoobrini kella 12–20 saavad 
kõik vähemalt 16-aastased valijad hääle-
tada järgmistes Põhja-Tallinna valimisja-
oskondades:
valimisjaoskond nr 84 – Põhja-Tallinna 
noortekeskus, Kopli tn 98;
valimisjaoskond nr 86 – Stroomi keskus, 
Tuulemaa tn 20;
valimisjaoskond nr 87 – Karjamaa põhi-
kool, Karjamaa tn 1;
valimisjaoskond nr 96 – Põhja-Tallinna 
valitsuse hooviala, Kari tn 13.

Eelhääletamine ja valimispäev  
kõikides jaoskondades
Eelhääletamisel 15.–16. oktoobrini kel-
la 12–20 saab vähemalt 16-aastane valija 
hääletada ainult oma elukohajärgse va-
limisringkonna valimisjaoskondades. 
Valimispäeval 17. oktoobril kella 9–20 
saab vähemalt 16-aastane valija hääleta-
da ainult oma elukohajärgse valimisring-
konna valimisjaoskondades. Valimis-
päeval saab elektrooniliselt antud häält 
tühistada, hääletades kuni kella 20.00 
hääletamissedeliga.

Põhja-Tallinna valimisjaoskondade 
hääletamisruumide asukohad  
on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 83 – Tallinna 

kunstigümnaasium, Kopli tn 102a;
2) valimisjaoskond nr 84 – Põhja-Tallin-

na noortekeskus, Kopli tn 98;

3) valimisjaoskond nr 85 – Pelguranna 
lasteaed, Pelguranna tn 49;

4) valimisjaoskond nr 86 – Stroomi kes-
kus, Tuulemaa tn 20;

5) valimisjaoskond nr 87 – Karjamaa põ-
hikool, Karjamaa tn 1;

6) valimisjaoskond nr 88 – Tallinna Sal-
me kultuurikeskus, Salme tn 12;

7) valimisjaoskond nr 89 – Põhja-Tallin-
na valitsuse hoone, Niine tn 2;

8) valimisjaoskond nr 90 – Ehte humani-
taargümnaasium, Ehte tn 9;

9) valimisjaoskond nr 91 – Kool 21. Sa-
jandil, Sõle tn 40;

10) valimisjaoskond nr 92 – Ristiku põ-
hikool, Ristiku tn 69;

11)  valimisjaoskond nr 93 – Tallinna  
Euroopa kool, Tehnika tn 18;

12) valimisjaoskond nr 94 – Pelgulinna 
gümnaasium, Mulla tn 7;

13) valimisjaoskond nr 95 – Tallinna Kop-
li huvikooli endine hoone, Lina tn 8;

14) valimisjaoskond nr 96 – Põhja-Tal-
linna valitsuse hooviala, Kari tn 13.

E-hääletamine
Elektrooniline hääletamine kestab öö-
päevaringselt ja algab 11. oktoobril 
kell 9 ning lõppeb 16. oktoobril kell 
20. E-hääletamiseks on vajalik ID-kaart 
või mobiil-ID ja arvuti. Nutiseadmega 
e-hääletada ei saa.

Kodus hääletamine toimub ainult 
15.–17. oktoobrini kella 9–20
Kui valija terviseseisundi või mõne muu 
mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada 
hääletamisruumis, võib ta taotleda hää-
letamist kodus. Kodus hääletamise taot-
luse saab esitada juhul, kui valija asub 
oma elukohajärgse valimisringkonna 
territooriumil.

Valijal tuleb esitada kirjalik taot-
lus kodus hääletamise korraldamiseks 
hiljemalt 17. oktoobriks 2021 kl 14.00 
elukohajärgsele Tallinna linnaosavalitsu-
sele. E-kirjaga saab oma taotluse esitada 
e-postile pohja.elukoht@tallinnlv.ee. 
Telefoni teel saab esitada taotluse  
15. ja 16. oktoobril 2021 kl 12–20 ning 
valimispäeval, 17. oktoobril kl 9–14  
(Põhja-Tallinn – 645 7057, 645 7055).

Hääletamisõigus
Tallinna linnavolikogu valimisel on hää-
letamisõigus järgmistel valimispäeval 
16-aastaseks saanud isikutel:
· Eesti kodanikul, kelle püsiv elukoht 

Eesti rahvastikuregistri andmetel  
17. septembri 2021 seisuga asub Tal-
linna linnas;

· Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv 
elukoht Eesti rahvastikuregistri and-
metel 17. septembri 2021 seisuga asub 
Tallinna linnas;

· välismaalasel, kelle püsiv elukoht Eesti 
rahvastikuregistri andmetel 17. sep-
tembri 2021 seisuga asub Tallinna lin-
nas ning kes elab Eestis pikaajalise ela-
misloa või alalise elamisõiguse alusel.

Hääletamisõigus puudub isikul, kes on:
· valimisõiguse osas teovõimetuks tun-

nistatud;
· kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja 

kannab vanglakaristust.
Välismaalane on kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimise seaduse mõttes isik, 
kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu 
liikmesriigi kodanik, näiteks Vene Föde-
ratsiooni kodanik või ka kodakondsuse-
ta isik, kes elab Eestis pikaajalise elamis-
loa või alalise elamisõiguse alusel.

Juba teist korda algab kooli- 
aasta keerulistes tingimus-
tes. Algaval õppeaastal on 
koolide avatuna hoidmine 
kõigi haridusvaldkonnas 
tegutse ühine eesmärk.

Siiski algab Põhja-Tallinnas koo-
liaasta rõõmsalt, sest Tallinna Kopli 
huvikool kolib oma vanast asuko-
hast Lina tänaval uude Põhja-Tal-
linna kogukonnamajja (Kari tn 13). 
Tallinna linn toetab abivajajaid 
kooli ja lasteaia teel, sest kooliaasta 
algus toob elevuse kõrval kaasa ka 
suured väljaminekud.

Esimesse klassi mineva lap-
se toetust ehk ranitsatoetust võib 
taotleda Tallinna Iseteenindus-
keskkonnas alates 12. septembrist 
kuni 30. novembrini. Toetus sum-
mas 320 eurot makstakse välja ka-
hes osas. Tegemist on ühekordse 
toetusega lapsele, kes läheb Tallin-
nas esimesse klassi ning kelle enda 
ja ühe vanema elukoht on rahvasti-
kuregistri andmetel Tallinnas.

Veel Tallinna soodustusi lastele:
• Osaline lasteaia kohatasuvabastus 

(kuni 80%) vähekindlustatud pe-
rede lastele.

 • Täielik kohatasuvabastus kol-
manda või enama lasteasutuses 
käiva lapse puhul, kui Tallinna 
koolieelses munitsipaallasteasu-
tuses käib pere kolm või enam 
last.

• Toidukulu katmine munitsipaal-
lasteaias piirmäära ulatuses.

• Toidukulu tasumisest vabastami-
ne täies ulatuses vähekindlusta-
tud perede lastele.

• Eralasteaedade toetamine. Toe-
tust makstakse koolieelsete 
eralasteasutuste toetamise korra 
alusel eralasteaedadele poole-
teise- kuni seitsmeaastaste laste 
eest. Toetust makstakse samas 
mahus kui munitsipaallasteasu-
tustele.

• Eralasteaias käiva lapse toidukulu 
katmine linnavalitsuse kehtesta-
tud piirmäära ulatuses.

 • Erivajadustega laste vanemaid 
toetatakse koolieelse eralasteasu-
tuse õppemaksu tasumisel, kui 
laps käib eralasteasutuses kooli-
välise nõustamismeeskonna soo-
vitusel.

Põhja-Tallinnas saab 
immuniseerimistõendit 
välja printida:

• Linnaosavalitsuse infosaalis 
(01.09.–03.09. Niine 2; alates 
06.09 Kari 13): E 8.15–18;  
T, K, N 8.15–17; R 8.15–16. 

• Kalamaja raamatukogus (Kotze-
bue 9): T, K, R 11–18;  
N 12−19; L 10–17.

• Pelguranna raamatukogus  
(Kangru 13): T, K, R 11−18;  
N 12−19; L 10−17.

• Sõle raamatukogus (Sõle 47b):  
T, K, R 11−18; N 12−19; L 10−17.

Iga kuu viimasel tööpäeval on raa-
matukogud suletud korrastus-
päevaks.

Immuniseerimistõendi printimi-
seks peab abivajajal kaasas olema 
ID-kaart koos PIN-koodidega.

Vajadusel saab taotleda uued PIN- 
ja PUK-koodid ID-kaardi jaoks 
politsei- ja piirivalveameti Tamm-
saare teenindusest (A. H. Tamm-
saare tee 47). Lisainfo telefonil 612 
3000.
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Põhja-Tallinn on eriline oma 
pika merepiiri poolest. Kui 
veel aastaid tagasi oli ligipääs 
merele paljuski suletud, siis 
viimastel aastatel on teh-
tud kõvasti tööd, et olukord 
muutuks. Tänu koostööle 
erasektoriga ongi pilt tänaseks 
hoopis ilusamaks muutunud.

Hetkel on linnahallist kuni Noblessne-
rini välisruumi ideeks luua terviklik, 
mitmekülgne ja avatud keskkond, 
mis kõnetaks ümbritsevaid elanikke, 
kohalikke ettevõtjaid ja külalisi. Tule-
vikus avaneb kogu promenaadilt avar 
vaade Tallinna lahele ja sadamatele. 
Kõigil käimasolevatel arendusprojekti-
del Põhja-Tallinnas on ühine eesmärk 

– anda inimestele mere kohaloleku 
tunne. See tähendab mugavat ligipää-
su promenaadile ja mitmesuguseid 
võimalusi vaba aja veetmiseks mere 
vahetus läheduses. Promenaadile juur-
depääsuks on juba praegu rajatud ja 
avatud Suur-Patarei tänavalt kaks trep-
pi Kalaranna tänavale ehk teisisõnu – 
otsetee tulevasele promenaadile. 

Pealinna sadamaalale rajatakse 
linnaosi ühendav kergliiklustee. 

Augusti keskel algasid ehitustööd 
Tallinna sadamaala kergliiklustee ra-
jamiseks. Projekti käigus valmib ligi-
kaudu 1,36 kilomeetri pikkune lõik 
Reidi teest Kalaranna tänavani. 

Uus tee ühendab omavahel nii 
Põhja-Tallinna, Kesklinna kui ka 

Pirita jalgrattateed. See hakkab kul-
gema üle Tallinna sadama territoo-
riumil valmiva kergliiklussilla ning 
võimaldab katkematu promenaa-
di alates Pirita muulist kuni Nob-
lessnerini.

Põhja-Tallinna  
valitsus

Põhjatallinlastel peab olema mere kohaloleku tunne

Koolide avatuna hoidmine on kõigi haridusvaldkonna tegutsejate 
ühine eesmärk, Albert Truuväärt

Head uut kooliaastat!Kohaliku omavalitsuse  
valimised toimuvad 17. oktoobril

Hääletamisvõimalused
E 

11.10 
T 

12.10 
K 

13.10 
N 

14.10 
R 

15.10 
L 

16.10
P 

17.10.2021 

VALIMISPÄEVEELHÄÄLETAMINE

Keskuste jaoskondades  
hääletamine 
12.00–20.00

Asukohas hääletamine 
09.00–20.00

Kodus hääletamine 
09.00–20.00

Elektrooniline hääletamine 
E 09.00 …                                                             … L 20.00 

Kõikides 
jaoskondades 
hääletamine 
12.00–20.00

Kõikides 
jaoskondades 
hääletamine 
09.00–20.00



Naeratus on üks kõige meeldivamaid 
asju, mida näeme. Aga ilma tugevate 
ja tervete hammasteta pole ju naera-
tust. Tuleb välja, et hea tuju on sageli 
seotud õigeaegse visiidiga stomato-
loogi juurde!

Möödunud aastal toimus Põhja-Tallinnas 
projekti „Tervete hammaste kuu“ raames 
terve hulk üritusi. Jutt on pilootprojektist, 
mida korraldab SA Tallinna Hambaklii-
nik koostöös Tallinna linnavalitsusega. 
Projekti eesmärk on suurendada Tal-
linna elanike informeeritust hammaste  
õigest hooldusest, uutest tehnoloogiatest 
ja suundadest hambaravis, haigekassa 

kompensatsioonidest ja nende kasutami-
se korrast.

„Me analüüsisime koostöös kliiniku 
juhtkonnaga toimunud ürituste tulemusi. 
Eriti hakkab silma asjaolu, et kooliõpilas-
te hammaste tervis jätab soovida. Tallinna 
Hambakliiniku statistika kohaselt on iga 
25 õpilase kohta täiesti terved hambad 
vaid kahel-kolmel,“ ütles Tallinna linna-
volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 
liige Julija Timerbulatova.

Suurt huvi pakkus Põhja-Tallinna 
elanikele haigekassa kompensatsiooni-
dega seotud teave. Kahjuks kasutab neid 
kompensatsioone täies ulatuses vaid um-
bes neljandik Eesti elanikest. Peamiseks 

põhjuseks on teabe puudumine selle koh-
ta, mida ja millises ulatuses kompensee-
ritakse.

Arvestades suurt huvi, tehti kliiniku 
juhtkonnale ettepanek meie linnaosas 
projekti jätkata. Juba 18. septembril 
korraldab Tallinna Hambakliinik Stroo-
mi keskuses taas meie linnaosa elanikele 
hammaste tervisele pühendatud ürituse. 
Osalejaid ootab palju huvitavat ja kasulik-
ku teavet, samuti kingitused ja auhindade 
loosimine tasuta loteriil. Ootame teid kell 
11 hommikul: Tallinna Hambakliiniku 
stendi on raske märkamata jätta! Olge 
terved ja olgu teil rohkem põhjust naera-
tada!  PTS

Põhja-Tallinna kinnistuomanikud või-
vad alates 6. septembrist tasuta ära anda 
kokku kogutud lehekotid. Kuni 200-liit-
risesse kotti võib panna ainult lehti ja 
kinni seotud kott peab olema tõstetud 
tee äärde. Linnaosa valitsuse lepingu-
partner Eesti Keskkonnateenused viib 
kotid ära alates 6.septembrist igal nä-
dalal esmaspäeval ja teisipäeval kuni  
30. novembrini. Vedu toimub ainult 
linnaosavalitsust eelnevalt teavitanud 
kinnistute omanikelt, kes on edastanud 
täpse aadressi, asukoha ja lehekottide 
arvu. Teavituse palume edastada poh-
ja@tallinnlv.ee.
 
Lisaks sellele on ka teisi võimalusi lehte-
dest vabanemiseks:
1) Kinnistu omanikud saavad tellida lehe-

kottide äraveo enda vabalt valitud jäät-
meveoga tegelevalt ettevõttelt, kellel 
on jäätmeluba või vastav registreering.

2) Kinnistu omanikud saavad tellida le-
hekottide äraveo Tallinna Jäätmekes-
kuse kaudu. Ühe koti veo hind on 2,70  
eurot. Tellimuse esitamiseks saatke 
e-kiri aadressil info@prugi.ee. Info tele-
fonil 6164000.

3) Kinnistu omanikud saavad lehekot-
te tasuta ära anda lähimas jäätme-
jaamas, mis asub Paljassaare põik 5. 
Jäätmejaamas on võimalik tasuta ära 
anda kuni kuus 100-liitrist lehekotti 

inimese kohta päevas. Rohkem infot 
jäätmejaama vastuvõtutingimuste ja 
hinnakirja kohta leiab veebiaadressilt: 
http://www.tallinn.ee/est/Jaatmejaa-
mad-Tallinnas.

4) Kinnistu omanikud paigaldavad enda 
kinnistule piisava mahuga komposti-
kasti ning koguvad igasügisesed lehed 
sinna. Kompostimisel tuleb lähtuda 
Tallinna jäätmehoolduseeskirja §14 
tingimustest.
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■ AMETLIKUD TEATED. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB:

1. Manufaktuuri tn 5 kinnisasja osas kehtiva detailplanee-
ringu tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu 
ja taotluse avalik väljapanek

 
Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet ava-

likustavad Kopli tn 35, 35a, 35d ja Sitsi tn 13a kinnistute detailpla-
neeringu tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu 
15.09.2021 – 29.09.2021. Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlus 
koos lisamaterjalidega on tööpäeviti avalikul väljapanekul Põhja-Tal-
linna Valitsuse infosaalis, Kari tn 13.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on esitatud  projekteerimis-
tingimuste taotlus nr 2111002/06239 Manufaktuuri tn 5 kinnistu osas 
kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Manufaktuuri tn 5 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Lin-
navolikogu 25.03.2010 otsusega nr 73 kehtestatud „Kopli tn 35, 35a, 
35d ja Sitsi tn 13a kinnistute detailplaneeringuga“ (DP026280). Ma-
nufaktuuri tn 5 kinnistu on detailplaneeringus positsiooniga nr 2.

Ametile 17.06.2021 esitatud projekteerimistingimuste taotluse ja 
illustreerivate materjalide kohaselt soovitakse suurendada hoones-
tusala, võimaldamaks rajada sissepääsud maa-alusele korrusele; 
täpsustada ehitise kasutamise otstarvet ja krundi kasutamise siht-
otstarvete osakaalu; täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujun-
duslikke tingimusi; täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorral-
duse põhimõtteid; täpsustada krundijaotust ja korterite arvu.

Detailplaneeringuga on kavandatud 19779 m² suurune 25% äri-
maa ja 75% elamumaa sihtotstarbega krunt. Krundil asuvad endise 
Balti Manufaktuuri tsehh (EHR koodiga 101028976) ja katlamaja 
(EHR koodiga 101028979), mis on ette nähtud rekonstrueerida vas-
tavalt muinsuskaitse eritingimustele. Manufaktuuri tn 5 kinnistul asuv 
muinsuskaitsealune hoone: Balti Puuvillavabriku tootmishoone pea-
korpus (1900-1909) on Kultuuriministri 13.05.1997 määrusega nr 22 
„Kultuurimälestiseks tunnistamine“ (RTL 1997, 88, 519) tunnistatud 
ehitismälestiseks registrinumbriga 8280. Tootmishoone peakorpuse 
restaureerimiseks on koostatud OÜ EENSALU & PIHEL poolt 2018. 
aastal muinsuskaitse eritingimused. Kuna Muinsuskaitseamet ei ole 
nõudnud uute eritingimuste koostamist, siis käesoleva projekteeri-
mistingimuste väljastamisega järgitakse nii detailplaneeringut kui ka 
muinsuskaitse eritingimusi (EhS § 27 lõige 2 punkt 4). Projekteeri-
mistingimustega taotletav järgib ka üldplaneeringus sätestatut ning 
antud projekteerimistingimused ei riku isikute õigusi ega avalikku 
huvi. Pigem on avaliku huvi seisukohast soodne, et nn Manufaktuuri 
tehasehoonete kompleks saab funktsionaalselt sobivama kasutuse 
ning seeläbi säilib selle ajalooline kehand ja väärtus (EhS § 27 lõige 

2 punkt 2 ja 3). Manufaktuuri tn 5 kinnistu vahetusse lähedusse on 
2019. aastal püstitatud uued elamud. Laienenud elamufunktsiooni-
ga kasutusse võetud hooned loovad piirkonna elanike jaoks turvali-
se elukeskkonna ja korrastatud avaliku ruumi.

Parima linnaehitusliku lahenduse leidmiseks korraldas arendaja 
koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Eesti Arhitektide Liidu-
ga Manufaktuuri tehaseala arhitektuurivõistluse viie kutsutud võist-
konnaga. Manufaktuuri 5 hoone ja katlamaja parimaks lahenduseks 
valiti Sitsiniit (Kadarik Tüür Arhitektid).

Ehitise kavandamine käesolevates projekteerimistingimustes 
detailplaneeringu täpsustamiseks antud tingimuste alusel on akt-
septeeritav, kuna ei sekkuta detailplaneeringus kavandatud linna-
ehituslikku lahendusse ning detailplaneeringu kohase põhimõttelise 
lahenduse elluviimine on jätkuvalt võimalik. Seega ei ole tegemist 
detailplaneeringu olemusliku muutmisega. Lubatud täpsustuste ja 
muudatuste alusel kavandatav lahendus tagab samasuguse tasa-
kaalustatud ja mitmekesise linnaruumilise lahenduse planeeritud 
alal nagu ka detailplaneeringus kavandatu elluviimisel. Kavandata-
vad muudatused ei oma visuaalselt nähtavat linnaruumilist ega ehi-
tustehnilist mõju, samuti ei kaasne sellega olulist negatiivset mõju 
naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele.

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse nr 2111002/06239 ja 
selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna 
planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/
Details/DP026280.

 Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse kor-
ras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid kuni 29.09.2021. Juhul, kui nimetatud tähtaja jooksul ettepane-
kuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma 
avalikku istungit läbi viimata (alus: „Haldusmenetluse seadus“ § 50 
lõige 3).

2. Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 
3 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esita-
tud vastuväidete arutelu tulemused

 
Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 03.08.2021 toimus Põh-

ja-Tallinna Valitsuse saalis (Niine tn 2) Kopli tn 2a // 2b, Vana-Ka-
lamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku kestel esitatud vastuväidete arutelu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 07.06.2021–
21.06.2021, selle aja jooksul esitati planeeringu kohta arvamusi ja 

ettepanekuid. Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas kirjadele ning 
kõiki puudutatud isikuid teavitati planeeringu avaliku arutelu toimu-
mise ajast ja kohast.

Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kin-
nistute detailplaneering (K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 15107) 0,26 
ha suuruse maa-ala kohta on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 
05.05.2021 korraldusega nr 461. Planeering on koostatud eesmär-
gil liita Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 
kinnistud, määrata moodustatava krundi sihtotstarbeks äri- ja ela-
mumaa, määrata moodustatavale krundile ehitusõigus kuni 5 maa-
pealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitami-
seks ja krundi kasutamise tingimused. Planeeringualale on tagatud 
juurdepääs avalikult kasutatavalt Kopli tänavalt ja Kesk-Kalamaja 
tänavalt.

Avalikust arutelust võtsid osa arvamuste ja ettepanekute esita-
jad ning nende esindajad, planeeringu koostaja K-Projekt Aktsiaselt-
si esindajad, huvitatud isiku esindajad, Tallinna Linnaplaneerimise 
Ameti ning Põhja-Tallinna Valitsuse esindajad.

Arutelul vaadati üle küsimused (kaaluda Kopli tn 2a // 2b kinnistul 
asuva ajaloolise hoone fassaadi säilitamist, planeeringu ala Kopli tä-
nava poolse kõnnitee laiendamine, planeeritava hoone korruselisus 
ning kõrgus, sh korruste kõrgused, Kesk-Kalamaja tänava sademe-
vee- ja reoveekanalisatsiooni probleem jt), mis olid laekunud avaliku 
väljapaneku käigus, ning anti neile vastused ja selgitused. Lisaks 
käsitleti ehitusmahtude sobivust antud piirkonda, ehitustehnilise 
ekspertiisi läbiviimist ning liikluskorralduse terviklahendust.

Täiendatud on planeeringu jooniseid ja seletuskirja. Ajalooliselt 
välja kujunenud hoonestuse ja arhitektuuri omapära säilitamiseks 
on kaalumisel Kopli tn 2a // 2b kinnistul oleva hoone fassaadi säi-
litamine, mille võimalus selgub tehnilise ekspertiisi tulemusel. Pla-
neeringusse on lisatud tingimus, et enne arhitektuurivõistluse kor-
raldamist tuleb läbi viia ehitustehniline ekspertiis hoone seisukorra 
hindamiseks. Hoone tehniline seisukord tuleb kindlaks teha enne 
projekteerimist.

Arutelul tehti täiendav ettepanek kaaluda hoone ehitustehnilise 
ekspertiisi läbiviimist planeeringu koostamise käigus.

Avalikul arutelul vastuväiteid tagasi ei võetud, detailplaneeringu 
edasine menetlemine jätkub. Tulenevalt arutelu tulemustest ja välja-
pakutud lahendusest vaadatakse detailplaneeringu lahendus uuesti 
üle Tallinna Linnaplaneerimise Ametis.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda digitaalselt Tallin-
na planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlan-
ning/Details/DP041780.

Koolitusele on oodatud kõik, kel kavas rajada õppeaed, PTS

Keskkonnaharidus 
õppeaias

Rohkem naeratusi Põhja-Tallinnasse!

Põhja-Tallinnas viiakse lehekotid tasuta ära

8. septembril kl 16.00 
toimub Tallinna Vabas 
Waldorfkoolis (Tuulemaa 
12) koolide, lasteaedade, 
noortekeskuste, muuseumi-
de jt Tallinna linna asutuste 
õpituba „Keskkonnaharidus 
õppeaias“.

Koolitusele on oodatud kõik, kel 
kavas rajada õppeaed ning täien-
dada teadmisi keskkonnast ja lin-
naloodusest.

Räägime sellest, mis on kesk-
konnaharidus ja milliseid kesk-
konnahariduslikke tegevusi õp-
peaias teha saab, alates taimede 
eluringi tundma õppimisest ja 
erinevatest kastmisviisidest kuni 

mitmesuguste avastusmeetodite 
kasutamiseni.

Vahendame Tallinna linna 
õppeaedade rajamise kogemusi, 
väärtuslikke nõuandeid saavad 
ka need, kes alles planeerivad 
15.02.2022 rahaliste vahendite 
eraldamise jaotusest toetust taot-
leda.

Kevadel istutatud taimede teed 
pakuvad Tallinna Vaba Waldorf-
kooli „Wahva hoovi“ aednikud.

Täiendavat teavet ja konsultat-
sioone annab Tallinna keskkonna- 
ja kommunaalameti projektijuht 
Marina Laidla (tel 513 5779, ma-
rina.laidla@tallinnlv.ee).

Vt www.tallinn.ee/est/kesk-
kond/Linnaaiandus
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Olete olnud üheksateist aastat Kopli huvikooli 
direktor ja mainisite, et teie töö ongi alati huviha-
ridusega seotud olnud. Mida olete õppinud ja kus 
veel ametis olnud enne huvikooli?

Lõpetasin Tallinna pedagoogikaülikooli. Kogu 
mu elu on seotud huviharidusega. Huvikooli (tol-
lasesse pioneeride majja) tulin tööle 1988. aastal. 
Aastast 1992 kandis see nime Tallinna Kopli noor-
temaja, töötasin õppealajuhatajana. Alates augustist 
2002 olen huvikooli direktor.

Kas laste ja nende vanemate eelistused ringi-
de ja trennide osas on aja jooksul muutunud ja 
kui, siis millises suunas?

Viimase 10 aasta jooksul on väga muutu-
nud, nüüd on lapsevanemad väga huvitatud laste 
arengust ja saavad aru, et huviharidus on väär-
tus kogu eluks. Vaatamata sellele, kas laps tege-
leb edaspidi valitud huvialaga, saab see huviala 
tema elukutseks või mitte, huviharidus arendab 
last mitmekülgselt ja toetab tema põhiharidust. 
Meie lastevanemate lemmikuteks läbi aegade on 
olnud tants, kunst ja muusika. Huvi pakub see, 
mis on seotud arvutite, tehnoloogia arengu või 
moevooludega, aga klassika jääb. Ühel aastal lä-

heb hästi hip-hop või breik, teisel aastal hoopis 
ukulele- või kitarriõpe. Palju oleneb ka atraktiiv-
setest juhendajatest.

Nagu linnaosavalitsust, nii ootab teiegi to-
redat kollektiivi ees kolimine ja ka aadress saab 
meil kohe-kohe olema üks – Kari 13. Uus avar 
maja ei meenuta millegagi endist asukohta Lina 
tänaval. Kuidas kõik need aastad kitsavõitu tin-
gimustes hakkama saite? Armas ja omane oli see 
küll, aga siiski…

Arvan, et me saime väga hästi hakkama oma 
väikeses majas, kus tegelikult õppis ligi 500 õpilast. 
Viimasel ajal oli siiski tunda, et oleme oma „välja 
kasvanud“. Eriti andis tunda suurte ruumide puu-
dus mitmete ürituste ja laste pidude puhul. Meie 
60 m2 saali mahtusid üksikud grupid, pidime tihti 
limiteerima lapsevanemate osalemist. Ruumide kit-
sikuse tõttu töötasid mõned ringid väljaspool maja, 
aga vaatamata sellele saime hea stardipositsiooni, et 
edasi minna. Meie töötajatel on praegu palju mõt-
teid ja ideid, mida ja kuidas meie uues huvikooli 
hoones paremini korraldada.

Millised on teie ootused-lootused seoses uue 
asukohaga?

Uues hoones saame laiendada huvialade vali-
kut ja pakkuda lastele rohkem tegevusi. Kavatseme 
luua tegevusi päris pisikestele lastele koos vanema-
tega ning korraldada loenguid ja kursusi täiskas-
vanutele. Uuele majale on suured ootused: avarad 
võimalused ja väga head tingimused nii õppetöö 
kui kõikvõimalike ürituste läbiviimiseks. Hoopis 
teise näo saavad meie traditsioonilised üritused. 
Kõik kolm korrust hakkavad olema kunstinäituste 
päralt. Mudilased saavad täiesti nende jaoks ehita-
tud ja sisustatud ruumid mängimiseks ning loovuse 
arenguks…

Tahaksime hakata rohkem tunde läbi viima 
meie suurepärasel õuealal, värskes õhus. Kujutan 
ette meie noori kunstnikke molbertite ees väljas 
maalimas või tervet rühma laste jooga harrastajaid 
kaunis keskkonnas oma harjutusi tegemas. Nüüd 
saab rohkem pakkuda ka poistele. Meie hoov saab 
kindlasti rulasõitjaid ja trikirattureid täis. Väikse-
matele on omad mänguväljakud.

Olete küllap kursis ka paljude teiste huvikoo-
lidega, laste ja noorte loomekeskustega, suhelnud 
kolleegidega mujalt. Mis teeb Kopli huvikooli 
eriliseks?

Igal huvikoolil on oma „nägu“, eriliseks teevad 
meie huvikooli andekad õpilased ja pühendunud 
töötajad. Samuti meie traditsioonilised ja ka uued 
projektid, temaatilised üritused ning konkursid, 
jõulu- ja kevadkontserdid ning peod. Erilisus tuleb 

loodud sünergiast. Kopli huvikooli teeb eriliseks ka 
asjaolu, et see on kakskeelne huvikool, kohtuvad 
erinevad keeled ja kultuurid.

Jelena Zemenkovaga  
ajas juttu Haldi Normet-Saarna
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Kopli Huvikoolis keeb elu

NB! Covid-19 vastaste piirangute tõttu võivad ürituste 
kava ja läbiviimise tingimused muutuda. Püsige terved!

Õnnitleme septembrikuu juubilare!

90
Ljudmilla Prijutova

Boriss Lazarev
Vera Vasilieva
Malle Aarma

Paul Pärn
Liidia Dudina

Leili Roo
Õie-Elisabeth Murakas

Veera Afanasjeva
Raisa Kunitskaya
Liidia Beljajeva

Raissa Tšernõševa
Gertrud-Mary Kristel

85
Tamara Platonova
Raissa Gavrilova
Jelena Nikitina

Faina Vassiljeva
Niina Junolainen

Helje Heinoja
Nadežda Judina

Helgi Arumaa
Sophia Medvedeva
Tamara Makeeva

Saima Taimlo
Maimu Oja
Valve Räni
Elve Ola

Aino Etulaid
Aleksandra Mitt

Nikolay Shirokostup
Veera Lazareva

Juri Pushkin
Ariadne Platonova

Tamara Kondratjeva
Valentina Nudel

95
Vera Nuzhnaya

Õie Raidma
Sergey Bykov

Olga Kobachenkova
Uno Känd

Kursused ja huviringid Tallinna rahvaülikooli 
Pelgulinna majas (Telliskivi 56)
 
Huviringid:
• Eneseareng läbi jooga, esmaspäeviti kl 17–18,  

algus 9. septembril
• Hea tuju latiinotants, esmaspäeviti ja kolmapäeviti  

kl 17.30–18.30, algus 4. oktoobril
• Õmblemine (vene keeles), esmaspäeviti ja neljapäeviti  

kl 16.00–20.00, algus 6. septembril

Kursused:
• Mälutreening, kolmapäeviti kl 17.00–18.30,  

algus 6. oktoobril
• Malering algajatele, esmaspäeviti kl 19.00–20.30,  

algus 6. septembril
• Jazzkitarr, neljapäeviti kl 15.00–20.00, algus 9. septembril
• Kitarriõpe, Tiit Kõrvits, esmaspäeviti ja teisipäeviti, algus 

6. septembril
• Vokaalstuudio, laupäeviti kell 10.00, algus 4. septembril
• Kiiksuga asjad – villaste esemete nõelviltimise tehnika, 

reedel, 29. oktoobril
• Väliruumi tark ja funktsionaalne valgustamine, reedel, 

22. oktoobril
Info ja registreerimine: kultuur.ee, 673 39 65, 533 033 90

Vanavanemaile mõeldes.
12. september on vanavanemate päev
Ses tormakas elus ei pruugi vanavanemad iga päev meeleski olla. Veel 
vähem neile helistamine või küllaminek. Ometi on nad ääretult olulised 
meie elus. Tegelikult igapäevaselt, kui taas meenub mõni nende väär-
tuslikest elutarkustest, mis just nüüd ja praegu hädasti ära kulub: võta 
rahulikult, tark ei torma, ära solvu iga tühja asja peale, naerata… Ilma 
vanavanemateta me ei saa ja nemad ei saa meieta. Olgem siis üksteise 
jaoks olemas ja imelist 12. septembri pühapäeva meile kõigile üheskoos!

Eakate filmiklubi jätkab tegevust
Põhja-Tallinna, Kristiine ja Kesklinna linnaosade koostöö-
projekt „Eakate filmiklubi“ jätkab. Tasuta kinoseansid, kuhu 
on oodatud kolme linnaosa eakad, jätkuvad Coca-Cola Plaza 
kinos 14. septembrist ja kestavad kuni detsembri alguseni.
Filmiklubi liikmed saavad hooaja avaseansil 14. septembril 
vaadata kuulsa režissööri Christopher Nolani osaliselt Eestis-
ki filmitud algupärast ja vaatemängulist ulmemärulit „Tenet“. 
28. septembril lavastub eesti komöödia Olavi Ruitlase romaa-
ni ainetel „Vee peal“. 

Kinoklubiga liituda soovivad eakad peavad pöörduma 
elukohajärgse linnaosavalitsuse poole. Kõik kinoklubi liik-
med saavad nimelise klubikaardi ja täpse kinokava. Kõik 
seansid toimuvad Coca-Cola Plaza kinos. Kõik kinoseansid 
algavad kell 10.00. Uksed avatakse kell 9.15. Filmiklubi kü-
lastajatel tuleb esitada Covid-19 tõend. 

Eakate filmiklubi 2021 kava:
14.09.2021 / 10.00  „Tenet“; 28.09.2021 / 10.00  „Vee peal“;
12.10.2021 / 10.00  „Respekt“; 26.10.2021 / 10.00 „Eiffel“;
09.11.2021 /  10.00 „Apteeker Melchior“; 23.11.2021 / 10.00 
„Aline“; 07.12.2021 / 10.00 „Top Gun: Maverick“

Korraldajad jätavad endale õiguse näidatavaid filme muu-
ta. Lisainfo eakate filmiklubi kohta: tel. 645 7001

Eakate akadeemia tuleb taas!
Alates septembri lõpust saab Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses (Sõle 61a) 
jälle osaleda eakate akadeemias ja kuulata huvitavate inimeste loenguid.

Ajakava ja esinejad on järgmised:
29.09 kl 12 –Tallinna botaanikaaia direktor Urve Sinijärv, Kl 14 – Tal-
linna botaanikaaia giid Maria Strukova; 27.10 kl 12 ja kl 14 – Rah-
vusooper Estonia lavastaja Arne Mikk; 24.11 kl 12 ja kl 14 – dr Ralf 
Allikvee; 29.12 kl 12 ja kl 14 – Kadrioru kunstimuuseumi direktor 
Aleksandra Murre
Akadeemia loengutel saab osaleda vastavalt Eesti valitsuse kehtesta-
tud piirangutele. Olenevalt olukorrast võib ürituste kava muutuda. 
COVID-19 kriisi veebileht: kriis.ee; riigiinfo tel. 1247.

Elena Zemenkova töötab Kopli huvikoolis 
aastast 1988. PTS
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Viimsi 

OLEN VAJALIK!
Tule tööle K Security’sse, kus hoolitakse oma töötajatest, kus palk on aus ja saad selle oma arvele õigeaegselt!

Pakume tööd Tallinnas. Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse omamine on soovitav, kuid mitte kohustuslik. Töö
sobib nii mees- kui ka naissoost isikutele. Kui soovid meil töötada pikemalt, kuid sul puudub turvatöötaja
kvalifikatsioon, siis tööandjana toetame sinu püüdlust see omandada. Eesti keele valdamine annab eelise.

Tööülesanneteks on:
-        värava avamine sisenemiseks/väljumiseks transpordivahenditele, millistel on selleks luba;

-        tehnilise valve häirete põhjuste kontrollimine valveobjektil;
-        üldise turvalisuse hoidmine.

Tagame töötajale vormiriietuse, paindliku töögraafiku, koolituse ja iga-aastase tervisekontrolli.
Pöördu    Tel.5610 3003     teenindus@ksecurity.ee     www.ksecurity.ee

SEE TÖÖ ON MINU JAOKS - OLEN  OODATUD

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

● Ehitusoutlet Harjumaal Kose ale-
vikus pakub immutatud poste, puitu 
(terrassilaud, Siberi lehis, höövelma-
terjal), soojustust (villa ja Kingspan 
PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, leht-
laid, kuure, aiamööblit jpm). Paku-
me ka transporti. Lisainfo: www.
ehitusoutlet.ee ja 5656 0096. ● Elu-
ruumide sanitaar- ja kapitaalremont. 
Lammutusest lõppviimistluseni, k.a. 
elektri- ja torutööd. 5831 4411. ● 
Kivikorstnate ehitamine ja remont. 
Tel 518 8889. ● Lamekatuste remont 
rullmaterjaliga SBS.Laon korstnaot-
si. Korterite-vannitubade remont. 
Kõik elektri-torutööd. Boilerite, pis-
tikute paigaldus. Soodsalt. 58508713 
● Müüa kvaliteetsed, hästi pakitud 
küttepuud (30–60 cm) ja klotsid 
võrkudes alates 2,20 € / võrk. Hin-
nad kohaletooduna. Tel 5620 8210. 
● Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 
522 7345, marek406@gmail.com. 
● Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame arkist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310. ● Ostan rinnamärke, 
vanu postkaarte, fotosid, trü kiseid 
ja dokumente ning muid Eesti aja-
looga seotud kollektsioneerimise 
esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, 
Tim. ● Ostan seisma jäänud sõidu-
keid. Ka avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-

■ REAKUULUTUSED

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Abikäed on 
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest 

ehituse ja remondini
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Reklaam ja 
kuulutused: 

pohja@
tallinnlv.ee 
645 7012

E l a m u m a j a n d u s k o n v e r e n t s

11. septembril,  kell 12.00
TalTech Mektory saal (Raja tn 15)

Haljastus kortermajade ümbruses
Rattamajad vs autoparklad

Sisekliima kortermajades
Korteriühistu igapäevased mured ja rõõmud

Võta kaasa Covid digitõend
Rohkem infot: tallinn.ee/korteriuhistu
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vaid. Kohapeal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan tel 5618 8671 
või seisevauto@gmail.com. ● Ostan 
üle 30 aasta vanuseid autosid / moo-
torsõidukeid (VAZ, gaas, UAZ), moo-
torrattaid, NSV Liidu mopeede, neile 
varuosi jne Tel. 5683 6500. ● OÜ Estest 
PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 
5215, 514 5215. ● Üldehitus, katuse-, 
fassaadi- ja viimistlustööd. Pakume 
võtmed kätte lahendusi hoonete, ma-
jade ehitusel. Tel. 5352 9476 mehitus@
gmail.com. ● Pottsepatööd. Uute küt-
tekehade ehitus ja vanade remont. 13- 
aastane töökogemus ja kutsetunnistus. 
Telefon: 56903327. ● Müüa: Kassetide 
kollektsioon, vinüülplaate (sh 2 ABBA 
plaate), kasettmagtenafon, merevai-
gust ehted, NL aegsed ft oaparaadid, 
kreeka keraamiline veiniserviis must-
riga (must kullaga), Samsungi planšett, 
põlvekaitse magteniga, pehmed män-
guasjad (NL aegsed, paraloonist). Tel: 
56358181.
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Garmen Heinsalu
505 2088
Garmen HeinsaluGarmen HeinsaluGarmen Heinsalu
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Anne Pajos
501 5087

OST   MÜÜK   ÜÜR
HINDAMINE   INVESTEERIMINE

Elena Limberg
526 2367


