Kristiine linnaosa ajaleht

Uudised
Kolmapäeval, 7. veebruaril avati pidulikult International University Audentes uus peahoone renoveeritud Tondi kasarmuhoones. Mullu veebruaris alanud ehitustööd jõudsid
lõpule oktoobriks. Ülikool alustas õppetööga uues majas
käesoleva aasta jaanuaris. Endine kasarmuhoone on ümber
ehitatud kaasaegsete auditooriumide, raamatukogu,
bürooruumide ning kohvikuga õppehooneks.
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tasuta

Audentes avas uue ülikoolihoone
ajaloolises Tondi kasarmus

Hoone edukale ning kiirele renoveerimisele aitas kaasa hea
koostöö projekteerijate ja ehitajaga. "Muinsuskaitse seadis
maja renoveerimisele omapoolsed eritingimused eelkõige
fassaadi, akende, uste ja katuse osas," selgitas AS Audentes
juhatuse liige Marek Kaleta. "Kindlasti polnud see ehitajale
lihtne objekt, aga see-eest huvitav. Oleme tulemusega väga
rahul," sõnas Kaleta. Kasarmuhoone arhitektuurilise projekti
koostasid arhitektid Andres ja Reet Põime, ehituse peatöövõtja oli KMG Ehitus AS.
Ülikooli rektori John JA Burke´i sõnul on loodud
suurepärased tingimused rahvusvahelise ülikooli kujundamiseks. "Meie üliõpilased ja õppejõud on saanud
inspireeriva keskkonna hariduslike väljakutsete saavutamiseks," lisas Burke.

MAKSTUD REKLAAM

International University Audentes on 2300 üliõpilasega
suurim eraülikool Eestis. Õppetöö toimub eesti, inglise ja
vene keeles ärikorralduse, õigusteaduse ning rahvusvaheliste
suhete erialadel. Ülikooli kolled pakub rakenduslikku
kõrgharidust liikumise ja spordi erialal. Ülikoolis õpib
tudengeid ligi 30st ning töötab õppejõude 12 erinevast
rahvusest.
Karin Lass
Kommunikatsioonijuht
International University Audentes
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ARVAMUS
Linnaosavanema veerg

Hoolige oma riigist

Teeme koos hoovid korda
kogu linna heakorda ja turvalisust.
Pilk ajalukku
Mäletan oma isiklikust kogemusest abilinnapeana, et programmi käivitamisel oli mitmeid bürokraatlikke takistusi,
mida linn oli ise seadnud. Linn
õppis nendest ja muutis taotluste süsteemi lihtsamaks ning
operatiivsemaks. Siinkohal
vaid üks näide - kui varem viis
linn läbi ehitushankeid, siis
nüüd teeb seda korteriühistu
ise. See muudab süsteemi palju
paindlikumaks.

K

uivõrd sageli olete tabanud
ennast mõttelt, et iga hetk on
kordumatu ja möödunut tagasi
ei saa? Minule meenus see
kalendrisse vaadates ja lugedes,
et laupäeval on Eesti Vabariigil
juba 89. aastapäev. Meie ümber
ei ole just palju samaealisi
inimesi või veel vähem sama
vanu asju. Inimest hakkavad tervisemured kimbutama juba
keskikka jõudmisel ja pooltele
jääb unistus rahulikust vanadusest ainult unistuseks.
Meeste keskmine eluiga jääb üsna samasse suurusjärku
pensionile minemisega ja õnnelikud on üldse need, kes
selleni jõuavad. Naised elavad keskmiselt küll kümnendi
meestest kauem aga mida teha õnnega kui seda pole kellegagi jagada?
Samamoodi on muutunud asjad, mis meistri käsitöö
asemel tulevad konveieri lindilt. Poeriiulitel on nad kõik
ühesuguse välimusega ja sarnaste omadustega. Ainult
tootja sildid on neil erinevad. Ei mingit isikupära või
eristumist. Tõsi, tehakse ka väiksemale ostjaskonnale
mõeldud asju aga nende omandamiseks küsitakse kordades rohkem raha. Enamusel meist tuleb piirduda
masstoodanguga, mis ei olegi mõeldud kaua kestma.
Eelnevate ajastute tehnoloogilisi tippsaavutusi eksponeeritakse veel tänapäevalgi muuseumites ja inimesed maksavad raha, et tunnetada sajandite tagust hõngu.
esti Vabariik on ka justkui meistritööna valminud asi,
E
millest ei loobuta isegi siis kui tal mõned osad on
kulunud või logisema hakanud. Tema asemele ei osteta

Jüri Ratas
Tallinna linnapea
2005. aastal alustas Tallinna
linn programmiga "Hoovid
korda". Tunnustan tollast linnavalitsust ja volikogu, kes sellele mõttele tulid ja vastavad
vahendid eelarves ette nägid.
Selle programmi peamiseks
eesmärgiks on see, et kohaliku
omavalitsuse koostöös ühistutega teha korda ühistute
hoovid ning seeläbi parandada

ihti kuuleme Eesti Vabariigis pettunute kibestunud
küsimust: kas sellist riiki me tahtsimegi? Selle küsija
T
näib justkui ootavat, et Eesti Vabariik on mingi ideaali-

eekordne aastapäev saab nii mõneski mõttes olema
ajalooline. Esmakordselt korraldab president piduliku
S
vastuvõtu Tartus. Esmakordselt ei näidata kogu kätlemise
tseremooniat televisioonis. Esmakordselt võeti autasude
saamiseks esitatute nimekirjast tagasi 70 nime.

Seekord tuleb Eesti Vabariigi aastapäev tõepoolest teisiti.

Mis on sellise programmi
mõte?
Linnavalitsusse tööle asudes
tegin kohe alguses koos politsei esindajatega mitmeid ringkäike öises Tallinnas. Üheks
kohaks, kus paljud kuriteod
leidsid aset, olid just korrastamata hoovid, mis olid enamuses ka pimedad. Läbi programmi "Hoovid korda" on linn
panustanud koostöös maja-

omanikega näiteks piirdeaedadesse, mänguväljakutesse,
parkimisplatsidesse, prügimajadesse ja kõnniteede rajamisse. Usun, et läbi selle on
meie linn ja hoovialad muutunud turvalisemaks, valgemaks ning tõusnud ka heakord.
Mõni nädal tagasi täiendasime
programmi uue võimalusega.
Paljud ühistute esimehed on
pöördunud nii Tallinna linna
kui ka linnas tegutsevate veeettevõtjate poole, et saada oma
ühistutele eraldi veeliitumispunkt. Seda selleks, et iga maja
näeks ise, kui palju nad vett
tarbivad ja selle eest tasuvad.
Selle küsimuse lahendamine
on olnud aastaid arutuse all,
kuid head lahendust pole leitud. Nüüd saavad uue võimalusena näiteks ühistud
Mustamäel, Lasnamäel ja ka
teistes linnaosades taotleda
programmi "Hoovid korda" all
liitumispunktide loomist, kuhu
on kaasatud ka Tallinna linna
finantseering. "Hoovid korda"
programmi projektides on

Tallinna linna finantseering
maksimaalselt 70% ning ühistu
minimaalne finantseering 30%.
Taotlused tuleb ühistutel esitada linnaosavalitsusse ning vastavate taotluste vormide ning
nõuetega saab tutvuda koduleheküljel www.tallinn.ee. Esimese taotlusvooru tähtajaks on
10. märts 2007.a.
Käesoleval aastal panustab linn
nimetatud programmi 10 miljonit krooni. Eelmisel aastal
esitati ühistute poolt kokku
124 taotlust, millest positiivse
vastuse sai 98. Meie peamine
palve ühistutele on hoida kõiki
uusi ja korrastatud mänguväljakuid, piirdeaedasid ja õuealasid heaperemehelikult.
Omalt poolt tänan kõiki neid
ühistute esimehi ja liikmeid,
kelle läbi on meie linn muutunud turvalisemaks, kaunimaks ning korrastatumaks.
Ainult koos saame teha oma
linna korda ning panna asjad
liikuma.

Kristiine üldplaneering suunab arengut

uut ja läikivamat, sest sellist müügikohta lihtsalt ei ole olemas. Maailmas on üle kolme tuhande keele ja rahva aga
ainult paarsada riiki. Kui maailmas leiduks pood, kus rahvas saaks osta omale riigi, siis oleks seal väga pikk järjekord. Esimeste maadena, kus on küll rahvas ja kultuur
aga pole oma toimivat riiki, meenuvad Palestiina ja
Kurdistan. Mõlemad nad on Eestist palju kordi rahvarikkamad aga pole suutnud suurema naabri käest oma õigusi
välja kaubelda.

lähedane asi, kus temal on hea elada ja mis talle koju
kätte tuuakse. Aga kui hakata küsima, mida on tema riigi
arengu jaoks omalt poolt teinud, siis väga palju sisukaid
vastuseid sealt ei tule. Küsija justkui ei teadvustakski, et
riigi arengut saab suunata ka tema kui kasutab
kodanikuühiskonna ja esindusdemokraatia pakutud võimalusi. Kas oleme läinud oma liberalismiga äkki liiga
kaugele, et anname sõnaõiguse kritiseerida ilma kohustuseta asjade vastu huvi tunda? Valimistel osalemine jäi
viimastel kohalikel valimistel kohati juba alla 50 protsendi.
Euroopas on mitmeid riike, kus valimistel hääletamas
käimine on kohustuslik. Ja sellest kõrvale hoidjale võib
isegi trahvi teha. Ei maksa arvata, et neis ühiskondades
oleks vähem demokraatiat või sõnavabadust ja nad elaksid meist halvemini. Sealsed kodanikud on lihtsalt teadvustanud, et passiivselt kodus istudes ei lähe elu paremaks.
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Kalev Kallo
Tallinna abilinnapea
Kristiine on kujunenud linnaehituslikult väga eriilmeliseks.
Varem püstitatud väikemajad
on jäänud nõukogude ajal
toimunud tüüpelamute pealetungis suurte korterelamute
vahele. Üha kiirenev majanduslik areng muudab oluliselt
Kristiine avalikku ruumi. Protsessi kontrollimiseks ning suunamiseks linnaelanike poolt
soovitud tulemustele, vajame
kogu linnaosa hõlmavat arengudokumenti - üldplaneeringut.
Lähtudes vajadusest luua võimalikult kiiresti alusdokument
detailplaneeringute menetlemiseks, algatati 2006. aasta

veebruaris Kristiine üldplaneeringu koostamine. Planeeringu
lähteülesanne kinnitati läinud
aasta novembris. Üldplaneeringu vastuvõtmine toimub
järgmise aasta mais ning kinnitamine sama aasta novembris.
Et tööga tähtajaks valmis
saada, tuleb Tallinna Linnaplaneerimise Ametil kõvasti
pingutada, unustamata sealjuures kvaliteeti, sest alusdokumendina määrab planeering
linnaosa arengu aastakümneteks.
Üldplaneeringuga leiab lahenduse oluliste ülelinnaliste liikluskoridoride täiendav reserveerimine, fikseeritakse elamuarengualad, määratakse säilitatava elukeskkonnaga ja
tihendatavad elamualad ning
tööstuspiirkonnad. Kristiine
spetsiifiliseks probleemiks on
sadevete ärajuhtimine, mille
põhimõtteline lahendus tuleb
samuti üldplaneeringus fikseerida.
Kristiine üldplaneering määrab:
· Miljööalade piirid ja üldised
ehitustingimused Paldiski mnt
ja Endla tänava vahelisel alal,
mis kujutab endast Pelgulinna
struktuuri vahetut jätku, aga
ka Järve ja Elektri tänavate
piirkonnas, Laine ja Virve
tänavatel ning Tihase, Tedre,

Käbliku jt selle piirkonna
tänavatel.
· Üksik- ja väikeelamulise
hoonestusega piirkondade
säilitamise ulatuse.
· Üksik- ja väikeelamutega
hoonestatud alade tihendamisvõimalused.
· Seniste tööstus- ja
ettevõtlusalade säilitamise või
nende äri- ja elamualadeks
ümberkujundamise otstarbekuse ning ulatuse.
· Linnaosa keskuse asukoha.
· Hoonestustiheduse kasvust
tingitud infrastruktuuri arengusuunad.
Kristiine lähedus kesklinnale
tingib linnaosa tihendamise
korterelamutega ja äride-kontorite pealetungi. Kristiine ei
saa jääda aedlinnaks nagu see
kunagi ajalooliselt oli. Siin
tuleb leida konsensus erinevate
huvigruppide soovide vahel,
millest olulisemaks pean linnaosa püsielanike huve. Me
peame tegema kõik valglinnastumise peatamiseks, mis infrastruktuuri koormamise ning
selle rajamise kallinemise läbi,
muudab linna kui terviku toimimise keeruliseks ja ebamajanduslikuks. Koos Kristiine
linnaruumilise tihendamisega
peab tõusma linlaste elukvaliteet, mida üldplaneeringu

koostamisel eelkõige silmas
peame.
Kristiine üldplaneeringu menetlemisel on teostatud mitmed
vajalikud alusuuringud nagu
linnaosa erinevate elamutüüpide paiknemise iseloomustus
koos arvnäitajate väljatoomisega, maaomandi ning maakasutust piiravate tegurite kaardistus ja linnaosas paiknevate
ettevõtete
üldiseloomustus
koos töötajate arvuga. Eeskätt
sõjaeelse hoonestusega Lilleküla piirkonnas käivad eeltööd
võimalike miljööalade väljaselgitamiseks ja piiritlemiseks. Tallinna Kommunaalameti tellimusel valmis aastavahetuseks ja on alles kooskõlastuste staadiumis linna sadevee ärajuhtimise tegevuskava, mis jääb aluseks Kristiine
tehnovõrkude kavandamisel.
Lähemal ajal koostab linnaplaneerimise amet elamuhoonestusalade tsoneerimisskeemi,
mis sisaldab ettepanekuid olemasoleva linnaruumi säilitamiseks, näidates võimalikud
ehitus-arenduspiirkonnad.
Kristiines on ühendatud linlik
ja looduslähedane elustiil. Üldplaneering kaitseb elanike olulisi huve, lisades läbimõeldud
linnaruumiliste lahendustega
väärtust kõigi kristiinelaste
kodudele.

Kristiine linnaosas elab seisuga 1.02.2007 59 rahvuse esindajad ja
43 riigi kodanikke, kokku elanikke 29524

Väljaandja: Kristiine linnaosa valitsus
Kirjastaja: Veebimees OÜ
Aadress: Tulika 33b, 10615 Tallinn,
Tiraazh: 16 000

e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7109
http://www.tallinn.ee/est/g1075/
Järgmine leht ilmub 23. märtsil
Kojukande probleemidest teatada
kristiineleht@tallinnlv.ee
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Õpilasettevõtted tutvustasid Kristiine
Kaubanduskeskuses keskkonnasäästlikke tooteid
Laupäeval, 10. veebruaril toimus Kristiine Kaubanduskeskuses teist aastat järjest Eesti
õpilasettevõtete laat. Seekord
oli kohale tulnud üle kuuekümne õpilasettevõtte.
Noortel keskkonnasäästlikud ideed
Pea igal sammul võis märgata
tooteid, mis olid valmistatud
taaskasutuspõhimõttel ja üllatasid oma hea kvaliteedi poolest. Huvitavateks leidudeks
laadal olid näiteks vanadest
maakaartidest
valmistatud
vööd, kilekottidest punutud

kleit, kuulidest valmistatud
marionettkoer, näpuvahel voolitud pastakas, isepõlev pirn
jpm. Ja nii nagu ikka igal
laadal, oli ka siin võimalik endale soetada peenemat näputööd: sitse ja satse, kotte ja patju. Ideedest ja heast tujust juba
sel päeval puudust polnud.
"Tunda on, et võrreldes eelmise aastaga on meie noored
ettevõtjad jõudsasti arenenud.
Kompaktsus on see, mis positiivselt üllatas; edukas tootetutvustus, müügibokside kujundus, väljatöötatud logo, tegijate innovaatilisus", lausus

Kristiine Linnaosa Valituse
haldussekretär Vello Saluste.
" Muidugi see tegi ka meie ülesande, valida parimad tegijad,
keeruliseks", lisas ta.
Originaalsus ja
mängulisus
Sel aastal premeeris Kristiine
Linnaosa Valitsus kahte õpilasettevõtet. Esimese preemia
pälvis Võru Kesklinna Gümnaasiumi
õpilasettevõtte
WOOF valmistatud marionettkoer, ning teine preemia anti
Tartu Kommertsgümnaasiumi
õpilasettevõttele Eyeballpaul,

mis tegeleb klaasdekoratiivesemete valmistamisega.
Tallinna ettevõtlusamet valis
parimaks tooteks Kohtla-Järve
Järve Gümnaasiumi ettevõtte
EsmavallQ valmistatud kilepiimapakkidest pinali ning andis preemia Tallinna Nõmme
Põhikooli
õpilasettevõttele
MPK 24/7, kes tutvustas laadal
Sõbrakinnast.
Tähelepanu pälvis ka Laagna
ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi
ühisfirma Sinu pildiraam, kes
pildi- ja peegliraamide valmistamisel kasutab ehitusjääke.
KL

Tallinn ja Rahvusooper Estonia tähistavad
Vabariigi aastapäeva etendusega
"Tuhkatriinu"
Tallinna Linnavalitsus ja Rahvusooper Estonia tähistavad
Vabariigi aastapäeva, kutsudes 23. veebruaril linna teenekad
kodanikud ja koostööpartnerid rahvusooperi menuetendusele
"Tuhkatriinu".
Rahvusooper Estonia peadirektor Paul Himma saatis aasta algul
kirja, kus tegi Tallinna linnapea Jüri Ratasele ettepaneku kutsuda teatrisse Rossini "Tuhkatriinu" lisaetendusele Vabariigi
aastapäeva tähistama väljapaistvad tallinlased.
Tallinna linnapea Jüri Ratase sõnul toetavad tallinlased kahtlemata presidendi ettepanekut viia Vabariigi aastapäeva tähistamine väljapoole Tallinna, et üritused jõuaksid erinevatesse
Eestimaa paikadesse ning et sellest paljud inimesed osa saaksid.
"Tallinn pakub Vabariigi aastapäeva väärikaks tähistamiseks
omalt poolt ürituse meie esindusteatris, et riigi sünnipäeva tähistamine paljudele pealinlastele lisaks aastapäevaparaadile ka kultuuriliselt meeldejäävaks teha," ütles Ratas.
"Tänan südamest meie kultuuri alustala, Rahvusooper Estoniat,
kes sellise ettepaneku linnale tegi."
Aasta tagasi, 24. veebruaril 2006 sõlmitud Tallinna linna ja
Rahvusooper Estonia vaheline koostööleping näeb ette tallinlastele ühiste ürituste korraldamist ja tähtpäevade tähistamist.

Kristiine munitsipaalpolitseinik
Mihkel-Kalju Tammeveski saab ordeni
Seoses Iseseisvuspäevaga ja Eesti riigile osutatud teenete tunnustamiseks annab president Toomas Hendrik Ilves 341 inimesele riiklikud autasud. Nende hulgas saab Eesti Punase Risti IV
klassi ordeni Kristiines tegutsev munitsipaalpolitseinik MihkelKalju Tammeveski (pildil).
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Kas ka sellel aastal on korteriühistutel võimalik osa võtta
projektist Hoovid korda?

VASTUS:

Täpsemat informatsiooni projekti kohta on võimalik hankida Tallinna Kommunaalameti
koduleheküljelt: http://www.tallinn.ee/est/g3627/
Korteriühistud, kiirustage, 14. märts ei ole mägede taga!

Projekt Hoovid korda on meie linnaosas edukalt töötanud
juba kaks aastat. Sel aasta alustame kolmandat ringi.
Taotluste esitamise tähtaeg on seekord nihutatud ettepoole.
Taotlusi ootame hiljemalt 14. märtsiks 2007, so märtsikuu
kümnendaks tööpäevaks. Taotlusi rahuldame konkursi korras.
Linnalt toetuse saamise õigus on korteriühistutel, kes on registreeritud äriregistris ning tegutsenud vähemalt 6 kuud.
Toetust antakse korteriühistule kuni 70% projekti maksumusest.
Võrreldes eelmise aastaga on sel aastal laiendatud tegevuste
loetelu, millele võib projekti Hoovid korda raames toetusi
taotleda. Nüüd on võimalik toetust saada ka korteriühistute
Kuldnoka tänava mänguväljak on korda tehtud ja
veevärgi ja kanalisatsiooni liitumispunktide ümberehitaootab lapsi nii talvel kui suvel
miseks.

Mihkel-Kalju Tammeveskile antakse orden kui vabatahtlikule
abistajale. "Pidevalt olen ma doonor olnud alates 1983ndast aastast ja üldse kokku olen ma verd selle aja jooksul andnud 108
korda. Siiski ma pean tunnistama, et võrreldes Euroopa riikidega on Eestis doonoreid vähe. Kui Taanis on doonorid ligi 5%
rahvastikust, siis meil on see protsent kuskil 2,2 ," sõnas härra
Tammeveski. Ta lisas, et veredoonorlus on vastutuse ülesnäitamine ühiskonna suhtes, sest see on üks moodus aidata abivajajaid. Soov aidata ja tõepoolest anda oma reaalne panus, see on
oluline. "See oli ka põhjus, miks ma aitasin kaasa MTÜ Eesti
Doonorite Seltsi loomisele," sõnas ta.
MTÜ Eesti Doonorite Selts loodi 1997. aastal. Esimene president oli Mihkel-Kalju Tammeveski.
Alates 1998. aastast ühendab selts veredoonoreid üle Eesti.
Erinevate ürituste kaudu tehakse aktiivset teavitustööd.
Piirkondlikud esindused on Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Võrus.
Aktiivseid veredoonoreid on üle 200.
EDS on Rahvusvahelise Veredoonorite Organisatsioonide
Föderatsiooni FIODS aktiivne liige.

Tule doonoriks ja aita päästa raskes
seisundis patsientide elu!
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
Ädala 2, TALLINN
Registratuur: 617 3001
E- N kell 11.00 - 18.30
R kell 09.00 - 16.30
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VALIMISED
Kandidaadid
Eesti Kristlikud
Demokraadid

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Aleksander Einseln
Ülle Kalvik
Heigo Ausmees
Ülo Niinemägi
Pille Mägila
Anneli Vinkel
Raul Kaljurand
Maare Kuum
Kai Maripuu
Valli Raidma
Eesti
Keskerakond

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Vilja Savisaar
Vladimir Velman
Lauri Laasi
Andres Oper
Viktor Vassiljev
Märt Sults
Kalev Kallo
Mihhail Korb
Peeter Järvelaid
Juhan Hindov
Eesti
Reformierakond

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

Rein Lang
Tatjana Muravjova
Taavi Rõivas
Tiina Lokk-Tramberg
Remo Holsmer
Üllar Lanno
Helge Hallika
Ivo Nurga
Mart Aare
Erik Salumäe
Eesti
Iseseisvuspartei
459

Tõnu Kalvet

Vene erakond Eestis
608
Stanislav Terepanov
609
Lev Tolstoi
610
Juri Kononov
611
Anatoli estakov
612
Oksana Bugaituk
Konstitutsioonierakond
643
644
645
646
647
648
649

Andrei Zarenkov
Andrei Arjupin
Anatoli Jegorov
Jan Linter
Juri uravljov
Jaan Vaag
Natalja Volosova
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Riho Baumann on paljudele tuntud kui
inimene, kes teab kõike nii Eesti kui muu
maailma muusikast ja muusikutest. Kuid
tema maheda meelelaadi taga peitub ka
tundlik hing, kes peale noorte muusikute
muretseb ka terve Eesti tuleviku pärast.
Rix ütleb: "Iga Eesti kodanik on Eesti
riigi omanik. Seni on paljut meiega
toimuvast olnud suurte riikide ajaloos
aset leidnud poliitpanustest tekkinud
valikute tagajärjed. Eesti vajab iseseisvunult üha enam oma arengu jaoks
taas kõigi kodanike ühispanust. Aeg on hakata meie tulevikuvisioone oma tahtmist mööda teostama. Nii hakkab ometigi edenema meie majandusmeistrite ja kultuuriloojate najal kogu riik kui
sotsiaalne tervik. Siis oleme koos tugevamad ka maailma-melus.
Olgem aktiivsed loovas osaluses meie eneste ühistahte najalt.
Siis on rohkem meie endi luua ka edasised arenguliinid oma
koduses tulevikku suunduvas väärikate ning aktiivsete kodanike
armsalt õitsvas riigis. Armastagem Eestit!"
Vasakpartei tahab taastada tasuta hambaravi Eestis. Vasakpartei
nõuab, et meie sõdurid peavad koju tulema nii Iraagist kui
Afganistanist.
Riholt valijatele: "Luban, et teiepoolse toetuse najalt kujuneb
minust aktiivne Eesti rahva sotsiaalsete ja kultuuriliste huvide
eest seisja."
Eesti Vasakpartei www.esdtp.ee
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Erakonna "Eesti Rohelised" kandidaadid
Kristiine linnaosas:
946 - AGU KIVIMÄGI

Sündinud
8.05.1963
Lõpetanud
Tartu Ülikooli
füüsikakeemia teaduskonna.
Töötanud
Sotsiaalministeeriumis ning
Kodakondsus- ja Migratsiooniametis, kus aitas välja töötada ID-kaarti. AS Eesti Päevaleht nõukogu liige. Sihtasutuse
E-tervis juhatajana rakendab
kaasaegseid tehnoloogiaid tervishoiusüsteemis patsientide
elu parandamiseks.
Teesid:
Inimene saab ise säästa oma
tervist.
Tegevarstid tervishoiuasjus
otsustama.
Eesti digitaalne keel korrektseks.

947 PEETER JALAKAS

Sündinud 05.01.1961
Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi lavastajana.
Von Krahli teatri rajaja.
Pannud aluse festivalile Baltoscandal, lavastanud mitmeid
auhinnatud teatrietendusi. Mahetooteid pakkuva Ökosahvri
rajaja ning tuule- ja päikeseener-

giat tarbiva ökotalu peremees.
Teesid:
Elagem tervelt.
Tarbigem säästvalt.
Majandagem mõistlikult.

948 MARET MERISAAR

Sündinud 13.02.1958
Lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogiateaduskonna. Tallinna
Tehnikaülikooli teadurina
tegelenud veemajanduse ning
-kaitse probleemidega. Eesti
Rohelise Liikumise projektijuhina edendanud avalikkuse
kaasamist olulise keskkonnamõjuga otsuste langetamisse.
Peab oluliseks igaühe õigust
puhtale elukeskkonnale ning
teabele selle seisundi kohta.
Teesid:
Korteriühistute tegevust reguleeriv seadusandlus korda.
Rahaline toetus energiasäästlikele kodudele.
Toiduainete kvaliteedikontroll
tõhusamaks.

949 OLEV-ANDRES TINN

Sündinud 14.01.1973
Lõpetanud Eesti-Ameerika
Ärikolledi rahvusvaheliste
majandussuhete erialal. Olnud
ettevõtja, kuulunud kasiino juhatusse ning näinud kõrvalt

hasartmängusõltlaste ränka
elu, mistõttu peab õigeks kasiinode keelustamist.
Teesid:
Tallinn vajab rohelust.
Kasiinod kinni!
Soojustatud kodu - väiksem üür.

950 - INGE VESKIMÄGI
Sündinud 30.12.1931
Lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolase ja kunstiteadlasena.
Eluaegne ajalooõpetaja Tallinna I Õhtukeskkoolis. Peab
oluliseks puhtama õhu ja mahetoidu eest seismist allergiliste haiguste vältimiseks.

951 - SVEN-ERIK
SOOSAAR

Sündinud 12.11.1973
Lõpetanud Tartu Ülikooli klassikalise filoloogina. Töötab
Eesti Keele Insituudis. Uurinud soome-ugri keeli ja folkloori, tõlkinud eesti keelde filosoofilisi teoseid. Tunneb hästi
Eesti rahvusvähemuste probleeme, eriti tihedad sidemed on
ungari ja mari kogukondadega.

952 - PEETER KABER

Sündinud 28.09.1961
Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli süsteemiinsenerina
ning töötab sel alal Hansapangas. Põhitöö kõrvalt kirjutanud

Kristiine - vaikne ja roheline, sõbralik elukeskkond,
mõnusalt kesklinna läheduses
kui kohalikul tasandil. Majanduses on võti!

Kohalikul tasandil on võimul Keskerakond ja te küsite, miks peaks Riigikokku valima reformierakondlase Rein Langi või
näiteks Kristiine endise
linnaosavanema
Remo
Holsmeri?
Iga erakond ja iga kandidaat
võib kirjutada teile pika
nimekirja põhjustest, miks on
hea just nimelt teda valida. Ja
see nimekiri võib koosneda
mitmest väga heast põhjusest,
mis aitavad parandada kristiinelase elu. Ausalt öeldes on
erakondade pakkumised nii
head, et nende hulgast on pea
võimatu valida.
Reformierakond lubab kahekordistada pensionid, üks teine
lubab teises sõnastuses sama kuigi tingimisi.
Reformierakond lubab väiksemaid makse ja soodsat ettevõtluskeskkonda - üks kolmas
lubab midagi sarnast.
Reformierakond lubab reaalset
ja rohelist keskkonnapoliitikat
- neljas erakond lubab tervelt
poolt sellest.
Reformierakond lubab pikendada vanemahüvitist, lastele
2000 krooni huviringiraha aastas ja igale lapsele lasteaiakohta - tõsi, nii põhjalikku perepoliitikat ei ole kellelgi. Aga
mis on selgeks erinevuseks
erakondade vahel?
Majandus. Kõik need lubadused eeldavad, et majandus
kasvab piisavalt kiiresti ja

Justiitsminister Rein Lang

Endine Kristiine linnaosa
vanem, peaministri nõunik
Remo Holsmer
riigieelarvesse laekuvad vajalikud ressursid. Kui pole kasvavat majandust, ei kasva ka
pensionid ega tõuse palgad.
Eesti riigi majandusedu on
parema elu aluseks nii riiklikul

Küsige nüüd endilt, milline
erakond on võimeline seda
tagama? Siin ei ole õigeid ega
valesid vastuseid, on ainult
ilmselge - Reformierakond.
Seda näitavad nii avaliku arvamuse küsitlused kui praktiline
kogemus. Andrus Ansipi juhtimisel on Eesti majanduskasv
olnud maailma üks kõrgemaid.
Maailma! See tähendab seda,
et Andrus Ansipi juhtimisel on
maailmas rekordiliselt kiiresti
suurenenud just Kristiine ja
terve Eesti tublide tööinimeste
palgad ning väärikate eakate
pensionid. Igal parteil on tarvis
Reformierakonda, et viia ellu
oma lubadused. Eestil on vaja
Reformierakonda, et kahekordistada pensionid, et iive muutuks positiivseks, et alaneksid
maksud ja tõuseksid palgad.
Reformierakond toob majanduskasvu, läbi mille paraneb
meie kõigi elu. Reformierakond ei vii Eestit ainult homsesse päeva, vaid ka kaugemale. Ja seda koos suuremate
pensionide, palkade ja lastele
kasvusõbraliku keskkonnaga.
Tee nüüd paus ja analüüsi eespool püstitatud väiteid. Suhtu
kriitiliselt. Mine valima.
Ja valimiskasti ääres otsusta,
kas annad oma hääle Rein
Langile, Remo Holsmerile või
kellelegi kolmandale. Vali tulevik endale. Vali tulevik oma
lastele.

muusikat ja musitseerinud,
löönud kaasa kupleeansamblis
Talong. Hümni "Püha Maaema
iidne jõud" autor.

953 - REIGO LEHTLA

Sündinud 31.08.1970
Lõpetanud Tartu Ülikooli ja
Tufts University bioloogina.
Töötab Eesti Eenergias keskkonnaaudiitorina. Aitab analüüsida Eesti Energia keskkonnamõjusid ning ettevõtte poliitikat säästlikumaks muuta.

954 - JAANUS RAIM

Sündinud 30.06.1975
Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli rahvamajanduse erialal. Uurinud palgatasemeid
Eestis ja Euroopas, tööhõivetrende ja eestlaste ostujõudu.
Aidanud tutvustada otsedemokraatia ideed Eestis.

955 - EERO UUSTALU
Sündinud 11.05.1967
Lõpetanud Moskva FüüsikaTehnika Instituudi. Töötab
Väike-Õismäe Gümnaasiumis
füüsikaõpetajana. Aidanud
olümpiaadikorraldajana kaasa
noorte energiaalase teadlikkuse kasvule, seisab reaalteaduste mahukama ja kvaliteetsema õpetamise eest Eesti
koolides.
TÕNU KALVET
(Eesti Iseseisvuspartei)
Eesti meel ja keel tuleb taas
ausse tõsta. Elupõlise põhjatallinlasena tean seda hästi.
Näen ju igal sammul, kuidas
võõras keel-meel siinmail üha
enam laiutab. Survele tuleb julgelt vastu astuda mitte ainult
sise-, vaid ka välispoliitiliselt:
Eestil olgu rohkem selgroogu
nii ida kui läänega suhtlemisel!
Abieluks peetagu vaid mehenaise liitu ja see raiutagu ka
seadusse!
Omasooiharuse,
pederastia jm hälvete propaganda ("paraadid" jms) lõpetatagu, põdejaile antagu tõhusat riiklikku ravi.
Üksikisiku tulumaks tuleb
alandada 13%-le. Siis jääb
inimesele rohkem raha kätte ja
maksegi laekub üle, sest enam
pole vaja tulu nii varjata. NB!
Seda kinnitab sama teinud
riikide (Slovakkia, Rumeenia,
Makedoonia) kogemus.
Rahvuslus ei tähenda veel
piiratust. Olen ise heaks näiteks: oskan võõrkeeli (ungari,
vene, inglise; tshehhi, slovaki,
soome, saksa) ja kirjutan al.
2001.a. välislehtedelegi (Ungari, Slovakkia, Rumeenia, Austria). Katsun seal alati Eestit tutvustada. Lisaks tegutsen tõlgi/
tõlkijana.
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TERVE PERE! TERVE MÕISTUS! TERVE EESTI!
TERVE PERE!
Maksuvabastus juba
esimesest lapsest!
Kehtestame täiendava maksuvaba tulu tulumaksuvaba
miinimumi ulatuses alates
esimesest lapsest.
Lapsega perele oma kodu!
Käivitame riigi toetusprogrammi lastega peredele, kes on
võtnud eluasemelaenu oma
kodu ostmiseks või renoveerimiseks.
Suurem pere vajab rohkem
toetust!
Tõstame kolmanda ja iga
järgmise lapse toetuse 2000
kroonile kuus. Maksame kuueja enamalapselise pere vanemale riigi poolt palka.
Haigekassa raha peab jääma
inimeste ravimiseks!
Eraldame töövõimetushüvitiste
maksmise Haigekassa tänas-

test kohustustest. Sellise sammuga jääks Haigekassas rohkem raha ravimiseks.
Elad tervelt - elad kauem!
Toetame terveid eluviise,
karmistades alkoholi- ja
tubakapoliitikat. Käivitame
riikliku programmi liiklusohutuse tõhustamiseks - toome
mõistuse liiklusse tagasi.
Tervise hoidmine tasuvaks!
Toetame sportimist ja vabastame tööandjad erisoodustusmaksust töötajate sportimise
toetamisel.
TERVE MÕISTUS!
Teaduse rahastamine
riigikaitsega samale
tasemele!
Viime kulutused teadus- ja
arendustegevusele riigikaitsekuludega analoogselt 2%-le
rahvuslikust koguproduktist.

Õpetaja palk kahekordseks!
Võtame vastu Riigikogu otsuse, milles näeme ette õpetajate
vähemalt 15-protsendilise palgatõusu viis aastat järjest, millega tõstame õpetajate palga
Eesti keskmisele tasemele.
Maksame esmakordselt tööle
asuvale pedagoogilise kõrgharidusega õpetajale
200 000 krooni stardiraha.
Arvuti igale lapsele!
Arvuti on tänapäeval üldhariduse omandamiseks hädavajalik õppevahend.
Paljudel vanematel aga pole
võimalik seda oma lastele
osta.
Algatame riikliku programmi,
millega alustame sülearvutitega varustamist põhikooli
viimase klassi õpilastest, et
lõpuks kõikide õppuriteni
jõuda.

Eesti keel iga elaniku ja
arvutini!
Võimaldame tasuta eesti keele
õpet mitte-eestlastele.
Arendame välja võimalused
eesti keele kasutamiseks ka
kõige kaasaegsemates infotehnoloogilistes rakendustes.
Korraldame Keeleinspektsiooni ümber Keeleametiks ning
anname sellele täiendavad
volitused keelejärelevalve
tõhustamisel ja keelepoliitika
kujundamisel.
Toetame teadmistepõhist
majandust!
Väikeettevõtetele parema
ligipääsu tagamiseks
teadus- ja arendustegevusele
seame sisse innovatsiooniosakud,
millega saab osta teenuseid
teadusasutustelt.

Keskerakonna 7 lubadust
n Viime avaliku sektori töötajate keskmise palga nelja
aastaga 25 tuhande kroonini
kuus.
Eesti palgad peavad olema Euroopa Liidus konkurentsivõimelised. Madalate palkade tõttu on alanud eeskätt noore ja
kvalifitseeritud tööjõu väljavool Eestist. Kujunenud olukorras on meile jäänud ainult
üks võimalus: tõsta palku ja
minna üle teadmistepõhisele
majandusmudelile. Seda protsessi on võimalik alustada
avaliku sektori keskmise palgataseme viimisest EL keskmiseni, see on 25 tuhande
kroonini kuus.
n Tagame arstidele vähemalt kahekordse Eesti
keskmise palga.
Meie palgareform tagab arstidele miinimumpalgaks vähemalt kahekordse Eesti keskmise palga. Õdede palk moodustaks vähemalt 60% arstide palgast. Riik tasub noore spetsia-

listi eest õppelaenu ja teeb eluasemelaenu esimese sissemakse, kui noor spetsialist
jääb tööle Eestisse.
Lühendame polikliinikutes järjekorra maksimaalset pikkust
kolmandiku võrra.
n Suurendame keskmist
vanaduspensioni aastaks
2011 8000 krooni kuus.
Tõstame 2007. aastal keskmise vanaduspensioni 3700 kroonini kuus. Palgareformi täies
mahus realiseerumisel on
keskmine vanaduspension selleks tähtajaks üle 8000 krooni.
Vanaduspension jääb tulumaksuvabaks. Tõstame pensioniosaku koefitsienti ja pensioni
baasosa. Me ei toeta pensioniea tõstmist. Võimaldame
avalikus teenistuses töötada
üle 65 aastastel. Hüvitame
hambaproteeside kulud kõigile
pensionäridele sh ka töövõimetuspensionäridele.
Seadustame "lesepensioni" anname pensionäridest

abikaasade ühe poole surma
korral võimaluse pensioni
diferentseerimiseks suuremat
pensioni saanud abikaasa pensioni arvelt.
n Suurendame lapse sünnitoetust 10 000 kroonini ja
maksame tema vanematele
kuni lapse 3 aastaseks
saamiseni 3000 krooni kuus.
Kehtestame lisaks teistele
peretoetustele senise 600
kroonise lapsetoetuse asemel
igakuise 3000 kroonise lapseraha, mida makstakse kuni
lapse 3-aastaseks saamiseni.
Kehtestame I klassi minevale
lapsele lisaks omavalitsuste
poolt pakutavatele toetustele
ühekordse riikliku aabitsatoetuse 5000 krooni. Suurendame
üleriigilist sünnitoetust 10 000
kroonini.
n Ehitame noortele peredele
ja teistele uue eluruumi
vajajatele üle Eesti 10 000
munitsipaalkorterit.
Ehitame 2011. aastaks noor-

tele peredele ja uut eluruumi
vajajatele üle Eesti kokku 10
000 munitsipaalkorterit.
Tagame riikliku munitsipaalehituse programmi raames
noortele kodu vajavatele peredele munitsipaalkorterid.
n Vähendame ühistranspordi piletitele käibemaksu
ainult 5% ni
Kehtestame Eesti-sisese reisijateveo ühistranspordi piletitele 5%-lise käibemaksumäära.
Nõustame ja toetame maakondlikke omavalitsusliite
maakonna ühistranspordikeskuste käivitamisel ja arendamisel.2011. aastaks uuendame kogu reisirongide vagunipargi. Reisirongiliiklus muutub kiireks, mugavaks ja turvaliseks. Samaaegselt uuendame elektriraudtee ooteplatvormid.
n Tasuta koolilõunad olgu
juba lasteaias - kõigile lastele, kuni keskkooli lõpuni".

VALI RAHVALIIT - VALI VÕRDSETE VÕIMALUSTE EESTI!
Rahvaliit on sõnapidaja erakond, kes suudab kindlustada
Eesti rahva ja riigi tuleviku.
Välisturvalisus ja kiire majanduskasv loovad võimalused
heaolu kasvuks, aga kõigi inimesteni jõuab see üksnes elluviidud poliitilise tahte tulemusel. Rahvaliit on tõestanud meil on see tahe olemas!
Rahvaliit on valmis jätkama
Eesti riigi ja rahva heaks tehtavat tööd, vaid meie osalusel on
võimalik üles ehitada tänapäevane ja euroopalik võrdsete
võimaluste Eesti! See on kõigi
Eesti inimeste huvides tegutsev
tugev ja õiglane, edasipürgiv ja
eestilik Eesti riik.
Rahvaliit on täitnud kõik eelmised suured valimislubadused:
· Pension tõusis enam kui
3000 kroonini.
· Tulumaksusoodustus hakkas
kehtima alates pere teistest
lapsest.
· Tulumaksuvaba miinimum
tõusis 2000 kroonini.

· Põllumehed said toetust lähtuvalt Euroopa Liiduga kokkulepitud maksimummäärast.
· Kohalikele omavalitsustele
eraldati rohkem raha.
Rahvaliidu esinumber Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine ringkonnas on rahandusminister Aivar Sõerd (pildil).
Aivar Sõerd on rahanduse asjatundjana läbinud tee kindlustuse reatöötajast rahandusministrini. Igas ametis on ta otsinud õiglasi lahendusi kõigi asjaosaliste jaoks. Oleme harjunud Eesti maksusüsteemiga,
mille loomise üks autor oli
Aivar Sõerd 1990ndate alguses. Eesti rahanduse rasketel
aastatel 1991-2001 otsis ja leidis Aivar Sõerd, kuidas tuua
ühisesse kasutusse raha, mis
seni varifirmade abiga riigieelarvest mööda liikus. Ka
ministrina asus Aivar Sõerd
lahendama ajaloolist ülessannet – koostada esmakordselt
ülejäägiga riigieelarve, milles
on tasakaalustatud majan-

dusareng ja sotsiaalne heaolu.
Oskusliku töö ja õiglase meelega koostatud riigieelarve lubab
tunda end haritud ja väärtusliku, tegusa ja õnnelikuna, nii
päästeametnikel kui õpetajatel.
Rahvaliidu lubadused 2007
aasta Riigikogu valimistel:
· Tõstame tulumaksuvaba
miinimumi 2000 kroonilt 5000
kroonile kuus! Tulumaksuvaba
miinimumi tõstmise kaudu
jääb inimesele kätte suurem
osa enda väljateenitud töötasust. Eeskätt võidavad sellest
väiksemat ja miinimumpalka
saavad inimesed.
· Tõstame vanaduspensioni
2011. aastaks 6000 kroonini
kuus!
· Hambaravi hüvitiseks 1000
krooni! Rahvaliit tagab regulaarse hammaste kontrolli ja
hambaravikulude kompenseerimise kuni 1000 krooni
ulatuses aastas.
· Tasuta huvitegevus kõikidele
lastele ja noortele!
Huvitegevus peab olema kätte-

saadav kõikidele lastele!
Rahvaliit on veendunud, et
riik peab suutma tagada igale
lapsele vähemalt ühe tasuta
huviala- või spordiringi.
· Seame sisse tudengipalga!
Seisame selle eest, et tudengi
tööks oleks õppimine ja hea
hariduse omandamine.

Aivar Sõerd nr 696
Aivar Kuusmaa nr 697
Leonid Tsingisser nr 698
Tõnis Rüütel nr 699
Andres Ergma nr 700
Dmitri Budõlin nr 701
Milvi Punt nr 702
Dmitri Petrjakov nr 703
Heidy Tamme nr 704
Reemet Pauk nr 705

PEEP AAVIKSOO

ANDRES HERKEL

TERVE EESTI!
1% tulumaksu kodanikuühiskonna vundamenti!
Anname kodanikele õiguse
suunata makstavast tulumaksust 1% tema poolt osundatavale mittetulundusühingule või
sihtasutusele ning asutame
Vabaühenduste Sihtkapitali.
Lõpp asutuste ja ametite
politiseerimisele!
Depolitiseerime riigi äriühingute nõukogud ja lõpetame
Riigikogu poliitikute osalemi-

se nendes. Tagame avaliku
ringhäälingu poliitilise erapooletuse.
Võim rahvale lähemale!
Loome seadusliku aluse huvigruppide esindajatest koosnevate nõuandvate kogude loomiseks kohalike omavalitsuste
ja ministeeriumide juurde.
Kehtestame avalike teenuste
standardid, mis peavad olema
tagatud kogu Eesti territooriumil ning asutame ühtsed avalike teenuste keskused.

Viime Eesti haritumate, tervemate
ja ausamate rahvaste hulka!
Sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on viia Eesti kõige haritumate, tervemate ja ausamate rahvaste hulka Euroopas.
SDE juhatuse liige Peeter Kreitzberg leiab, et demokraatia, õigusriiklus ja sotsiaalne turvali-sus peavad kasvama sama kiiresti kui
meie majandus. "Kui juba võistelda millegi nimel, siis olgu selleks rahva kestmajäämine, mitte raha. Kahjuks on majanduskasvuga kaasnenud tagasilangus demokraatias. Me hoiame
kokku hariduse, rahva tervise, eluea ja turvalisuse pealt, me ei
suuda kaitsta oma keskkonda ja aidata noori peresid," vastandab
Kreitzberg sotsiaaldemokraate ja lausmaterialistlikule eesmärgile
pühendunud Reformierakonda.
Elamisväärne Eesti
SDE aseesimehe Eiki Nestori
sõnul on sotsiaaldemokraatide
eesmärk hooliv ja elamisväärne
Eesti, sellest lähtudes on programm ka üles ehitatud. "Eesti ei
tohi muutuda selliseks kohaks,
kus keegi elada ei taha - tuleb
peatada inimestest tühjaks
jooksmine ja Eesti töötaja korraliku palga peale koju tagasi
tuua," kinnitab Nestor. SDE
programm keskendub neljale
peamisele
valdkonnale
haridus, terve elukeskkond, tervishoid ning riigikorraldus.
Peeter Kreitzberg kinnitab, et SDE programmi maksumus on
paarkümmend miljardit lisaraha võrreldes praeguse eelarvega:
"Kui meie majanduskasv on lähiaastatel 5-8%, siis kasvavad
eelarvetulud automaatselt rohkem kui meie programm nõuab,"
rõhutab Kreitzberg. "Meie ja Reformierakonna taotletav rikkus on
üsna võrreldavad, kuid jaotuvad inimeste vahel hoopis erinevalt.
Meie rikkus on suunatud rahva kestmajäämisele, ühtehoidmisele,
hoolivusele, kvaliteetsele avalikule teenusele ja õigusriigi
rajamisele. Meil on vaja rikkust selleks, et ellu viia võrdsete võimaluste poliitikat. Riik peab olema hea peremees - riik peab hoolima rahvast, siis hoolib ka rahvas riigist."
Lõpp sundparteistamisele
SDE esimees Ivari Padar tõstab eriti esile programmi osa, mis
rõhutab, et tuleb teha lõpp sundparteistamisele. Just õiged väärtused on need, mida Eesti järgmistel aastatel kõige enam vajab,"
põhjendab Padar. Padar viitab võimuerakondade käitumisele,
kelle sõnum tublidele ja võimekatele inimestele on lihtne: astud
parteisse - saad maavanemaks. Astud parteisse - saad koolidirektoriks. Astud parteisse - saad hinnalise kinnistu kesklinnas ja võid
lammutada sellel asuva väärtusliku hoone. Astud parteisse - saad
kooliehitusraha. Ei astu parteisse, jääd kõigest sellest ilma. "Meie
erakonnast lahkunud ja selle eest kooliehitusraha saanud vallavanem ütles mulle neljasilmavestluses, et tänases Eestis ei olegi
tal muud võimalust oma kooli ehitus lõpetada, kui astuda
"õigesse" erakonda. See ei ole see Eesti, mida me tahame," selgitab erakonna esimees. Padar lisab, et ilma aususeta on Eesti
mõne aasta pärast ka majanduslikult allakäinud riik. "Maailma
majanduslikult edukaimad riigid on üksiti ka need riigid, kus korruptsiooni pea polegi - nagu näiteks meie naabrite juures Põhjamaades. Tänases Eestis oleme me sellest eeskujust kaugenemas," lisab Padar.
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Valimised
KRISTIINE LINNAOSA
Valimisjaoskond nr 32
Valimisjaoskonda kuuluvad: Endla paaritud nr 47 kuni 57 ja paarisnr 38
kuni 52, Kauri, Kibuvitsa kõik paaritud nr, Koskla, Kotkapoja, Käbliku,
Liblika, Madara, Meika, Paldiski mnt paaritud nr 25 kuni 51, Sinika,
Sõpruse pst paaritud nr 3 kuni 33 ja paarisnr 2 kuni 22/10, Talviku, Tihase
paaritud nr 9 kuni 27 ja paarisnr 12 kuni 28, Tiiva paarisnr 2 kuni 20,
Tulbi, Tulika paaritud nr 1 kuni 25 ja 37 ning paarisnr 2 kuni 42, Ülase ja
kõik valijad, kellel elukoha aadressiandmeteks: Tallinn, Kristiine.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Kristiine Linnaosa
Valitsus, Tulika 33B
Valimisjaoskond nr 33
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kuldnoka, Tedre paaritud nr 79 ja 83 kuni 87.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Tallinna Lilleküla
Gümnaasium, Kuldnoka 24
Valimisjaoskond nr 34
Valimisjaoskonda kuuluvad: Hane, Kajaka, Kulli, Kännu paaritud nr 51
kuni lõpuni ja paarisnr 56 kuni lõpuni, Käo paaritud nr 43 kuni lõpuni ja
paarisnr 54 kuni lõpuni, Nõmme tee paaritud nr 77 kuni lõpuni ja paarisnr
72A kuni 104, Nõmme põik, Oksa, Rahumäe tee paaritud nr 1 kuni 3 ja
paarisnr 2 kuni 6B, Retke tee 17, Seebi, Sule paaris 2 kuni lõpuni ja paaritud 3 kuni lõpuni, Sõpruse pst 159B, Tondi paaritud nr 37 kuni lõpuni ja
paarisnr 44 kuni lõpuni, Tüve paaritud nr 3 kuni 9A ja 13 kuni 39/1, 39A
ning paarisnr 2 kuni 22 ja 26 kuni 46A.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on AS Audentes peahoone, Tondi 84
Valimisjaoskond nr 35
Valimisjaoskonda kuuluvad: Keemia, Kirsi paaritud nr 1 kuni lõpuni ning
paarisnr 6 kuni 12, Marja tn 4A kuni 4B, Mehaanika, Mehaanika põik,
Metalli, Mureli paaritud nr 1 kuni 5, Mustamäe tee paaritud nr 17 kuni 37,
Seemne, Sõstra, Välja.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on
Keskkonnaministeeriumi Info-Tehnokeskus, Mustamäe tee 33
Valimisjaoskond nr 36
Valimisjaoskonda kuuluvad: Endla paaritud nr 59 kuni 67 ja 77 ning
paarisnr 56 kuni lõpuni, Haigru, Kannikese, Kasvu, Kibuvitsa kõik paarisnr, Kullerkupu, Lille, Loo, Maasika, Metsise, Mooni paaritud nr 1 kuni 67
ja paarisnr 2 kuni 54, Mõtuse paaritud nr 1 kuni 17/1 ja paarisnr 4 kuni
20, Paldiski mnt paaritud nr 53 kuni 67A, Tedre paarisnr 60 kuni lõpuni,
Tihase paaritud nr 29 kuni lõpuni ja paarisnr 30 kuni lõpuni, Vaarika, Vuti
paaritud nr 5 kuni 47 ja paarisnr 6 kuni 44.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Tallinna Puuetega
Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59
Valimisaoskond nr 37
Valimisjaoskonda kuuluvad: Algi paaritud nr 1 kuni 57 ning paarisnr 2/1
kuni 2/10 ja 38, Algi põik, Kaarna, Kadaka tee paarisnr 30 kuni 36, Kure,
Kõrgepinge 31 ja 33, Laki paaritud nr 1 kuni 9 ja paarisnr 2 kuni 16,
Linnu tee paaritud nr 53 kuni lõpuni ja paarisnr 64 kuni lõpuni, Meleka,
Mooni paaritud nr 69 kuni 93/5 ja paarisnr 56 kuni 78/5, Mustamäe tee
paaritud nr 39 kuni 59 ja paarisnr 28 kuni 56, Muti, Mõtuse paaritud nr 19
kuni lõpuni ja paarisnr 22 kuni lõpuni, Nirgi paaritud nr 1 kuni 1/4 ja
paarisnr 2 kuni 2/5, Ronga, Räägu paaritud nr 1 kuni 29, paarisnr 2 kuni
10C, Sõpruse pst 170 ja 172, Sõpruse pst 182 ja 184, Tedre paaritud nr
55 kuni 77 ja 81, Varese, Vuti paaritud nr 53 kuni lõpuni ja paarisnr 48
kuni lõpuni.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Huvikeskus Kullo,
Mustamäe tee 59
Valimisjaoskond nr 38
Valimisjaoskonda kuuluvad: Hauka, Kotka paaritud nr 1 ja 3 ning paarisnr
2 kuni 24, Lagle, Leevikese, Nõmme tee paaritud nr 1 kuni 13 ja paarisnr
2 kuni 32, Spordi, Tihase paaritud nr 3 kuni 5B ja paarisnr 2 kuni 10, Tiiva
kõik paaritud nr ja paarisnr 22 kuni lõpuni, Tulika paarisnr 50 kuni 66,
Vindi.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on endine Tallinna
Kristiine Teeninduskool, Kotka 12
Valimisjaoskond nr 39
Valimisjaoskonda kuuluvad: Hüübi, Kiuru, Kännu paaritud nr 1 kuni 49A
ja paarisnr 2 kuni 54, Käo põik, Lehe, Linnu tee paarisnr 46 kuni 62,
Luige, Nepi, Nõmme tee paaritud nr 15 kuni 25 ja paarisnr 34 kuni 70,
Rästa, Rästa põik, Räägu paaritud nr 31 kuni 61 ja paarisnr 12 kuni 26,
Siidisaba, Tedre paaritud nr 1 kuni 17 ja paaritud nr 21 kuni 53 ja paarisnr
2 kuni 58, Tedre põik, Tüve paaritud nr 41 kuni lõpuni ja paarisnr 48 kuni
lõpuni, Viu, Võrse.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Tallinna
Pedagoogiline Seminar, Räägu 49
Valimisjaoskond nr 40
Valimisjaoskonda kuuluvad: Auli, Haraka, Kotka paarisnr 26 kuni lõpuni,
Käo paaritud nr 1 kuni 41 ja paarisnr 2 kuni 52, Linnu tee paaritud nr 1
kuni 51 ja paarisnr 2 kuni 44, Lõokese, Nõmme tee paaritud nr 27 kuni
75, Pardi, Püü, Püü põik, Rähni, Sule 1, Tedre 19, Tondi paaritud nr 23
kuni 35 ja paarisnr 28 kuni 42, Västriku, Ööbiku.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Tallinna 1.
Internaatkool, Tondi 40
Valimisjaoskond nr 41
Valimisjaoskonda kuuluvad: Alajaama, Elektri, Elektroni, Energia, Järve,
Laine, Pärnu mnt paarisnr 184A kuni 184B, Tuisu, Virve.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on endine Tallinna
Abikool, Tuisu 20
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Säästuprogramm SPIN2020 säästab
ühistutele miljoneid
Elamutele ja korteriühistutele mõeldud üle-Eestiline säästuprogramm Internetis SPIN2020 edendab säästvat eluviisi
läbi hoonete olukorra analüüsipõhise renoveerimise ja soojuse efektiivsuse skaala (SEKS) rakendamise.
Samuti võimaldab see näiteks 1000 korteriühistuga linnaosa elamufondi olukorra hindamisel säästa üle 10 miljoni
krooni.
SPIN2020 eesmärgiks on vä- majanduskava formaadile, kuhendada oluliselt hoonete ener- hu vajalikke parameetreid ja
giatarbimist ning korrashoiuga kulutusi sisestades saab hinseonduvaid kulusid, sest ligi- nangu hoone olukorra ja energia
kaudu 70% ühistu kulutustest kasutuse efektiivsuse kohta.
kulub hoonete kütmisele.
Säästuprogrammi SPIN2020 Miks vajatakse
ühe alajaotuse, soojuse efek- investeeringuid?
tiivse
kasutamise
skaala Keskkonnas asuv võimalus
(SEKS) väljatöötajate Jaan Pa- koostada majanduskava Interlu ja Villu Pella visiooni ko- netis annab aga kõigile ühistu
haselt annab programm või- liikmetele ülevaate sellest, milmaluse jälgida, kuidas mõju- lal ja milleks investeeringud
tavad maja juures tehtavad vajalikud on.
tööd soojatarbimise kaudu Seadusega on korteriühistutele
hoone enda olukorda ja seal- kohustuslikuks tehtud majanduskava koostamine ja ka selle
sete elanike elukeskkonda.
Tehniliselt on nende funkt- oluliseks taustinfoks oleks
sioonide täitmiseks loodud energiaaudit. Samuti on väga
spetsiaalne tarkvara, mis on oluline see, et tegu ei ole üheüles ehitatud korteriühistute kordse projektiga, nagu seda

oleks ekspertiisi korraldamine.
Pideva protsessi tulemusena on
võimalik prognoosida kulutusi
ja omada teavet hoone olukorra
kohta igal ajahetkel, säästes sellega ka summasid, mis tuleks
kulutada kordusuuringutele.
Hoonete energiaefektiivsuse
peamised vead on sageli tingitud vajaliku info puudumisest.
Hoone täpset olukorda teadmata on seda näiteks valede soojustusmaterjalidega soojustatud, mis kokkuvõttes halvendab hoone olukorda ja suurendab tulevikus tehtavaid kulutusi.
Samuti on levinud probleem,
kui hoone alakütmisel tekkinud
niiskuse tõttu tekivad hallitusseened, mis tekitavad elanikes allergianähte.
Hoonete säilitamine
1990. aastate algusest on elamuehituse maht Eestis märkimisväärselt vähenenud. Sellest
tingituna tuleb praegustel omanikel üha suuremat tähelepanu

pöörata olemasolevate hoonete
säilitamisele.
Elamufondi hoidmiseks ja
arendamiseks oleks vaja teostada kinnisvara esmane ülevaatus, koostada plaan vajaliku
hoolduse ja teenuste valiku
kohta ning majanduskavad.
Üksikteenusena tellimisel on kulutuste suuruse tõttu on raske
loota, et oleks võimalik saada
ülevaade kogu linnaosa elamufondist.
SPIN2020 keskkond annab
selle võimaluse ja pideva energiamonitooringu abil saadud
andmeid saab kasutada kohaliku
omavalitsuse arengukavades,
mille eesmärk on välja töötada
ka elamufondi jätkusuutlikus.
Lisaks SEKS-ile ja majanduskavale on olemas ka õiguslik keskkond, kust on saada
kõik dokumendivormid, mis on
korteriühistu juhtimiseks vajalikud, ja mis pakub neile korrektset dokumentatsiooni kõige
elamuga seonduva kohta.

Ka neljajalgset sõpra ei tohi petta

Kõigil meil on omad hobid ja lemmikud. Kes kogub
marke, münte või vanu postkaarte, kellel on kodus
akvaariumikalad, papagoi, pisinäriline või eksootiline
roomaja, kellel koer, kass või mõlemad. Kellele on koer
või kass sõbraks ja seltsiliseks, kellele abiline, kellele
äriprojekt. Kristiines, kus paljud inimesed elavad eramajas, täidab koer ka valvuri ja peremehe varakaitsja
rolli.
Kui perre sünnib laps, peetakse
enesestmõistetavaks, et koos
sellega tekib kohustus last
hoida, kaitsta, õpetada ning
hoolitseda tema eest kuni ta on
küps iseseisvalt ellu astuma.
Võttes pere uueks liikmeks
koerakutsika või kassipoja, ei
mõtle inimesed sageli, et koos
sellega võtavad nad endale
pikkadeks aastateks kohustuse
hoolitseda tema eest ja erinevalt lapsest, seda kuni tema elu
lõpuni.
Põhjuseid, miks hüljatakse
oma hoolealune, on mitmeid.
Koer, kes kutsikana oli imearmas pisikene karvakera, on
kasvanud suuremaks kui vasikas ning ta ei mahu lihtsalt
enam majja ära ja mis peale
hakata, kui keegi teda endale ei
taha. Või koer, kelle karjaloomast esivanemate instinktid,
vaatamata kauaaegsele kooselule inimesega, ei ole veel
päriselt kustunud, peab inimesi
oma karjaks ja püüab selle
karja hierarhias saavutada võimalikult kõrget positsiooni.
Siit ka järeldus, et koer on
tõrges ning sõnakuulmatu ja
kooseksisteerimine sellise elukaga on võimatu. Või koer, kes
on kasvanud kutsikast peale
koos lastega, olnud neile mängukaaslaseks ja seltsiliseks, on
jäänud vanaks ning suureks
kasvanud lapsed ei vaja teda
enam. Või koeratüdruk, kes
peale omapead ringikolamist
hakkab ilmutama märke, et
peatselt on pisiperet oodata.
Ega siis muud kui koer autosse

ja sõit läheb kusagile linna
äärde või teise rajooni, kuhu ta
siis maha jäetakse. Sellist
olukorda saab vältida, kui
koera soetades tead, millised
on tema vanemad, kui kutsikast
peale tegeled temaga, kui vaevud käima temaga koolis, kui
välistad võimaluse, et ta omapead kolama pääseks ja kui ta
on jäänud vanaks ja väetiks,
viid ta loomaarsti juurde, kus
tema maine teekond valutult
lõpetatakse. Kassidega on lugu
veidi keerulisem. Peale omapead kõndivate kodukasside
ning kodust äraeksinute või
väljavisatute on veel niinimetatud linnakassi populatsioon,
kes suudab piisava toidu ja elementaarse varjupaiga olemas-

olul iseseisvalt elada ka talvetingimustes ja kontrollimatult paljuneda. Nende populatsioon püsib enamvähem stabiilsena ainult seetõttu, et kõik järglased ei jää elama ning osa
neist hukkub erinevatel põhjustel. Kahjuks on inimesi, kes aitavad kaasa selle populatsiooni
püsimisele ning kodutute kiisude arvukuse suurendamisele,
ehitades neile varjeid ja pannes
sinna regulaarselt toitu.
Varem või hiljem satuvad oma-

pead kõndivad koerad ja kassid
kodutute loomade hoiupaika.
Kui mikrokiibi või mõne muu
infokandja vahendusel on võimalik omanikku tuvastada, siis
jõuab äraeksinud loom tagasi
koju, kui aga omanikku ei leita,
siis peale 14 päeva hoiupaigas
hoidmist otsitakse talle uus
omanik või loom hukatakse.
Enn Viidu
munitsipaalpolitsei
vaneminspektor

Loomade hoiupaiga aadress on: Viljandi mnt 24D,
Tallinn 11217
Dispetser (24 h): 6217746
Kondakttelefon (8.00 - 18.00): 53494045
Juhataja: 5030892
www.loomadehoiupaik.ee

Peale 14 päeva varjupaigas hoidmist otsitakse loomadele uus omanik või hukatakse.

14. märtsil 2007 kell 18.00
toimub Kristiine korteriühistute ümarlaud Tulika 33b II
korruse saalis.
Päevakord:
1. Tulemas on heakorrakuu. Anu Sügis
(Kristiine Linnaosa Valitsus)
2. Korraldatud jäätmevedu. Jana Kivimägi
(Tallinna Keskkonnaamet)
3. Munitsipaalpolitsei info. Enn Viidu
Eelnevalt on võimalik küsimusi saata
marje.rohtla@tallinnlv.ee või helistada telefonil 6457119.

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse
hinnatõusu kompenseerimine
1. veebruarist kuni 30. aprillini on vähekindlustatud elanikel,
kelle keskmine kuue kuu netosissetulek kuus on alla 3600
krooni leibkonnaliikme kohta, võimalus taotleda veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu kompenseerimist 2006. aasta II poolaasta eest.
Selleks tuleb sotsiaalhoolekande osakonnale esitada vormikohane
avaldus, tööandja poolt väljastatud tõend 2006. aasta II poolaasta
keskmise netosissetuleku kohta ja/või teised sissetulekuid tõendavad dokumendid (pension, peretoetused, stipendiumid, elatis
jne).
Kompensatsiooni suuruseks on 91,33 krooni leibkonnaliikme
kohta. Kompensatsiooni ei arvestata nende kuude eest, mille eest
on tarbitud vee ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kompenseeritud toimetulekutoetuse vahenditest.
Avaldusi toetuse saamiseks võetakse vastu Kristiine Linnaosa
Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas Tulika 33b, I korrus, kab.
118 ja 119
E
T, N
R
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9.00 - 13.00 ja 14.00 - 18.00
9.00 - 13.00 ja 14.00 - 17.00
9.00 - 12.00

Täiendavat teavet saab tel 645 7133, 645 7131

Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise andmete kinnitamine Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri
2002 määrusega nr 56 kinnitatud Tallinna linna omandis
olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra punkti 13.2 kohaselt on eluruumi
üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka e-postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva
isikuna arvel olemise aluseid.
Sama korra punkt 14.4 kohaselt, kui eluruumi üürimist
taotleva isikuna arvele võetud isik ei täida ülalnimetatud
kohustust, võib isiku kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.
Kristiine linnaosas eluruumi üürimist taotleva isikuna
arvelevõetud saavad oma arvelolemise aluseid kinnitada, kas posti teel (Kristiine Linnaosa Valitsus, Tulika tn
33b, 10615 Tallinn),
e-posti aadressil merike.melesk@tallinnlv.ee või isiklikult
linnaosavalitsuse eluasemekomisjoni sekretäri Merike
Meleski juures (Tulika tn 33b, II korrus, tuba 202) vastuvõtt esmaspäeval kella 15.00-18.00 ja neljapäeval kella
9.00-12.00. Informatsioon telefonil 645 7129, Merike
Melesk

Meie parimad õpilased
1. Terviseloeng
E: 5. märts
dotsent Raul Mardi
2. Naistepäeva kontsert " Laulud Sinule, kallis"
T: 6. märts
Meesansambel "Vanaisad"
ja Vaike Sarn
3. Vabadusvõitlejate koosolek N: 8. märts
Mati Ruus
4. Tulge tantsima!
Tantsime end terveks!
R: 09. märts
Ann Alas
5. Jututuba
T: 13. märts
Olga Kenk
6. Sotsiaalhoolekande
osakonna infotundsotsiaalteenuste talitus
T: 13. märts
Hooldaja ja hooldekodusse
määramine, abivahendite
tutvustamine
7. Vaegkuuljate infotund
T: 13. märts
Uno Taimla
8. Piiblitund
K: 14. märts
pastor Helari Puu
9. Loeng-kohtumine Rahvusvahelistest
kultuurisidemetest
N: 15. märts
Madis Järv Kultuuriministeeriumi
Välissuhete osak. juhataja
asetäitja
10. Klubi Pesnja
R: 16. märts
Ludmilla Samoilova
11. Psühholoogi
nõuandetund "Mis on ärevushäire?"
E: 19. märts
Psühholoog Jelena Maslova
12. Kristiine Sotsiaalkeskuse
kevadkontsert
T: 20. märts
Klaveriduo - Silvi Kruuk
ja Ulla Mölder
Nõmme Muusikakooli
õpilased
13 Märts - teatrikuu
N: 22. märts
Kohtumine näitleja
Elle Kulliga
14 Klubi Ristik ristsõnahuvilistele
E: 26. märts
Juta Ukleika
15 Tule Sinagi laulma!
Laulame vanu armsaid
laule
T: 27. märts
Eda Neider
16 Kristiine linnaosa
eakate juubilaride
õnnitlemine
K: 28. märts
Õnnesoovid LOV
vanemalt Mihhail Korbilt
17 Skautide üritus
N: 29. märts
Ingrid Junissev

kell 13.00
kell 14.00
kell 15.00
kell 11.00
kell 12.00

kell 13.00

kell 14.30
kell 15.00

kell 14.00

kell 13.00

kell 13.00
kell 14.00

kell 14.00

kell12.00

kell 14.00

kell 14.00
kell 13.00

AVATUD
E 9-18 T-N 9-17 R 9-16
Sõpruse pst 5 (hoovi poolt)
ÜRITUSTE INFO: 6 512 702
TEENUSTE INFO: 6 512 703

Puudega lapse toetuse maksmine jätkub ka käesoleval aastal
Alates juulist 2006 on puudega
laste vanematel võimalus kord
aastas taotleda hinnatõusu
kompenseerimiseks puudega
lapse toetust 700 krooni.
Eelmisel aastal taotlesid seda
toetust vaid pooled meie linnaosa puuetega laste vanemad. Tegemist on aga
perekonna sissetulekust
mittesõltuva toetusega ja
seega on seda õigus taotleda
kõikidel, kes vastavad
järgnevatele tingimustele.
Toetus määratakse lapsevane-

male, eestkostjale (kohtuotsus
eestkostjaks määramise
kohta) või lapse hooldajale
(lapse perekonnas hooldamise
leping), kes rahvastikuregistri
andmetel on olnud Tallinna
linna elanik vähemalt aasta
enne toetuse taotlemise aasta
1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel
aadressil ja lapsele ei ole
määratud töövõimetuspensioni. Lapse hooldajal on
õigus taotleda toetust ka
tingimusel, kui ta rahvastikuregistri andmetel elab

Teated

ÜRITUSED MÄRTSIS 2007

väljaspool Tallinna linna ja laps
on Tallinna linna elanik.
Toetuse saamiseks peab lapsevanem või eestkostja aasta
jooksul esitama vastava avalduse ning lapse dokumendid
(sünnitunnistus, arstliku
ekspertiisi otsus) sotsiaalhoolekande osakonnale.
Lisaks puudega lapse toetuse
vormistamisele on osakonnas
võimalus saada teavet ka
muudest toetustest ja
teenustest ning anda teada
puudega lapse ning tema

perekonna täiendavatest
vajadustest.
Avaldusi toetuse saamiseks
võetakse vastu Kristiine
Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas Tulika
33b, I korrus, kab. 118 ja 119
E

T, N
R

9.00 - 13.00 ja
14.00 - 18.00

9.00 - 13.00 ja
14.00 - 17.00
9.00 - 12.00

Täiendavat teavet saab
tel 645 7133, 645 7131

Kolmapäeval, 7. veebruaril tunnustas Kristiine Linnaosa Valitsus
Audentese Erakooli, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ja Tallinna
Lilleküla Gümnaasiumi parimaid 9. ja 12. klasside õpilasi, nende
klassijuhatajaid ja koolide direktoreid. Ära märgiti õpilased, kes
paistavad silma hea õppeedukuse või aktiivse kaasalöömisega
koolielus. Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb ütles oma tervituskõnes, et iga õpilane on tunnustamist väärt, kui ta annab
endast parima. " Mõni on tugev matemaatikas, mõni tunneb hästi
ajalugu, keegi on hea sportlane jne. Pole olemas ideaalset õpilast, aga oluline on püüelda oma ideaalide poole. Samamoodi
on oluline osata kasutada koolist saadud teadmisi igapäevaelus,
arendada analüüsivõimet ja seeläbi luua seoseid erinevate
sündmuste vahel," lausus linnaosavanem.
9c klass
1. Henri Kaljula
2. Reelika Lõhmus
3. Ani-Ida Neumann
4. Mariin Piper
Klassijuhataja Tiina Napsep

Audentese Erakooli
põhikooli 9. klasside
õpilaste nimekirja
9a klass
1. Maiken-Stiina Kreek
2. Edgar Tereping
3. Kristel Härma
4. Maria Laanjärv
5. Markus Hääl
Klassijuhataja Katrin Pihl
9b klass
1. Ann-Marii Lõhmus
2. Elise Sein
3. Mart Saarmann
4. Kätlin Piirikivi
5. Maria Uibokand
Klassijuhatajad Pille Rohtla ja
Sulev Senkel
Audentese Erakooli
gümnaasiumist järgmised
12. klasside õpilased:
12a
1. Eerika Bekker
2. Siim Meerits
3. Oscar Lange
4. Gertrud Rehe
Klassijuhataja Toomas Uuskam
12b
1. Helen Liinold
Klassijuhataja Aive Skuin
12c
1. Taavi Bekker
2. Inge Elvet
3. Berit Johanson
4. Marianne Thaelfeld
5. Anne Viskov
Klassijuhataja Olga Tassova
12d
1. Anet Kaasik
2. Nele Noormägi
3. Jaak Põldma
4. Nele Põldvere
Klassijuhataja Maire Ojang
Audentese Erakooli direktor
Gled-Airiin Saarsoo
Tallinna Kristiine
Gümnaasiumist vastuvõtul
järgmised õpilased:
9a klass
1. Liis Jõgi
2. Taavi Kivimaa
3. Kätlin Laasik
4. Triinu Laipaik
5. Mareta Moring
6. Koit-Georg Peterson
7. Susie-Ann Viirg
Klassijuhataja Helina Metsalu
9b klass
1. Merili Milber
2. Maiken Plaas
3. Martin Trossek
4. Kristine Vahtramäe
Klassijuhataja Margus Luik

12a klass
1. Karin Kallas
2. Kristine Reinhold
3. Beata Skitiba
Klassijuhataja Lembi Kildmaa
12b klass
1. Karl Düüna
2. Ivar Gusev
3. Joonas Heiter
4. Heiko Juhkama
5. Liisa Jõgiste
6. Kadi Kaunis
7. Annika Liivamägi
8. Kristiina Pavel
9. Kaisa-Piia Pedajas
10. Tarmo Tamm
Klassijuhataja Malle Soomets
12c klass
1. Viktor Popov
2. Maria Wilder
Klassijuhataja Anu Reha
Vastuvõtul osales Tiina Pall
Tallinna Lilleküla
Gümnaasiumi parimad
õpilased 2006/2007
9a klass
1. Kati Pino
2. Kertu Tätte
3. Tanel Püüe
4. Loora Laan
5. Ester Alasalu
Klassijuhataja Tiiu Neeme
9b klass
1. Anna Peterson
2. Grete Kokmann
3. Meriliis Kotkas
4. Martin Junna
5. Rauno Meronen
Klassijuhataja Heidi Paikre
12a klass
1. Iris Müntel
2. Katrin Vaht
3. Viljar Voog
4. Kethy Õunpuu
5. Marion Kruut
Klassijuhataja Madean Altsoo
12b klass
1. Gerli Võimre
2. Andres Lehker
3. Elis Ots
4. Helena Tuvike
5. Jaanus-Raul Kaljund
Klassijuhataja Julia Mihhailova
Direktor Jaan Paas

INFOTUND
Teisipäeval, 13. märtsil algusega kell 13.00 toimub Kristiine sotsiaalkeskuse saalis infotund (Sõpruse pst 5, sisenemine hoovi
poolt).
Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna
spetsialistid tutvustavad
mimeiderinevaid teenuseid:
n koduhooldus,
n hooldaja määramine,
n hooldekodusse suunamine, elu asemeteenused jne.
Informatsiooni erinevatest abivahenditest edastavad Tervise Abi
OÜ ja MTÜ Inkotuba.
Huvilised oodatud kuulama!

REKLAAM
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23. veebruar 2007

KRISTIINE NOORTEKESKUS
n Kolmapäev, 14. märts
Kell 15.00 Noorte ümarlaud Kristiine Noortekeskuses (Sõpruse pst.
4a, Tallinn)
n Kevadine linnalaager 19.-22. märts 2007
riskirühma- ja vähekindlustatud perede 20 noorele vanuses 10-14
eluaastat
Laagripäevi läbib üldhariv, kultuuriline ja sportlik temaatika.
Linnalaager on noortele tasuta, sisaldab ka lõuna-sööki.
Linnalaagrisse registreerimine kuni 12.03.2007
kas telefonil 645 7122 või e-mailiga Kristel.Tamm@tallinnlv.ee

Naised!

n Kunsti- ja disainiteemaline kohtumine noorteaasta raames
21.-22.03.2007 Kristiine Noortekeskuses
(Sõpruse pst. 4a, Tallinn) koostöös Kristiine Noortekeskusega, täpne
kohtumise aeg on kooskõlastamisel

BAILADOR
HOBITANTS
Vindi 18
Kutsub uusi huvilisi
mõnusasse latiinotrenni
tantsime
T ja N 19.30
info: 522 9202

Õnnitleme 24. veebruaril 100-aastaseks
saavat Kristiine linnaosa elanikku
Kristiine Leht ilmub kord kuus.
Lehe tiraa 16 000 (otsepostitus kõikidesse linnaosa
postkastidesse)
Reklaami tellimine
e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee

Alide Raidma´d.
Kristiine Linnaosa Valitsus

