Kristiine linnaosa ajaleht

Uudised

Kristiine linnaosa areneb
Tallinna linn kavandab Mustamäe teel asuvasse
endisesse Liimi parki Kristiine linnaosa uut kultuuri- ja
ärikeskust. Detailplaneering on algatatud.
Tallinna linnaplaneerimise ameti detailplaneeringute
teenistuse koordinaator Maire Kirna sõnul peaks tulema Mustamäe tee 20 krundile üks hoone, kuid kui
suure mahuga ja mitme korrusega, pole veel selge.
Mitte väga suur hoone, paar tuhat ruutmeetrit,
sportimisvõimalused on pigem välja mõeldud, rääkis
Kirna.
Tallinna linnaplaneerimise ameti eskiisi ja detailplaneeringu koostamise hanke 2,6 hektari suuruse kinnistu kruntideks jagamiseks ja hoonestamiseks võitis
Arhitektuuribüroo Koot & Koot OÜ.
Kirna sõnul näitasid hiljuti tehtud hüdrogeoloogilised
uuringud krundil, et tegemist on allikaterohke alaga
ning planeerimiseks on küllaltki rasked tingimused.
Nelja kuu pärast võiks meil pilt ees olla, kuidas ja mis
sinna tuleb, aga aasta läheb veel planeerimisele kindlasti, märkis ametnik. (KL)

N r 9 ( 8 3 ) 26. oktoober 2 0 0 7

Järgmine leht ilmub 30. novembril

Kristiine Sotsiaalkeskuse
laiendusprojekti visioonist

Foto: Ljubov Semjonova
Endine Liimi park on praegu korrastamata, kaetud
osaliselt kõrghaljastusega. Osaliselt on ala kaetud
täitepinnasega, osa alast on korrastamata jäätmaa.
26 351 ruutmeetri suuruse kinnistu sihtotstarve on
praegu sotsiaalmaa, kuid linn soovib seda muuta.

Austatud lugejad!
Pärast meie ajalehe eelmise numbri ilmumist saabus
toimetusse üksjagu kaebusi, milles Kristiine linnaosa
elanikud kurtsid, et nende postkasti lehte ei toodud.
Linnaosavalitsus palub väga kõiki, kelle postkasti leht
ei jõua, teatada sellest meile, et saaksime kaebused
edasi anda oma partneritele, kes peavad lehti laiali
kandma. Kord peab majja saama! Eelmise lehenumbri
tiraa oli just nii suur, et leht oleks pidanud jõudma
igasse meie linnaosa postkasti.
Kaebused võib saata aadressil Kristiine linnaosa valitsus, Tulika 33b, 10615 Tallinn või meili teel aadressil
ljubov.semjonova@tallinnlv.ee ehk teatada
telefonil 645 7117. (KL)
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äesoleva aasta 22.
juuni Kristiine
Lehes oli tehtud
algust Kristiine
Sotsiaalkeskuse laiendusprojekti idee tutvustamisega. Järgnevalt selgitame vahepeal
küpsenud visiooni Järve
asumisse kavandatavast
kompleksist.
Hoolekande ja tervishoiu
infrastruktuuri arendamise seisukohalt on
oluline, et igaüks meist
saaks vajalikud sotsiaalhoolekande teenused
kätte kodu lähedalt.
Tagamaks seda, on
rajamisel kaasaegne sot-

Kristiine linnaosa uued
lastemänguväljakud
Lk 4

siaalkeskuse laiendus
Järve asumisse.
Plaanis on ühes hoonekompleksis pakkuda avaliku ning erasektori
teenuseid, tehes koostööd sotsiaal-, tervishoiuja haridusvaldkonna
spetsialistidega. Kindlasti
säilivad sotsiaalkeskuse
laienduse alusväärtustena iga kliendi individuaalne arvestamine,
perekesksus ja võrgustikutöö tähtsustamine.
Oluliseks peame keskendumist teenuste kvaliteedi ning kättesaadavuse tagamisele.
Uues keskuses näeme

põhiteenuseid saamas nii
lapsi, eakaid, erivajaduste kui -huvidega
koostööaltis inimesi.
Projekti teostamisse on
juba oma panuse andnud Tallinna linn, Tallinna
Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet, Kristiine
linnaosavalitsus, arhitektibüroo PlaanPlaan,
Kristiine Sotsiaalkeskus,
Adeli Eesti OÜ, Hilariuse
kool ja paljud teised.
Edukalt käivitunud töö
Kristiine Sotsiaalkeskuse
praeguses asukohas,
aadressil Sõpruse pst 5,
kindlasti jätkub. Järve
asumi elanikele ning seal

Tallinna
Tööstushariduskeskuse
uus nägu
Lk 7

pakutavaid mitmekülgseid teenuseid vajavatele
klientidele rajatakse
kompleks aadressile
Tuisu 20.
Töö Järvele rajatava sotsiaal-rehabilitatsioonitaastusravikeskuse planeerimisega seoses
jätkub ning asjahuvilisi
hoiame kursis Kristiine
Lehe kaudu. Eesmärgiks
on luua meie kõigi elukvaliteeti toetav keskus,
mille üle tuntaks uhkust
nii siin- kui sealpool
riigipiiri. Meid on vähe
ning me oleme kõik
olulised  väärtustagem
iga inimest!
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Linnaosavanema veerg

Majanduse tsüklid ja
ajaloo kordumine

Kes võtab vastutuse kui alaealisele
müüakse alkoholi- ja tubakatooteid

P

anganduses on käibel ütlus,
et kõik halvad laenud
antakse välja headel
aegadel. Samasugune võrdlus
võiks kehtida ka riigieelarve kohta:
säästmisele ei mõelda headel
aegadel. Järgmisel aastal saab
Eesti Vabariik tõenäoliselt järjekordselt suurima mahuga riigieelarve. Seejuures on lähtutud
optimistlikust eeldusest, et majanduskasv on ainult mõnevärra väiksem kui möödunud aastal  11
protsenti. Suvel tuli Eesti Panga asepresident Märten Ross välja
terminiga pehme maandumine, mis pidi iseloomustama võimalikku majanduskasvu aeglustumist paari protsendi võrra, kuid
jääma ikkagi korraliku 89 protsendi peale. Rahvast püüti veenda, et Eestit majanduskriis ei ähvarda. Meie oleme erijuhtum, kus
majandustõusule ei järgne mitte langus, vaid ainult aeglustumine
ehk pehme langus. Mõned kuud näisid inimesed seda isegi
uskuvat, kuni tuli Olari Taali intervjuu 1. oktoobril ajalehes
Postimees, kus ta ennustas lähenevat majanduskriisi ja selle hirmsaid tagajärgi. Sellele olid eelnenud Eesti Panga pidevad näpuviibutused erapankade liiga kergekäelisele laenu andmisele, mida
siiani tõsiselt ei võetud. Isegi aastaid korralikult kasvanud ehitussektorist hakkasid selle järel kostma murelikud teated ja räägiti
kinnisvaraturu jahtumisest ning peatselt algavast hindade kukkumisest. Optimistid eitavad veel praeguseni probleeme uue kinnisvara müümisega ja räägivad, et isegi kui tuleb hinnalangus, siis
kvaliteetkinnisvara ei pidavat see mõjutama. Paraku ei ole
ajaloost selliseid erandeid teada, et aktsiate või kinnisvarasektori
hinnalangus poleks olnud üldine. Nii juhtus 1920. aastate Florida
kinnisvarakriisi aegu ning Eesti aktsiabörsil 1997. aastalgi oli langus üleüldine.
Eestil on siiani ainult üks kogemus majanduskriisi tingimuste
läbielamisest. See oli 10 aastat tagasi
kui Aasia majanduskriisi mõjud jõudsid ka Venemaa ja IdaEuroopa börsidele ning tõid kaasa suure hinnalanguse Tallinna
aktsiabörsil. Seni eesti kapitalile kuulunud suurfirmad ja pangad
läksid välisinvestorite omandusse. Tundub, et seekord on asi isegi
halvemini minemas kui 1997. aastal Vene turu ärakukkumine.
Majanduses toimuvatest muutustest annavad märku ettevõtete
müümised (Starman, Kalev, Delfi) või teguvuse vähendamine
(Eesti Raudtee). Viimastel aastatel börsile tulnud aktsiad ei ole
investoritele raha juurde teeninud. Tallink Grupp, Ekspress Grupp
ja Arco Vara on hoopis kaotanud.
Praegu on peamiseks küsimuseks kui kaua kastab optimism ja
usk paremasse tulevikku. Uuel aastal ees ootav aktsiiside tõus
autokütusele ja toasoojale võib olla küll sammuke lähemale euro
kasutuselevõtuks, kuid tulemusena saame ka hinnatõusu ning
sellest tuleneva inflatsiooni. Eestis tegutsevad kommertspangad
on märganud majanduses ohu märke ja hakanud laenude andmist vähendama.
Eestil endal pole võimalik mõjutada globaalsetel turgudel toimuvat. Juba eelnevalt viidatud Aasia kriisi vallandasid Tai ja
Indoneesia rahvusvaluutade devalveerimised, sest seni neisse
riikidesse investeerinud välispangad kaotasid usu nende majanduskasvu kestmisse ja vähendasid raha juurdelaenamist. Eesti
kroon on seotud euroga ja see vähendab meie majandusriske.
Kindlasti on Eesti Pank ja Rahandusministeerium mõelnud ka
sellise olukorra peale kui riigil tuleb aidata finantsraskustesse
sattunud laenajaid. Vähemalt erapankade kinnitusel pole
muretsemiseks põhjust ja inimesed tulevad laenukoormusega
ilusti toime. Majandusraskuste tekkimist saame kõik vältida
läbimõeldud ostude ja raha säästmisega. Riik peaks siinkohal
olema aga vastutustundlik ja näitama meile kõigile eeskuju läbi
reservfondi raha säästmise. Järgmise aasta eelarve ei ole veel
kinnitatud ja aruteludeks on võimalus.
Mihhail Korb
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Kristian Jaani
Lõuna politseiosakonna juht
Põhja
Politseiprefektuur
vanemkomissar
Septembris kerkis Eestis tõeline meediaskandaal  Kristiine Linnaosa Valitsus keelas
Kristiine Prismas alkohoolsete jookide müügi.
Põhjuseks asjaolu, et läinud
suvel müüs üks selle kaupluse
müüja kahele alaealisele keelatud jooki, antud müügifaktid
tuvastas ka politsei ning pärast
otsuste jõustumist esitas Põhja
Politseiprefektuur ka esildise
linnavalitsusele, milles palus
kaaluda Kristiine Prismas alkoholimüügi keelamist. Suurele
meediakärale vaatamata ei olnud kaugeltki tegemist pretsedendiga. Asjasse selguse toomiseks võrdlen antud juhtumit
seitsme aasta taguse analoogse
kaasusega.
1999. aastal karistasid Tartu
prefektuuri töötajad alaealisele
ühe pudeli õlut ja paki suitsu
müünud kaupluse müüjat alkoholiseaduse rikkumise eest
rahatrahviga. Tartu Politseiprefektuur esitas linnavalitsusele ka esildise alkoholi
käitlemise tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks vastavalt
alkoholiseaduse § 19-le, mida
linnavalitsus ka tegi. Pärast
kaupluse kaebuse esitamist jättis Tartu Halduskohus tegevusloa kehtetuks tunnistamise
kohaldamata. Kohus leidis, et
alkoholiseaduse §19 lõige 1
punkt 2 sõnastuses või tema
töötaja poolt on vastuolu põhiseadusega ning esitas Riigikohtule ka sellekohase taotluse, samuti leiti, et sel ajal
kehtinud alkoholiseadus ei jäta
tegevusloa väljastajale õiguslike tagajärgede valiku võimalust, kuna seadus ütles
konkreetselt, et vastava rikku-

mise olemasolul tuleb alkoholi
käitlemise luba ära võtta.
2000. aasta aprillis langetas
Riigikohtu Põhiseaduslikkuse
järelevalve kolleegium otsuse,
millega vastav seadusepunkt
tõesti põhiseadusega vastuolus
olevaks tunnistati. Samas ei
nõustunud kolleegium Tartu
Halduskohtu seisukohaga, et
eelmainitud lõik või tema töötaja poolt on ülemäärane.
Otsusekohaselt seisnes vastuolu selles, et seadus tõepoolest ei võimaldanud tegevusloa väljastajal valida õiguslikke tagajärgi  ainus variant
oli tegevusloa kehtetuks tunnistamine ilma igasuguse kaalutlusõiguseta.
Riigikohtu seisukoht:
müüja esindab ettevõtjat
Äramärkimist väärib, et Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asus seisukohale, et müüja ei tegutse iseseisvalt, vaid on tööülesandeid
täites tööandja esindaja.
Kolleegiumi hinnangul on tegevusluba omav isik alkoholi
käitlemise korra järgimise eest
vastutav ka siis, kui ta käitleb
alkoholi abiliste kaudu. Seega
ei näinud kolleegium vastuolu
põhiseadusega selles, et ettevõtja on seatud sõltuvusse tema töötaja poolt toime pandud
seadusrikkumisest. Ka tolleaegne õiguskantsler oli seisukohal, et juriidiline isik vastutab oma töötaja õigusvastase
teo eest ka siis, kui ettevõtte
vastutavad isikud ja omanik ei
tea kaupluses töötava müüja
õigusvastasest tegevusest.
Tollane justiitsminister ei
nõustunud samuti Tartu Halduskohtu väidetega, leides, et
kõnealloleva seadusesättega on
küll piiratud isiku põhiseaduslikku õigust tegeleda ettevõtlusega, kuid see piirang on vaid
osaline (ainult alkoholi müügi
osas) ning tähtajaline.
Justiitsminister oli seisukohal,
et alaealise tervise kaitsmine
riive põhjusena kaalub üles
ettevõtlusvabadusele seadusega kehtestatud osalise piirangu. Samuti kordas justiitsminister seisukohta, et tööandja vastutab oma töötaja töökohustuste täitmisel toimepandud
õigusrikkumiste eest.
28. augustil 2007 jõustusid

Parimatest parimad
Kristiine Linnaosa Valitsus premeeris linnaosa parimaid konstaableid ja päästeametnikke. Austamistseremoonia toimus linnaosavanema Mihhail Korbi vastuvõtul.
Põhja Politseiprefektuuri Lõuna Politseiosakond tegi ettepaneku
2007. aasta II kvartali töötulemuste alusel premeerida 5 Kristiine linnaosa piirkonda teenindavat konstaablit. Preemia said vanemkonstaabel Romet Kallaste, konstaablid Enely Meho, Nelli
Kolesnikova (Romanyuk) ja Maksim Hrustnetsov ning abipolitseinik Henry Reitelmann.
Põhja-Eesti Päästekeskus tegi ettepaneku premeerida selle aasta II
kvartali töötulemuste eest kriisireguleerimisbüroo juhatajat Marek
Danilsoni, insenertehnilise büroo juhtivinspektorit Tamur Vaherit ja
Lääne-Harju Päästeosakonna juhatajat Priit Jannot.
Austamistseremoonias osalesid Kristiine linnaosa vanema asetäitja
Aleksander Raide ja Kristiine Linnaosa Valitsuse haldussekretär
Vello Saluste. (KL)
Linnaosa parimad konstaablid ja päästeametnikud linnaosavanema Mihhail Korbi vastuvõtul. Foto: Ljubov Semjonova

Kristiine Keskuses asuva Prisma Peremarketi müüja suhtes
väärteootsused, mis puudutasid
alkoholi müüki alaealisele.
Põhja Politseiprefektuur esitas
kohalikule omavalitsusele esildise, milles paluti kaaluda
majandustegevuse registris alkoholi müügi käitlemise loa
tühistamist Prisma Peremarketi
suhtes. 26. septembri korraldusega Kristiine Linnaosa Valitsus seda ka tegi.
Kui nüüd võrrelda eelpool
mainitud ajal kehtinud õigusruumi ja tänapäeva õigusruumi, siis kehtiv alkoholiseadus,
erinevalt varem kehtinud alkoholiseadusest, lubab kohalikul
omavalitusel otsust igakülgselt
kaalutleda ning sellest tulenevalt võib majandustegevuse
registris alkoholi käitlemise loa
tühistada.
Arvestades tänast olukorda 
alaealiste alkoholi tarbimist,
joobeseisundis kuritegude toimepanemist alaealiste poolt
või joobeseisundis alaealiste
kuriteoohvriks sattumist, siis
sel moel kaalutletud otsus tühistamise kasuks on igati õige.
Samas võiks muidugi tühistamise aluseks olev seadusesäte olla paindlikum ning
näha ette ka muid tähtaegu loa
ennistamise võimaluseks ettevõtja poolt. Hetkel näeb seadus
esimesena sellist võimalust
pärast kuue kuu möödumist.
Päev pärast linnaosavalitsuse
otsust esitas AS Prisma Peremarket Tallinna Halduskohtule
kaebuse ning nõudis Kristiine
Linnaosa Valitsuse alkoholi
müümise keelustamise tühistamist. Oktoobri alguses andis
Tallinna Halduskohus välja
kohtumääruse, millega rahuldas Prisma Peremarketi esialgse õiguskaitse kohaldamise
taotluse ja peatas loa tühistamise. Kohtumääruses viidatakse ka eelpoolmainitud Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsusele
ja seda just osas, mis räägib kaalutlusõigusest otsuse tegemisel
kohaliku omavalitsuse poolt (ehk
võib tühistada, aga ei pea).
Alkohol peab olema
alaealistele raskesti
kättesaadav
Leian, et antud tühistamise
otsus oli linnaosa poolt kaalut-

letud ja mis kõige olulisem, ka
avalikkuse huvides.
Kohtumääruses viitab kohtunik
ka ebaproportsionaalsusele 
karistus ei vasta rikkumisele.
Sellega võib küll nõustuda,
kuid tuletan meelde, et seaduse
järgi on kõige leebem sanktsioon müügiloa tühistamine
kuueks kuuks, pärast mida ettevõtja võib taotleda loa ennistamist. Siinjuures tulen korraks tagasi Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsuse juurde, milles kõlab lause: Proportsionaalsuse
põhimõttega peab arvestama
mitte üksnes õiguse kohaldaja
vaid ka seadusandja.
2000. ja 2007. aasta juhtumeid
võrreldes jääb silma 2000.
aasta justiitsministri seisukoht,
mis lühidalt rääkis alaealise
tervise kaitsmisest ja lubas
lausa põhiseaduse riivet selle
teostamisel. Praegu kehtiv kohtumäärus, mis taastas Prismas
alkoholi müügi, räägib palju
võimalikust kasumi puudujäägist ja käibe vähenemisest
Prisma Peremarketis, samuti
avaliku huvi puudumisest.
Analüüsist selgub, et seitsme
aastaga on arvamused ja põhjendused kardinaalselt muutunud. Arvestades Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi
seisukohta müüja ja tööandja
suhetest ja vastutusest, ei
tohiks ükski ettevõte nuriseda
selle üle, et kui rikkus müüja,
siis miks kannatab tööandja.
Samuti tuleb antud kaasusega
välja asjaolu, et alkoholiseadus
peaks olema veelgi paindlikum
osas, mis puudutab käitlemise
loa tühistamist. Leian, et objektiivseks kaalutlemiseks ei
piisa ainult võimalusest valida
n-ö jah/ei variantide vahel.
Pisut saaks ehk rakendada
asendustäitmise ja sunniraha
seadust, kuid antud juhul ei
oleks see kõige efektiivsem.
Arvestades suurt meediahuvi ja
kajastatust Prisma temaatikal,
tähendab noorte tervise jaoks
kindlasti suurt võitu.
Loomulikult on keelamine vaid
üks viisidest, kuidas raskendada alkoholi kättesaamist alaealisele, kuid uskuge, müüjad
ja ettevõtjad on muutunud väga
aktiivseks noorte vanuse tuvastamisel ja nii see peabki olema.
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Väljamõeldis ja tõde
Jääb üle ainult järjekordselt tõdeda, et ajakirjanduses müüb
ainult negatiivne uudis ja nende kirjutamisel värve kokku ei
hoita.
mat mahtu ja viiekorruselisi
maju, siis kuidas peaks sellest
aru saama. Kas on ajakirjanik
pahatahtlik või ei tee endale
asju selgeks.

Aleksander Raide
Linnaosa vanema
asetäitja
3. oktoobri Äripäev avaldas
Kadi Heinsalu loo Leedo
majad said kõrgust juurde.
Kui ajakirjanik pealkirjastab
artikli ...majad said kõrgust
juurde, aga paar lõiku hiljem
järgneb tekst  majad tulevad kolme ja neljakorruselised,
alguses tahtis arendaja suure-

Aga üritaks kirjeldada seda,
mis tegelikult toimus. Detailplaneeringu koostamine on
pikk protsess, mille käigus on
mitmeid avalikustamisi, kooskõlastusringe ja see lõpeb detailplaneeringu kehtestamisega. Üheks menetluse osaks on
ka eskiiside ja lähteseisukohtade, samuti planeeringute avalikud väljapanekud ja arutelud,
kus linnaelanikud saavad nendega tutvuda, esitada oma ettepanekuid, pretensioone ja märkusi.
Ja ehitada saab ikka alles
pärast detailplaneeringu kehtestamist ja ehitusloa saamist.
Nii et mingist loast elamute

ehitamiseks on väga ennatlik
rääkida.
Linnaosa halduskogu linnaehituse ja kujunduse komisjon
vaatas läbi Tihase 17, 19, 23,
25, 27 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse  ehk
tegemist on ühe esmase toiminguga
detailplaneeringu
tegemisel.
Antud lahendus esitati linnaosavalitsusele kooskõlastamiseks k.a. augustis, pärast
seda kui linnaplaneerimise
ameti komisjoni soovitusel oli
vähendatud korruselisust Lehe
tänava äärsel kinnistul kolme
ja osaliselt kahe korruseni.
Linnaosa halduskogu linnaehituse- ja kujunduse komisjon
vaatas esitatud eskiisi läbi ja
saatis selle koos kaaskirjaga
veel kord tagasi projekteerijale
eskiisi täiendamiseks.
Täiendatud eskiis esitati linnaosavalitsusele kooskõlastamiseks k.a. septembris ja arvestades seda, et projekteerija

oli kavandatavaid ehitusmahte
vähendanud, otsustas halduskogu koosolek häälteenamusega antud eskiislahendust toetada.
Ainuke viiekorruseline hoone
selles detailplaneeringus on
Sõpruse pst. äärde kavandatav
ärihoone.
Samuti peaks märkima, et antud detailplaneering lahendab
suurema maa-ala (kokku viis
kinnistut, mitte ainult Compakt Kinnisvarale kuuluva kolme kinnistu ehitusõiguse).
Ja lõpuks kõige tähtsam.
Detailplaneeringu koostamine
on kompromiss linnavõimu,
arendajate ja kohalike elanike
vahel.
Kui kohalikud elanikud ei
nõustu arendajate kavaga, on
neil võimalus esitada oma
ettepanekud avaliku arutelu
käigus ja nende põhjendatud
nõudmistega peab arvestama.

Kristiine Linnaosa Halduskogu korralisel koosolekul
16. oktoobril toimus Kristiine
Linnaosa Halduskogu korraline koosolek.
Päevakorras oli Käbliku 4
detailplaneeringu eskiisprojekti kooskõlastamine ja Tallinna
Vindi Lasteaia ning Tallinna
Muinasjutu Lasteaia arengukava aastateks 20082010 kooskõlastamine.
Käbliku 4 detailplaneeringut
tutvustas projekti autor arhitektuuribüroo Korrus OÜ arhitekt

Aigar Roht. Vindi lasteaia
arengukava esitles ja vastas
halduskogu arvukatele küsimustele lasteaia juhataja Nonna Meltsas. Tallinna Muinasjutu Lasteaia arengukavast
rääkis ja vastas halduskogu
liikmeid huvitanud küsimustele juhataja Stella MangusPuna.
Halduskogu liikmed kiitsid
ühehäälselt heaks nii detailplaneeringu eskiisi kui ka mõlema
lasteaia arengukava. (KL)

Lõppesid linnaosas planeeritud
kaevetööd

Foto: Ljubov Semjonova

Tüve tänaval (lõik Nõmme tee/Tondi) oli reoveekanalisatsioon
olemas juba aastaid. Tänaseks päevaks oli trass amortiseerinud
ning see vahetati välja. Töid teostas Santeh Ehituse OÜ.
Asfaltkate taastati Tüve tänaval sõidutee laiuses. Tööd lõppesid
12. oktoobril.
Kuldnoka tänavale (2234) paigaldati reoveekanalisatsioon, mida
seal enne ei olnud. Asfaltkate taastati kaeviku ulatuses. Töid
teostas Santeh Ehituse OÜ. Valmimise tähtajaks oli 5. november.
Kajaka tänaval teostati töid Kajaka tn lõigul Nõmme tee/Hane.
Paigaldati reoveekanalisatsiooni torustik, mis varem puudus.
Asfaltkate taastati. Tööd lõppesid 30. septembril.
Välja tn lõigul Mooni/Keemia paigaldati reoveekanalisatsioon.
Samuti tehti täies ulatuses uus asfaltkate ja haljastamine. Töid
teostas SMR Teed AS. Tööde lõppkuupäevaks oli 29. september.
(KL)

Kristiine Linnaosa Halduskogu koosolek 18. septembril

Avati uus Spordimeditsiini keskus
Oktoobri alguses avasid Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja
Spordimeditsiini Sihtasutuse juhatuse liige Mihkel Mardna
Spordimeditsiini Sihtasutuse uue keskuse aadressil Tondi 88.
Linnapea Edgar Savisaar peab positiivseks, et varasemal ajal
vaid tippspordile suunatud asutus on tänaseks muudetud kohaks,
kus saavad nõu ja abi üha enam ka tervisesportlased ja noorsportlased. Senise tegevusega on Spordimeditsiini Sihtasutus
tõestanud oma töö vajalikkust kogu Eesti jaoks.
Eesti spordikoolides ja -klubides on praegu ligi 80 000 spordiga
tegelevat last ja noort, kuid nendest vaid veidi üle kümnendiku
käib iga-aastases tervisekontrollis. Tallinnas on käesoleval ajal registreeritud spordiklubide ja -koolide juures enam kui 28 000 aktiivselt spordiga tegelevat noort. Eelmisel aastal käis neist veidi
enam kui tuhat Spordimeditsiini Sihtasutuses oma tervist kontrollimas.
Eelmisel aastal eraldas Tallinna linnavalitsus Spordimeditsiini
Sihtasutusele miljon krooni, mis võimaldas suurendada noorsportlaste terviseuuringute mahtu ja säilitada teenuse kvaliteeti.
Linnapea Edgar Savisaare sõnul peab Tallinna linnavalitsus oluliseks edasist koostööd Spordimeditsiini Sihtasutusega, et lastel ja
noortel oleks turvaline oma kooli- ja sporditeed jätkata. (KL)

Uudised

Istuge terviseks!
Koostöös Tallinna Kommunaalametiga ja ettevõttega
Geos Tek OÜ, paigaldati Kristiine linnaossa 40 uut pinki.
Pingid on lihtsad, 2 m pikkused, ilma seljatoeta ning
puidust istumisosaga. Pingi
jalad on betoonist.
Pingid paigaldati Sõpruse pst
äärde, Tedre tn pikenduse,
Kotka tn mänguväljaku juurde, Seebi tn äärde jt kohtadesse. Novembris paigaldab
sama ettevõte linnaossa veel 30
seljatoega pinki ja 50 prügiurni.

Linnavalitsus leppis AS-ga Tallinna Vesi
kokku vee hinna tõusu vähenemise osas
Linnapea Edgar Savisaare sõnul
võivad tallinlased linnavalitsusega rahul olla, sest saavutati
kaks tähtsat kokkulepet: vee hind
tulevikus enam nii kiire tempoga
ei kasva ning Tallinna linn saab
2011. aastaks tõepoolest veevärgiga varustatud ja kanaliseeritud.
Viimastel aastatel on vee hind tõusnud järgmiselt: 2005. aastal 14,5%; 2006. aastal 13,1% ja 2007.
aastal 10,8%. Ka aastaks 2008 taotles AS Tallinna Vesi linnalt
vee hinna tõusu 12,3 protsenti. Läbirääkimiste tulemusena
õnnestus linnal saavutada taotluse vähenemine 0,6 protsendi
võrra ehk 11,7 protsendile.
Samuti lepiti kokku, et aastatel 2011 kuni 2020 piirdutakse hinnatõusuga ainult tarbijahinna indeksi piires, mis tähendab järgnevatel aastatel hinnatõusu vähenemist ligikaudu poole võrra.
Tallinna linn ja AS Tallinna Vesi leppisid kokku, et veel sel
sügisel esitatakse linnavolikogule kava, mis võimaldab oluliselt
kiirendada veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamist ning
viia see Tallinnas lõpule 2011. aastaks. Sel juhul on Tallinn
Eestis ainuke linn, kes suudab veeseaduse vastavaid nõudeid
ettenähtud tähtajaks täita.

Eesti Energia võib tõsta elektri hinda
16 protsenti
Eesti Energia kontserni ettevõtted esitasid energiaturu
inspektsioonile (ETI) hinnatõusu aluseks olevad kuluprognoosid. Selle järgi tõuseks elektri hind lõpptarbijale
keskmiselt 16 protsenti.
Koos taastuvenergia ostukohustustega ja elektriaktsiisiga on
elektrihinnatõus 2223%.
ETI-l on Eesti Energia kontserni ettevõtete müügi- ja
kuluprognooside analüüsimiseks aega kuni 90 päeva. Kuna
kolmeaastane hinnaregulatsiooni periood kehtib järgmise
aasta veebruarini, on Eesti Energia jõuliselt asunud hindu
tõstma. Kliendi hinnapaketid avalikustatakse 90 päeva enne
uute hindade kehtima hakkamist.

Tallinna Küte tõstab detsembrist soojuse
hinda 12 protsenti
Kaht kolmandikku pealinnast soojusega varustav Tallinna Küte
tõstab detsembrist hinda 11,7 protsendi võrra 592,80 kroonini megavatt-tunni eest.
Tallinna Kütte juhatuse esimees
Kristjan Rahu sõnul on hinnatõus puhtalt tingitud TK soojusega varustava
Iru elektrijaama hinnatõusust, kes
tõstab oma hinda jällegi Eesti Gaasilt
saadava maagaasi kallinemise tõttu.
Eesti Energiale kuuluv Iru Elektrijaam
ja osaliselt Vene Gazpromile kuuluv Eesti Gaas jõudsid
augustis kokkuleppele aasta lõpuni kehtivas maagaasi hinnas,
mille kohaselt tõstab Iru novembri keskpaigast oma väljamüügi hinda 40 protsendi võrra.
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Käes on sügislehtede koristamise aeg

Tallinna jäätmejaamades võetakse elanikelt tasuta vastu
töötlemata puitu, vanametalli, plaste, suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (kivid, betoon jms), paberit ja pappi, kasutuskõlblikku
mööblit, elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid (sh külmikud ja
telerid), pakendeid, lehtklaasi ning vanu autorehve.
Tallinna jäätmejaamad asuvad aadressidel Artelli 15, Paljassaare
põik 9a, Suur-Sõjamäe 48 ja Pääskülas Raba 20 ning on avatud
K, N, R 14.0019.00 ja L, P 10.0015.00.
Suuremõõtmelisi jäätmeid, mida ei saa taaskasutusse suunata, sh
kasutuskõlbmatut mööblit, võetakse vastu hinnaga kuni 100 kr/m³
(koos käibemaksuga).
Vastu võetakse taaskasutatavaid jäätmeid ainult kodustest majapidamistest.

Tallinna Kommunaalameti hooldusosakond soovitab kõigil
maja- ja kinnistuteomanikel, samuti haldajatel sügislehed
enne külmade tulekut ära koristada.
Heakorraeeskirja kohaselt peab
kinnistu omanik korraldama
lehtede koristamise ja äraveo
ka kinnistu ja sõidutee vahelisel haljasalal. Lehtede, prahi
ja kulu põletamine on rangelt
keelatud. Tallinnas on lõkketegemine lubatud vaid keskkonnaameti loa alusel ning ka
sel juhul tohib põletada üksnes puu- ja põõsaoksi, kuid
mitte lehti, ütles Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja
Kaimo Järvik.
Lehed tuleb kompostida oma
aias või kasutada kompostimisväljaku teenuseid. Aia- ja
pargijäätmeid võetakse vastu
Mustamäe Haljastuse AS kompostimisväljakul, mis asub aadressil Rahumäe tee 5a.
Kompostimisväljakule võib
vedada aia- ja pargijäätmeid
kõikidelt Tallinna linna haljasaladelt ja kalmistutelt, sh ka
eraomanduses olevatelt kinnistutelt. Aia- ja pargijäätmeid
võetakse nii era- kui ka juriidilistelt isikutelt vastu hinnaga
250 kr/t, millele lisandub käibemaks. Vastuvõetava oksarisu
maksimaalne läbimõõt on 6

cm. Vastuvõetud jäätmed sorteeritakse, sh eraldatakse vastuvõetud jäätmetes sisalduvad
muud jäätmeliigid kui aia- ja
pargijäätmed. Vältimaks olmejäätmete ja prügi ladustamist
kompostimisväljakule, on seal
ööpäevaringne valve.
Jäätmete vastuvõtt toimub aadressil Rahumäe tee 5a tööpäeviti kl 818, kevadel (aprill, mai)
ja sügisel (september, oktoober,
november) ka laupäeviti.
Haljastusjäätmete äravedu saab
tellida telefoni, faksi või e-maili teel. Tellimine ja info telefonil 552 6439 või 644 0052,
e-posti aadress iiri@e-compost.ee <mailto:>.
Tellimisel alla 10 koti äravedu
on ühe koti hind 25 krooni.
Enam kui 10 aiajäätmete koti
äraveo hind on 17 krooni. Hind
sisaldab transporti, käitlemist
ja käibemaksu.
Kotid peavad olema maksimaalselt mahuga 150 liitrit,
mugavalt tõstetava raskusega,
pealt seotud ja asuma lähimas
punktis tänavale või autoga
ligipääsetavas kohas. (KL)

Heakorraeeskirja kohaselt peab kinnistu omanik korraldama lehtede koristamise ja äraveo ka kinnistu ja
sõidutee vahelisel haljasalal
Foto: Ljubov Semjonova

Liiklus ja ohutus
11. oktoobril lõppes iga-aastane Kristiine liikluspäevade
sari 13. klasside õpilastele.
Õpetust jagasid noorsoo- ja
liikluspolitsei koostöös Kristiine noortekeskusega ja
Maanteeametiga.
Liikluspäevad toimusid 27.
septembril ja 4. ja 11. oktoobril
Tallinna Lilleküla gümnaasiumi staadionil. Liikluspäevadel
õpiti üheskoos tundma ohutu
liiklemise eeskirju ja liiklusmärke.
Äsja kooliteed alustanud mudilaste teadmisi testis lastesõber
Lõvi Leo. Politsei juhtis erilist
tähelepanu asjaolule, et tänaval
ei tohi üle tee tormata ja rattasõidu ajal peab kiivrit kandma.
Liikluspäevadel mängiti ühismänge, vastati liiklusega seotud küsimustele ja võisteldi
kiiruse ning täpsuse peale.
Politsei pakkus lastele 20
minutit teooriat ja 20 minutit
võistlusi.
Kokku võistles üle 500 lapse
Tallinna Kristiine ja Lilleküla
gümnaasiumist ning I Internaatkoolist. Kõikidele osalejatele jagati auhindadeks kommi ja helkureid. Meeneks oli
liiklusaabits Maanteeametilt
1. klasside õpilastele.
Lisaks toimus 2. oktoobril liiklusohutuse päev ka Tallinna
Kristiine ja Lilleküla gümnaasiumi ning Audentese Erakooli
89. klasside õpilastele.
Liikluspäeval osales üle 300
lapse. (KL)

Jäätmejaamade kasutamine
säästab raha ja keskkonda

NB! Tagastatavad elektroonika seadmed peavad olema komplektsed. Mittekomplektseid külmikuid võetakse vastu ainult
tasu eest  150 EEK/tk.
Kohapeal abistab ja juhendab elanikke jäätmete
üleandmisel jäätmejaama
töötaja.
Informatsiooni erinevate
sorteeritud jäätmete konteinerite või kogumispunktide asukohadest Tallinnas saab Prügihundi
kodulehelt www.tallinn.ee/prygihunt ja Tallinna kodulehelt
www.tallinn.ee või Tallinna abitelefonilt 1345.
Jäätmejaama aadressil Artelli 15 teenindab AS Cleanaway
(tel. 1919). Paljassaare põik 9a jäätmejaama teenindab
OÜ Kesto (tel. 639 5222).
Jäätmejaamu aadressidel Suur-Sõjamäe 48 ja Raba 20 (Pääsküla
prügila territoorium) teenindab AS Ragn-Sells (tel. 15155).
Foto: Ljubov Semjonova

Kristiine linnaosa uued
lastemänguväljakud
Anu Sügis
Linnamajanduse
osakonna
juhtivspetsialist

Põhja Politseiprefektuuri Lõuna Politseiosakonna
komissar Erika Kaskla õpetab 3. klassi õpilastele liikluseeskirju ja -märke. Lõvi Leo osutab abi.

Helkur on jalakäija parim sõber.
Fotod: Ljubov Semjonova

Nii Tallinna linnale kui ka Kristiine linnaosale
on lastele uute mänguväljakute rajamine väga
oluline, sest mänguväljakud, pargid, haljasalad
on meie ühiskonna avatud ruumi peegel.
Linnaosavanema eestvedamisel paigaldati
uued mänguväljakud sellel aastal Räägu parki.
1995. aastal paigaldatud Rapeksi ümarpuidust
mänguväljak oli amortiseerinud ning muutunud lastele ohtlikuks.
Oktoobris vana mänguväljak demonteeriti ja
paigaldati kaks uut- väikelastele mõeldud väljak Esper ja ronimis-turnimisväljak Kotka
suurematele lastele. Lisaks sellele rajati koostöös Tallinna Keskkonnaametiga väike tervisespordikompleks. Mänguväljakud on toodetud tuntud Rootsi firmas Hags Aneby AB
HAGS ja paigaldas HJ-Kaubanduse OÜ.

Soovime, et Räägu pargis asuvad mänguväljakud
pakuks lusti ja rõõmu pikaks ajaks ning leiaks
laste poolt aktiivset ja sihipärast kasutamist.
Liivakastid koos liumäega paigaldati Tondi 51a
maja taha ja Kotka/Spordi/Tedre sisekvartalisse.
Novembri alguses paigaldatakse koostöös
Tallinna Keskkonnaametiga uued mänguväljakud Välja tn 8 taha ja Seebi tn 36 sisehoovi.
Lastele heaolu pakkuva mängumaailma loomisel
on mõeldud ohutusele ning sellele, et mäng
pakuks lapsele eneseületamise võimalusi ja oleks
stimuleeriv. Huvitav ja kaasakiskuv mänguväljak
arendab lapse motoorikat ja kehalist võimekust,
toimiv ja huvitav mäng loob ühtekuuluvuse
tunde. See kõik on oluline lapse tuleviku jaoks.
Uurimused näitavad, mida enam pakutakse
lastele ja noortele huvitavat tegevust, seda vähemaks jääb kooli vägivalda ja avaliku korra rikkumisi.
Alates 2007. aasta sügisest hooldab ja remondib
Kristiine linnaosas asuvaid laste mänguväljakud
Tallinna Keskkonnaamet.
Linna elukeskkonna kujundamisel on lastele
sobiv keskkond väga tähtis  see loob lastele võimalused täisväärtuslikuks arenguks.

Sõbralik keskkond loob lastele võimalused täisväärtuslikuks arenguks.
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Kuldsed õpetajad Kristiines
Ljubov Semjonova
avalike suhete nõunik
Käesolev aasta osutus üsna
uskumatuks ja üllatusterohkeks
Kristiine linnaosa õppeasutuste
pedagoogide jaoks. Kuus meie
linnaosas töötavat õpetajat tunnistati parimateks haridustöötajateks.
Vabariikliku Aasta Õpetaja
2007 tiitli pälvisid Tallinna I
Internaatkooli direktor Evi
KRAAN ja Tallinna Lilleküla
Gümnaasiumi inglise keele
õpetaja Meeri SILD.
Vastuvõtt Vabariikliku Aasta
Õpetaja 2007 toimus 6. oktoobril Tartus, Athena keskuses. Vastuvõtule oli kutsutud
30 pedagoogi üle Eesti.
Haridus- ja teadusminister
Tõnis Lukas ja Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse
esimees Sven Rondik tervitasid
ja tunnustasid õpetajaid ning
andsid üle au- ja tänukirjad,
tunnustusmedalid ja kingitused.
Aasta Õpetaja eesmärgiks on
tunnustada ja tutvustada õpetajaid, haridusasutuste juhte jt
haridustöötajaid. Õpetajat hinnatakse tema töö ja isikliku
eeskuju järgi.
Tallinna parimateks haridustöötajateks tunnistati ja Tallinna Aasta Õpetaja 2007 tiitli
pälvisid Tallinna Kristiine
Gümnaasiumi ajaloo õpetaja
Eha HERGAUK, Tallinna
Kristiine Gümnaasiumi eesti
keele õpetaja Helmi KELLE
ja Huvikeskus Kullo lastekoori
Raduga peadirigent Natalja
KUZINA.

Tallinna Aasta Õpetaja 2007
pidulik vastuvõtt toimus 5.
oktoobril Tallinna Raekojas.
Tallinna abilinnapea Kaia
Jäppineni sõnul tunnustab linn
õpetajate tööd, sest neil on
kanda raske ning oluline roll
meie laste väärtushinnangute ja
hoiakute kujundamisel. "Aasta
Õpetaja konkursiga täname
õpetajaid ja haridustöötajaid,
kelle töö ja isiklik eeskuju on
oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele arenenud isiksusteks ning kes on ühtlasi oma
tegevusega mõjutanud ka
haridusasutuste või piirkonna
elu," ütles Jäppinen.

Ene JAKOBSON on
üks tuntumaid Eesti
kultuuritegijaid.
Rahvatantsurühma
"Sõleke" nooremad ja
vanemad rahvatantsijad osalevad pidevalt
Kristiine linnaosa
üritustel.

Parimaid Tallinna õpetajaid
tunnustasid ning andsid üle auja tänukirjad, tunnustusmedalid ja kingitused Tallinna
abilinnapea Kaia Jäppinen,
Tallinna Haridusameti juhataja
Andres Pajula ja Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu
Liidu esinaine Evi Veesaar.
Presidendi kultuurirahastu hariduspreemia sai Huvikeskus
Kullo tantsuansambli Sõleke
looja Ene JAKOBSON.
President Toomas Hendrik
Ilves andis Kadriorus presidendilossis üle presidendi kultuurirahastu hariduspreemiad
kolmele silmapaistvalt tublile
õpetajale. Nende hulgas oli
laste ja noorte tantsupedagoog,
peaballettmeister ja Sõlekese
looja Ene Jakobson, kes sai
auhinna 45 000 krooni väärtuses.

Eha HERGAUK
on töötanud Tallinna
Kristiine Gümnaasiumis
25 aastat.

Evi KRAAN on töötanud Tallinna I
Internaatkoolis 10 aastat, üldine pedagoogiline tööstaa 36 aastat. Alustas õpetajana
1971. aasta oktoobris
Kose-Jõe koolis.

Helmi KELLE on töötanud Tallinna Kristiine
Gümnaasiumis 38 aastat, üldine pedagoogiline tööstaa 39 aastat.

Meeri SILD on töötanud Tallinna Lilleküla
Gümnaasiumis üle 10
aasta. Üldine pedagoogiline tööstaa 24
aastat. Alustas õpetajana Kiltsi Põhikoolis
(Lääne-Virumaa). On
tunnistatud Kooli
Aasta Õpetajaks
20062007.

Meiegi õnnitleme kõiki tunnustatud õpetajaid!

Natalja KUZINA on
töötanud Huvikeskus
Kullo lastekoori Raduga
dirigendina 37 aastat.
Esimene töökoht 
rahvusvaheline lastelaager Artek.
Fotod:
Ljubov Semjonova

Inflatsiooniralliga kolmandad Euroopas

SEB Eesti Ühispanga hinnangul võib järgmise aasta riigieelarve meil üle paljude aastate miinustesse langeda. See
tähendab, et eelarve tulude pool ei suuda varsti katta plaanitud kulusid. Riigieelarve kulude maht kasvab 25% ehk terve
neljandiku võrra. Kuid raha nende kulude kinnimaksmiseks ei
pruugi jätkuda, sest majanduskasv langeb kiiresti.

Marika Tuus
Riigikogu
Keskerakonna liige
Ansipi valitsus planeeris tulusid
varajastel suvekuudel, mil pilt
tuleva aasta majandusest oli veel
lilleline. Praegune eelarve lähtub
7,3% majanduskasvust, kuid pangandus pakub hoopis 4,5% kasvu.
Kokku laekuks eelarvesse 5 miljardi võrra vähem tulusid, mis tähendab, et riik hakkab kulusid kärpima. Kõige lihtsam ongi kokku
hoida tavalise inimese palga
arvelt. Siit ka Eesti Panga presidendi üleskutse palkade külmutamiseks. Ent hinnatõusud ei taandu veel kuhugi. Meid ootab eest
isegi et meeletu inflatsiooni- ja
hinnatõusukeeris. Inflatsioon saavutab järgmisel aastal umbes 8

protsendilise lae just valitsuse
ühekordsete
maksupoliitiliste
meetmete ja toiduainete kallinemise tõttu. Hinnagalopp algas
juba juulis eluasemekulude tõusuga. Ühelt poolt soojusenergia ja
ahjukütte käibemaksusoodustuse
kaotamise tulemusel, teisalt aga
korterituru jahenemisest tingitud
üürihindade tõusuga. Toiduhindadele lisandus hind lausa mitme
krooni kaupa korraga. Piimaliiter
on täna juba üle kümne krooni,
võipakk peaaegu et kahekordistunud, leivast, saiast rääkimata
ületades koguni ka kõige halvema
prognoosi. Järjest on tõusnud bussi
ja rongipileti hinnad. Nüüd siis ka
praami piletiraha ja ikka kohe
kahekordseks. Septembris kasvasid hinnad ja teenused võrreldes
eelmise aastaga üle 7 protsendi.
Eurostati andmetel oli Eesti septembris inflatsiooniralliga Euroopas kolmandal kohal. Ja lõppu ei
paista tulevat. Vaatamata sellele, et
maagaasi hind on viimastel aastatel pidevalt tõusnud, lisandub sellele veel 35-45%, lisandub ka aktsiis, gaas kallineb ka kodukasutajale. Bensiiniliiter tõuseb kroon
kolmekümne võrra, diiselkütus

lausa poolteist krooni, elekter võib
kallineda ligi veerandi võrra,
milleks praegu nõusolekut kaubeldakse, põlevkivi kallineb 23,5
senti kilogrammi kohta jne.
Sisuliselt kallineb kogu majandussektor, kõik kaubad, teenused,
mis neid komponente sisaldavad.
Ehitusmaterjalid kallinevad 10%
võrra, alkohol tõuseb järgmisel
aastal kahel korral kokku umbes
30%, sigaretid 10-15%, kallineb
tervishoid, vaba aeg  teatripiletitele tuli otsa juba septembrist.
Eluaseme kõrval, kus kallinevad
hinnad kõige rohkem, järgneb
kohe väljas söömine ja majutus.

Valitsus ei muuda madalapalgaliste ebaõiglast
tööaastate koefitsienti
Selle tohutu hinnaralli peale on
õõvastav lugeda oravate parteilehest, et 2011. aastaks jääb inimestele neli miljardit krooni rohkem kätte. Kellele siis?
Lihtne arvutus näitab, et tulumaksu alandamisest võidavad põhiliselt väga rikkad inimesed ehk siis
oravapartei valijad. Tulumaksu
alandamine ühe protsendi võrra
annab näiteks 5000 kroonise palga
saajale ühes kuus lisaraha vaid 30
krooni, ehk kolmesaja grammi
juustu raha. Kuid 50 000 kroonise
palga puhul tuleb juurde umbes
500 krooni. Eesti Panga president,
kelle kuupalk on 100 000 krooni
ringis, võidab kuus juba 1000

krooni ümber. Aga see on juba
märgatav summa. Aastas toob
tulumaksu alandamine esimesele
grupile 360, panga presidendile
aga 12 tuhat lisakrooni. Ärgem
unustagem, et üle 10 000 kroonise
palga saajaid on meil vaid 25%
elanikkonnast, alla selle saab palka
aga enamik ehk 75% rahvast.
Pensionäre aga tulumaksu alandamine üleüldse ei puuduta. Küll
maksab ta aga kinni viimase kui
hinnatõusu. Pension tõuseb alles
aprillist, hinnad kohe. Just sellepärast andsin Keskfraktsiooni nimel sisse seaduseparanduse tõsta
pensione erakorraliselt juba jaanuarist, aga koalitsioon hääletab
selle arvatavasti saalis taas maha,
nagu ta on põhja lasknud ka meie
õiglase pensioniindeksi eelnõu.
Nii, et suure hurraaga välja käidud
koalitsiooni uus pensionide maksmise kava ei muuda madalapalgaliste tööaasta koefitsienti. Kõik
jääb endiseks. Ja veel, nüüd kui
majanduskasv on aeglustud ja palgatõusud on pidurdumas, hakkab
pensionide suurus sõltuma rohkem
kui varem just palgatõusust ehk
siis sotsiaalmaksu laekumisest ja
vähem inflatsioonist. Mis aga lausa jahmatab on see, et kui viimastel aastatel on riigieelarve ülejääk
pandud pensionikassasse, et edaspidigi oleks raha pensionide kasvuks, siis sel aastal seda enam ei
tehta, vaid kulutatakse tagavarasid. Praegune eelarve ülelaekumi-

ne on aga õige pea asendumas alalaekumisega, mida me siis teeme?

Omavalitsuste tulubaas ja
tasandusfond külmutatakse
Kuidagi ei saa ka rõõmustada
puuetega eakaid, sest kui tööealistele puudest tingitud sotsiaaltoetused tõusevad, siis pensionäridele
mitte, justkui nende puue vananedes kaoks. Ministeerium arvab,
et kuna puuetega inimeste seas on
üle poole pensionärid, oleks see
eelarvele liiga suur koormus ning
et pensionärid ei vajavatki mitte
niivõrd raha kui kõrvalabi. Just nii
mulle öeldi. Samuti ei saa küll
kuidagi heaks kiita, et toimetulekutoetuste raha vähendatakse. Ja
seda ülejäägiga eelarve puhul.
Muret teeb ka omavalitsuste olukord. Eelmine valitsus suurendas
kohalike teede ehitamise raha
kolm korda ehk siis 15 protsendini
kütuseaktsiisist, tõstis omavalitsuste tulubaasi protsendipunkti ja
tasandusfondi summasid.
Praegune valitsus ei kavatse seda
aga nelja aasta jooksul teha. Isegi
koalitsioonilepingus pole kohaliku
elu arengu ja tulubaasi probleeme
süsteemselt käsitletud. Samas vajaks täiendavat rahastamist lasteaedade ja koolide ehitamine ja
kaasajastamine, haridus- ja kultuuritöötajate palgad, ühistransport
ning muud olulised kohaliku elu
valdkonnad.
Professor Olev Raju on öelnud, et

2008 aasta eelarveprojekt on kõige
vähem reaalne ja halvim taasiseseisvumisest peale, ületades selgelt ka senise halvima  2004. aasta oma, seda vaatamata ka asjaolule, et järgmine aasta saab Eesti
eelarve Euroopalt toetusi rohkem
kui kunagi varem. Hinnad tõusevad, rahva ostujõud väheneb, tööpuudus kasvab, hoiused kaotavad
läbi negatiivse reaalintressi. Vaesed jäävad vaesemaks ja rikkad
saavad rikkamaks.

Riiklikud pensionid
Riikliku pensioni liigid on:
· Rahvapension;
· Vanaduspension, mille
alaliigid on ennetähtaegne
vanaduspension ja
soodustingimustel vanaduspension;
· Töövõimetuspension;
· Toitjakaotuspension.
Rahvapension ja vanaduspension on pensionisüsteemi I sammas.
Riiklikule pensionile arvestatakse juurde pensionilisa
sõjast osavõtnule,
represseeritule, sõjavangis
olnule või tuumakatastroofi
likvideerimises osalenule.
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Ära unusta: 1345!

Tallinna linna abitelefonile 1345, mis töötab ööpäevaringselt ja seitse
päeva nädalas, helistatakse nädalas üle 1000 korra.

Tallinna Abikeskus on dispeterteenistus, mis tegeleb linnamajanduslike probleemide (elektri, vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide, heakorra, teede ja tänavate korrashoiu ning kommunaalmajandusega seotud küsimused) lahendamise
vahendamisega Tallinna linnas. Abitelefoni kaudu saab kutsuda abi ootamatute ja
kiiret lahendamist vajavate tehniliste olmeprobleemide korral. Samuti saab Tallinna
abitelefoni kaudu anda linnale operatiivset teavet kiiret parandamist vajavatest
olukordadest avalikes kohtades.
Reeglina ei väljastata abitelefonilt 1345 telefoninumbreid, vaid suunatakse probleem kiiresti edasi seda lahendavale lepingulisele firmale või ühendatakse helistaja
firmaga.
Tallinna Abikeskuse koostööpartnerid on erinevad elamumajandusprobleemidega
tegelevad ettevõtted ja asutused. Tallinna Abikeskus ootab koostööle kinnisvara
haldavaid ja hooldavaid ettevõtteid, samuti firmasid, mis tegelevad lifti-, vee- ja
kanalisatsiooni- või küttesüsteemide avariidega, ukselukkude avamisega, elektritöödega, remonttöödega, koristusteenusega, heakorra- ja haljastustöödega, veterinaariaga, liikluskorraldusega, prügiveoga, teede ja tänavate korrashoiuga ning
muude eluvaldkondadega, milles linnaelanikel probleeme võib tekkida.
Tallinna abitelefoni lühinumbrit 1345 kasutatakse lisaks elanike igapäevaste probleemide lahendamisele ka kommunikatsioonikeskusena kriisisituatsioonides või
suurõnnetuste korral elanike informeerimiseks.
Alates 1. märtsist 2005 võtavad Tallinna Abikeskusese dispeterid vastu teateid ka
hättasattunud lastest.

16. oktoobril toimus Tallinna Raekojas pidulik vastuvõtt Tallinna abitelefoni 1345
töötajatele. Vastuvõtt oli pühendatud Abitelefoni 1345 kuuendale tegutsemisaastale. Abilinnapea Deniss Borodit andis üle tänukirjad hea teeninduse
eest 17-le häirekeskuse dispeterile ja Tallinna abitelefoni teenuse käivitajatele.
Tallinna abitelefoni teenuse arendamise eest pälvisid tänukirjad Ain Valdmann,
Raik Saart, Janek Laev ja Tarmo Sulg.
Tallinna abilinna Deniss Boroditi sõnul Tallinna abitelefon on aastatega jätkuvalt
populaarsust kogunud. Kui aastal 2001 pöörduti abitelefoni poole keskmiselt 100
korda nädalas, siis praegu helistatakse nädalas keskmiselt 1200 korda.
Ööpäevaringselt töötav abitelefoni teenust pakkuv dispeterteenistus  Tallinna
Abikeskus töötab Häirekeskuse Põhja-Eesti Keskuse ruumides Erika tn 3.
Tallinna Abikeskusesse saab pöörduda ka e-maili teel: 1345@rescue.ee (KL)

PAKUME TÖÖD

KÜ Kotka 8 otsib majahoidjat-koristajat,
kelle ülesandeks on maja ümbruse korrashoid ja sisekoristus.
Soovi korral helistada tel. 526 4545 Merike.

KIIRE!

Müüa sõelutud MULDA ja
täitepinnast.
Koos transpordiga ja ilma,
Tallinnas ja Harjumaal.
Info ja tellimine telefonil 1688

Rahvusvaheline Eakate Inimeste Päev Kristiines
Kristiine linnaosa eakad tähistasid Rahvusvahelist Eakate Inimeste Päeva meeldejääva kontserdiga 28. septembril Tallinna Puuetega
Inimeste Koja saalis.

Kristiine
Linnaosavanem
Mihhail
Korb
õnnitles
kohalviibijaid ja kõiki linnaosa
eakaid ning luges ette Tallinna
abilinnapea Merike Martinsoni

Eriti südantsoojendav oli vaadata neid, kes tantsisid kaasa, istudes oma ratastoolis.
Mõnusat tantsumuusikat pakkus Vello Orumets.
Foto: Kristiine LOV
tervituse ja head soovid.
Linnaosavanem tänas Kristiine
Sotsiaalkeskuse aktiivseid liikmeid ja andis neile üle lilled.
Kõigile kohalviibijatele jagati

Jätkuvad arvutikursused
puuetega inimestele

maiustusi. Oli imetore pärastlõuna. Soojad tänusõnad,
head tervist ja kaunist sügist
Vello Orumetsale, kelle laule
me kuulaksime ikka jälle. Meie

südamlikud tänusõnad ka
Puuetega Inimeste Koja perele.
Suur tänu Kristiine Linnaosa
Valitsusele korraldatud ürituse
eest.

Tööstushariduskeskuse
uus nägu

Augusti alguses alustas Tallinna Puuetega Inimeste Koda
kolmandat hooaega projekti Puuetega inimeste arvutiõpe
ja internetipunkt. Projekti raames on avatud tasuta
internetipunkt Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), teist kuud käivad arvutikursused.
Augustis alanud arvuti algõppe ja edasijõudnute kursustel
õpetatakse e-mailide saatmist, dokumentide kirjutamist, interneti kasutamist ja online suhtlemist, edasijõudnud saavad
õpet tekstitöötlusest ja tabeltöötlusest MS Office baasil ning
pilditöötlust. Arvutikursustele on oodatud ka venekeelsed
puuetega inimesed, kellele viiakse kursused läbi emakeeles.
Arvutikursuste maht on 20 tundi ja need kestavad kuni 2008.
aasta kevadeni. Liikumispuudega inimestele on korraldatud
transport.
Augustist alates on toimunud neli kursust, kus on arvutioskusi omandanud 29 puudega inimest. Huvi koolituse vastu
on suur, järjekorras on üle 50 õpihuvilise.
Nagu möödunud hooajalgi, on projekti rahastajaks Microsoft
Eesti.
Septembrist 2006 kuni käesoleva aasta juunini külastas internetipunkti üle 700 inimese ning koolituse läbis 136 inimest.
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse arvutiklass on
avatud huvilistele tööpäeviti 10.0018.00. Arvutikursustele
registreerimine telefonil 656 4048 või e-posti teel
arvutiklass@tallinnakoda.ee

Täname Tallinna Allika
Baptistikoguduse pastorit

Helari Puu´d,

koguduse juhatust ja liikmeid kauni
kontserdi ja vastuvõtu eest 5. oktoobril
2007, Kristiine linnaosa ja sotsiaalkeskuse 10. aastase koostöö
tähistamisel.
Kristiine Linnaosavalitsus
Kristiine Sotsiaalkeskus

Tallinn toetab eakaid ja puuetega
inimesi eluaseme kohandamisega
Kerti Kollom Seidelberg
Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti
hoolekandeosakonna vanemspetsialist

Vilma Pajus,
Õie Veskioja
Kristiine
Sotsiaalkeskuse
liikmed
Külalisesinejaks oli kutsutud
eakate poolt armastatud laulja
Vello Orumets, kes pani oma
meeleolukate ja tempokate
lauludega kaasa laulma kogu
saalisoleva rahva. Kontserti
olid kuulama tulnud ka Soome
ja Eesti puuetega inimesed.
Soome külalised olid väga
aktiivsed ja vallutasid koheselt
tantsupõranda. Eriti südantsoojendav oli vaadata neid, kes
tantsisid kaasa, istudes oma
ratastoolis. Kontsert oli väga
südamlik ja meeldejääv.
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Tallinna Tööstushariduskeskuse ja AS Harju Ehitus vaheline leping kooli fassaadi rekonstrueerimise osas oli allkirjastatud 18.
aprillil 2007. Täna me näeme, kuidas hoone ilusaks muutub.
Tallinna Tööstushariduskeskuse (THK) välisfassaadi täiendava
soojustamise- ja viimistlustööde üldmaksumus koos Sõpruse
puiestee poolse sisehoovi uue haljastusega on ~ 42 milj. krooni,
millest 80% kaeti Euroopa Liidu Struktuurfondide (ERDF) vahenditest ja 20% on Eesti Riigi kaasfinantseering. Tegemist on
Kristiine Linnaosa suurima õppeasutuse täieliku renoveerimise
ühe etapiga, mille ehitus- ja renoveerimistööde käigus rekonstrueeriti kokku 15000 m2 fassaadi pinda, vahetati välja 1,800 km
katuse parapette ning paigaldati 1,700 km aknaplekke, uuendati
täielikult välisvalgustus jne.
Töödega alustati käesoleva aasta aprilli lõpus ning lõpptähtaeg
koos sisehoovi täieliku rekonstrueerimisega on 30. november
2007. a., lõplik haljastus valmib 2008. a. kevadeks. Järgmises
etapis on plaanis ERDF´i vahendite kaasabil renoveerida THK
õpilaskodud ja välja ehitada territooriumi piirdeaed.
Õppeasutuse direktor Paul Alekandi sõnul on Tallinna
Tööstushariduskeskus Eestimaa suuremaid ja tänapäevase
tipptehnoloogiaga sisustatud õppeklasside, laboratooriumite ja
töökodadega kutseõppeasutus. Kokku õpib koolis sel õppeaastal
1560 õpilast, kelledest 960 noormeeste erialadel ja 600 tütarlastele
väljatöötatud õppesuundadel.
Meie majas asub juuksurisalong NOORUS ja rõivakauplus
MEIE. Väga hea meel on selle üle, et igal aastal on järjest enam
õppima tulnud õpilasi Kristiine linnaosast, ütles Tallinna
Tööstushariduskeskuse direktor Paul Alekand. (KL)

Käesoleval aastal on eluaseme kohandamiseks linnaeelarves ette nähtud 900 000 krooni. Selle summa eest peaks
hinnanguliselt paranema 45 kuni 50 tallinlase elukvaliteet.
Eluaseme kohandamisel rakendatakse isiku omaosalust.
Korteri kohandamiseks puudega inimesele ning eakale on võimalik pöörduda oma linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna
poole.
Eluaseme kohandamiseks tehtavate tööde loetelu:
n Pesemisruumide kohandamine sh vanni vahetamine dui
vastu, duinurga ehitamine;
n Tualettruumi ümberkohandamine  käsitugede paigaldamine jms;
n Ukseavade kohandamine ja lävepakkude ümberehitamine;
n Käetugede paigaldamine vannituppa, kööki või mujale
vajalikku kohta;
n Põranda soojustamine puudega lapsele;
n Kaldtee ehitamine abivahendiga liikumiseks välisukseni;
n Köögi kohandamine ratastooliga kliendile.
Linnaosa sotsiaalkomisjonil on õigus teha erandeid kinnitatud
loetelust.
Eluaseme kohandamise toetuse taotlejal peavad olema oma
kodus tema puudest tingitud takistused.
Eluaseme kohandamise toetuse eesmärgiks on parandada
tallinlastest eakate ja puuetega inimeste elukvaliteeti eesmärgiga, et inimesed saaksid võimalikult kaua elada oma kodus turvalist, iseseisvat ja täisväärtuslikku elu.

Puudega lapsed saavad linnalt
ühekordset toetust
Tallinn alustas tänavu analoogiliselt eakatele hinnatõusu kompenseerimisega ka 700 kroonise toetuse maksmisega puudega
lastele. Linn eraldas selleks oma eelarvest 700 000 krooni.
Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni sõnul ei teata sellisest
toetusest ikka veel piisavalt.
Linnaosadele vastavaks otstarbeks eraldatud raha on kasutatud
vaid 35% ulatuses, mis tähendab, et info uue toetuse kohta pole
kõigini jõudnud, ütles Martinson. Abilinnapea toonitas, et
teavitustööd võiksid teha nii sotsiaaltöötajad kui perearstid.
Tallinnas on umbes 1000 puudega last, kellel on õigus sellist
toetust taotleda. Toetus määratakse lapsevanemale, eestkostjale
või lapse hooldajale, kes rahvastikuregistri andmetel on
Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise
aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel
aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni.
Toetust makstakse üks kord aastas linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna kaudu.
Mõned teised linnapoolsed toetused Tallinna ametlikule
elanikule:
n Ühekordne lapse sünnitoetus 5000 kr
n Esmakordselt kooli mineva lapse toetus 5000 kr
n Lapse sünnipäevatoetus 1000 kr
n Hinnatõusu kompenseerimine pensionäridele 700 kr
n Pensionäride maamaksusoodustus kuni 500 krooni

Heategevusliku koertenäitusega
koguti ligi 26 000 krooni
Pühapäeval, 14. oktoobril Kristiine spordihallis toimunud
heategevusliku koertenäitusega BIG Match Show koguti kodutute loomade toetuseks ligi 26 000 krooni, mis on plaanis kasutada Haapsalu ja Võru varjupaiga loomade hoiutingimuste
parandamiseks.
Tänavu võttis show'st osa 155 puhtatõulist ja segaverelist koera.
Pealtvaatajaid käis üritusel ligi 1000. Näituse üldvõitjaks kuulutati segavereline koer Murfi, kelle peremees on Andres Kadakas.
Osalemistasudest, piletimüügist ja külaliste annetustest kogunes
25 678 krooni. Näituse korralduskulud kandis Balti Investeeringute Grupi Pank.
BIG Match Show on Eesti suurim iga-aastane heategevuslik
koertenäitus, mille eesmärk on juhtida tähelepanu kodutute
loomade probleemile ja selle lahendamise võimalustele ning
toetada kodutute loomade varjupaikasid üle Eesti. Ürituse korraldaja on Balti Investeeringute Grupi Pank (BIG) koos Eesti
Koeraomanike Seltsiga. Eelmisel aastal teenitud ligi 21 000
krooni anti üle Tartu kodutute loomade varjupaigale, kus selle
eest ehitati sealsetele koertele jooksuaedik.
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Linn võitis BC Kalev/Cramo juhtkonda
Teisipäeval, 16. oktoobril kohtusid linnavalitsuse korvpallimehed Kalevi juhtkonnaga. Võistluslikus mängus tuli linna meeskond võitjaks seisuga 41:25.
Kohe alguses läks linna võistkond juhtima ning ei andnud eduseisu käest ühekski hetkeks.
Tallinna poolt olid platsil Tallinna Spordi- ja Noorsooameti
juhataja Rein Ilves, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vanemspetsialist Janek Kukk, Kristiine Spordimaja areenimeister Sulev
Lüütsepp, Tallinna Haridusameti osakonna juhataja Andres Vakra,
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti osakonna juhataja Priit Ilver ja
Pirita LOVi haridus- ja kultuurinõunik Veiko Rohunurm. Linna
võistkond paistis silma hea meeskonnamängu ja kaitse poolest.

Võitis sport!
Oliver Liidemann
Kristiine Sügis 2007 korraldaja
Toimus traditsiooniline jalgpalliturniir Kristiine Sügis 2007.
Sel aastal osales turniiril 5 meeskonda. Esimesed mängud olid
päris põnevad ja kaasakiskuvad, kus tekkis juba lootus, et õpetajate ja vilistlaste meeskond saavutab turniirivõidu. Kahjuks aga,
mida mäng edasi, seda rohkem nad väsisid ja viimane ning kõige
otsustavam mäng kaotati Lilleküla gümnasistide meeskonnale 1:
3. Seega sai õpetajate ja vilistlaste meeskond kokkuvõttes II koha
ning nad olid sellega väga rahul.
Esikoha võitis Lilleküla gümnasistide meeskond ja kolmandale
kohale tuli Kristiine gümnasistide meeskond. Noortearvestuses
võitsid Kristiine põhikooli poisid ja teise koha saavutasid
Lilleküla põhikooli juntsud.
Kõik mängijad ja pealtvaatajad jäid turniiriga väga rahule ning ka
ilm soosis seekord päikesepaistega. Iga meeskond sai medali ja
karika. Mängiti turniirisüsteemis, kus igal meeskonnal oli 4
mängu.

Fotonäitus Tallinna
ühistranspordi ajaloost
Tallinna Linnavalitsuse Teenindussaalis on väljas Tallinna Autobussikoondise poolt korraldatud fotonäitus, mis on pühendatud pealinna
ühistranspordi 100-aastasele ajaloole.
Ligi 150-nel fotol on jäädvustatud bussid alates
1914. aastast kuni tänaseni. Näha võib vanu
Büssingeid, Forde, Reaktiive, Volvosid,
LAZ-busse, mitut põlvkonda Ikarus ja
Scania busse. Huvipakkuvad on ka reisijaid
ning bussijuhte kujutavad fotod, samuti Tallinna
ajaloolised vaated.
Näitus jääb avatuks novembri keskpaigani ja seda
saab vaadata esmaspäevast reedeni järgmistel
aegadel: E 8.1518.00, T-N 8.1517.00,
R 8.1514.00. (KL)

Ellerhein sai rahvusvahelisel
kooride võistlusel esikoha
Tütarlastekoor Ellerhein võitis Tiia-Ester Loitme
juhatusel Euroopa ringhäälingute liidu raadiovõistlusel Wuppertalis noortekooride kategoorias
esikoha. Tartu Karlova gümnaasiumi koor võitis
lastekooride kategoorias teise koha, vahendasid
ER uudised.
Peaauhinna võitis täiskasvanute kategoorias Norra
koor.

TANTSUKLUBI AGNETA
Uuel õppeaastal uue hooga!
Tantsuklubi Agneta võtab vastu uusi liikmeid ettevalmistusrühma (vanuses 4-6),
mudilaste rühma (vanuses 7-11) ja noorte
rühmadesse (vanuses 12-21). Treeningud
toimuvad Lindakivi Kultuurikeskuse
huviringidemajas ja Nõmme Sotsiaalmajas
Pihlaka 12. Tegeldakse: Showtantsuga,
estraadtantsuga, aeroobikaga,
akrobaatikaga, klassikalise tantsu alustega. Täpsem info: 55 551 696, 55 444 58,
agnes.toim@mail.ee,
www.hot.ee/agnetatants.

Väike puhkepaus.

Foto: Ljubov Semjonova

Korteriühistute ümarlaud
Kolmapäeval, 14. novembril kell 18
toimub Kristiine Linnaosa Valitsuse saalis Tulika 33b
kortermajade tuleohutuse infopäev.
Info ja registreerimine: tel 645 7119 Marje Rohtla

26. oktoober 2007

ÜRITUSED NOVEMBRIS
1. Mälutreening
Anu Joonuks
2. Vabadusvõitlejate koosolek
Mati Ruus
3. Marati toodete müük
4. Vestlusring
Olga Kenk
5. Vaegkuuljate infotund
Uno Taimla
6. Piiblitund
Helari Puu
7. Tantsime end terveks!
Ann Alas
8. Laulge kaasa! Laulame vanu häid laule
Eda Neider
9. Hõbeehete näitusmüük
kunstnik Vivian Schatowsky
10. RAHVALIK KONTSERT
Endla 59, Puuetega Inimeste Koja saalis
Esinevad Kristiine, Nõmme, Mustamäe ja
Kesklinna sotsiaalkeskuste kollektiivid
11. Klubi RISTIK ristsõnahuvilistele
Maimu Ummelas
12. Kristiine eakate juubilaride õnnitlemine
Õnnesoovid Kristiine LOV vanemalt
Mihhail Korbilt
13. Skautide koosolek
Ingrid Junissev

R: 2. november

kell 11.00

N: 8. november

kell 14.00

E: 12. november
T: 13. november

kell 13.00
kell 12.00

T: 13. november

kell 14.30

K: 14. november

kell 15.00

R: 16. november

kell 11.30

T: 20. november

kell 14.00

K: 21. november

kell 14.00

N: 22. november

kell 14.00

E: 26. november

kell 12.00

K: 28. november

kell 14.00

N: 29. november

kell 13.00

AVATUD
E 918 T-N 917 R 916
Sõpruse pst 5 (hoovi poolt)
ÜRITUSTE INFO: 651 2702
TEENUSTE INFO: 651 2703

Tallinna Noorteaasta 2007
peasündmus on kohe käes!
Meil on hea meel kutsuda kõiki noori ja noorsootöötajaid 2.3. novembril
Tallink Spa & Conference Hotelli konverentsikeskuses toimuvale rahvusvahelisele konverentsile "Youth and the City - Moodne muinasjutt".
Konverentsi esimene päev on erinevate põnevate ettekannete päralt. Teemade
osas tuleb juttu väärtuste rollist ja kujunemisest, väärtuskonfliktist, subkultuuridest, põlvkondadevahelistest erinevustest, meedia rollist väärtuste kujundamisel
ning paljust muust.
Ürituse teine sisupäev koosneb rühmatöödest. Noortel ja noorsootöötajatel on
võimalik üheskoos arutada erinevate noortega seotud teemade üle, jõudes
niimoodi sammhaaval uute ideede ja praktiliste lahendusteni.
Konverentsi sümboolne tasu sisaldab osavõttu kahest konverentsipäevast ja
meeleolukast sotsiaalsest programmist, konverentsimaterjale ning toitlustust.
Lisainformatsiooni konverentsi "Youth and the City" kohta leiab aadressilt
www.youthandcity.com või www.tallinn.ee/noorteaasta.

TUNNUSTAME NOORI JA NOORSOOTÖÖ TEGIJAID!
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on välja kuulutanud neli
noorte ja noorsootöö tegijate
tunnustusauhindade konkurssi.
Kuna käesolev aasta on Tallinnas
Noorteaasta, siis on juurde lisandunud veel tunnustusauhind
"Tallinna Noorteaasta 2007
Tegija".
Konkursi eesmärgiks on tunnustada pealinna aktiivseid noori ja

nende tegevusi toetavaid täiskasvanuid ning nende tehtavat tööd.
Kui märkad pealinnas mõnda põnevat, atraktiivset, uudset noortealgatust ja noorte omaosalust toetavat tegevust, mida korraldavad
nii noored ise kui ka erinevad eraisikud, asutused ja organisatsioonid noortele, siis ära kõhkle, vaid
pane see hea ettevõtmine kirja ja
saada Tallinna Spordi- ja Noorsooametisse põhjendusega, mis teeb

selle ürituse eriliseks.
Ettepanekus peab kirjas olema,
mis kategoorias nominent esitatakse, suure teo kirjeldus, mida
soovitakse koos argumenteeritud
hinnanguga või esitatava noorsootöötaja või Noorteaasta Tegija
tegevus, millega on ta käesoleval
aastal silma paistnud. Loomulikult
tuleb juurde lisada ka tunnustust
väärivate organisatsioonide või
inimeste kontaktandmed ning esi-

taja nimi ja kontaktandmed.
Nominente tunnustusauhindadele saab esitada kuni 15. novembrini postiaadressil Tallinna
Spordi- ja Noorsooamet,
Vabaduse väljak 10b, 10146
Tallinn või elektronposti teel
sportnoorsoo@tallinnlv.ee.
Lisainformatsioon:
Kadri Riitsaar
Kadri.Riitsaar@tallinnlv.ee
640 4647

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUSE VASTUVÕTUAJAD
Linnaosa vanem  Mihhail Korb
Tel 645 7100
Vastuvõtt:
E 16.0018.00 (eelregistreerimisega)
Linnaosa vanema asetäitja  Aleksander Raide
Vastuvõtt:
E 15.0018.00,
N 9.0012.00
Haldussekretär  Vello Saluste
Vastuvõtt:
E 15.0018.00
Õigusnõunik  Ilo-Hanna Hõrrak
Vastuvõtt:
E 15.0018.00,
N 9.0012.00
Avalike suhete nõunik  Ljubov Semjonova
Vastuvõtt:
E 16.0018.00
Tel 645 7117
Nõunik  Margus Trees
Tel 645 7105
Rahvastikuregistri sektor
Vastuvõtt:
E 8.1518.00
T, K ja N 8.1517.00
R 8.1516.00
Pearegistripidaja  Külliki Valma
Tel 645 7127
Vastuvõtt:
E 15.0018.00,
N 10.0012.00
Vanemregistripidaja  Krista Veber Tel 645 7128

Infosaal Sõstra tn 4a
Infospetsialist  Merle Kaselo
Infospetsialist  Vivian Alt

Tel 657 7058
Tel 657 7058

Linnamajanduse osakond
Vastuvõtt:
E 15.00  18.00, N 9.00  12.00
Juhtivspetsialist  Toomas Häidkind
Tel 645 7121
Juhtivspetsialist  Anu Sügis
Tel 645 7118
Maakorraldaja  Taimi Kaup
Tel 645 7115
Arendusspetsialist  Kersti Otteson Tel 645 7134
Peaspetsialist  Marje Rohtla
Tel 645 7119
Tegevusvaldkond: rendipindade küsimused
Ettevõtluse vanemspetsialist  Inna Saarts
Tel 645 7126
Tegevusvaldkond: majandustegevuse register
Vanemspetsialist  Merike Melesk Tel 645 7129
Tegevusvaldkond: elamispinna küsimused
Vaba aja sektor
Vastuvõtt:
E 15.00  18.00, N 9.00  12.00
Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist 
Maret Truusalu
Tel 645 7120

Noorsootöö peaspetsialist  Kristel Tamm
Tel 645 7122
Alaealiste komisjoni sekretär  Oliver Liidemann
Tel 645 7116
Sotsiaalhoolekande osakond
Osakonnajuhataja  Eerika Rahuoja Tel 645 7141
Vastuvõtt:
E 14.0018.00, N 9.0012.00
Juhataja asetäitja  Rita Uustal
Tel 645 7142
Vastuvõtt:
E 9.0012.00, N 14.0017.00
Lastekaitse talitus
Vastuvõtt:
E 9.0013.00; 14.0018.00
N 9.0013.00; 14.0017.00
Sotsiaalteenuste talitus
Vastuvõtt:
E 9.0013.00; 14.0018.00
N 9.0013.00; 14.0017.00
Sotsiaaltoetuste talitus
Vastuvõtt:
E 9.0013.00; 14.0018.00
T, N 9.0013.00; 14.0017.00
R 9.0012.00

