Kristiine linnaosa ajaleht

Jõulutervitus
Armsad Kristiine linnaosa elanikud!
Kätte on jõudnud aasta kauneim aeg. See on aeg,

mil tehakse kokkuvõtteid lõppevast aastast ning suunatakse pilgud tulevikku. See on aeg, mil päevad
hakkavad taas valgemaks ning elu helgemaks minema. Aga lisaks sellele, et päike alates talvisest pööripäevast ennast rohkem näitama hakkab, valgustab
meie päevi kindlasti ka teadmine, et elu meie linnas
muutub järjest paremaks.
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Järgmine leht ilmub 25. jaanuaril

Tallinna Laste Turvakeskus avas
uue hoone Nõmme teel

Tallinn on meie kodulinn ja seepärast tunnen erilist
heameelt, et sajad pered süütavad esmakordselt jõuluküünlad uues kodus. Uus kodu pole mitte ainult
pereelamud või kallid korterid. Oleme täitnud lubaduse jätkata sotsiaalelamute ehitamist, sest vajadus
sellise elamispinna järgi on suur.

Suur rõõm on tõdeda, et juba kolmandat aastat on

iive Tallinnas positiivne, elanike arv ületas maikuus
taas 400 000 piiri ning see kasvab üha edasi. Rohkem
elanikke tähendab rohkem tööd linlaste heaks ja see
ongi linnavalitsuse prioriteet number üks. Oleme
teinud suuri plaane, kuidas elu Tallinnas veelgi paremaks muuta.
2008. aasta üks märksõnu on Tallinna teede ja tänavate remont. Iseäranis pean siinkohal silmas kvartalisiseseid tänavaid. Olen seda meelt, et linnaelanike
kodutee peab olema korras. Korras ja valge. Seepärast
paneb linnavalitsus rõhku ka linna valgustusele, eriti
praegusel aastaajal. Tore on märgata, et linna valgemaks muutmisele aitavad kaasa ka linnaelanikud ise
 meeldiv on õhtuti koju minnes näha sadadel akendel advendiküünlaid säramas.

Linnaelu parandamine ei keskendu aga loomulikult

mitte ainult järgmisele aastale, vaid palju kaugemalegi. Nii plaanime näiteks ülejärgmisel, 2009. aastal,
valmis saada Vabaduse väljaku jalakäijate ala ning
selle alla jääva maa-aluse parkla rajamisega, samuti
avada linn merele  küll juba ehitamisel oleva rannapromenaadi, aga ka loodava Kultuurikatla, korrastatud linnahalli ümbruse ja linna uue haldushoone näol. Lisaks on linna kerkimas mitmeid uusi
lasteaedu. Aastaks 2011 saab Tallinn ühe esimese
Eesti omavalitsusena täielikult kanaliseeritud ja seda
ilma riigi abita. Luban teile, et elu Tallinnas läheb
järjest paremaks!

Kauneid jõule ning paremat
tulevikku!

Teie
Edgar Savisaar

Häid jõule ja
rõõmsat
aastavahetust!

Laste turvakeskuse juhataja Erki Korp, abilinnapea Merike Martinson ja Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas
Vitsut avasid uue hoone.
Foto: Ljubov Semjonova
11. detsembril avasid Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas
Vitsut ja Tallinna abilinnapea Merike Martinson Tallinna Laste
Turvakeskuse (Nõmme tee 99) juurdeehituse sõltuvusprobleemidega lastele.
Külaliste seas olid turvakeskuse suur sõber ja toetaja
Rootsi suursaadik Dag Hartelius, pr Ingrid Rüütel, Kristiine
linnaosa vanem Mihhail Korb,
Kristiine sotsiaalhoolekande
osakonna juhataja Eerika
Rahuoja, Tallinna linnaosade
sotsiaalhoolekande osakondade esindajad jpt.
Tallinna Laste Turvakeskuse
juhataja Erki Korpi sõnul on
keskuse laienemine osa Tallinna Laste Turvakeskuse arengukavast aastateks 2007-2010.
Avatavale 10-kohalisele tüdrukute osakonnale lisandub sama
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suur poiste osakond 2009.
aasta kevadeks. Uue keskuse
rajamine võimaldab edaspidi
alaealiste komisjoni poolt suunatud lapsi vastu võtta kaks
korda aastas.
Uues hoones on lisaks klassiruumidele, grupitöö- ja olmeruumile ning personali kabinettidele ka jõusaal ja meditsiiniblokk, II korrusel paiknevad
magamistoad. Kogu uue2 korpuse pindala on ca 600m .
Abilinnapea Merike Martinson
tunneb tänu oma tööle Lastehaiglas hästi sõltuvushäiretega
noorte probleeme. Peame

igati püüdma aidata lapsi ja
noori nende sõltuvusest väljatulekul ning selleks on turvakeskusel väga vastutusrikas
ülesanne, ütles Martinson.
Sõltuvusravi on lühiajaline,
kuid rehabilitatsiooniprotsess
pikk ja keerukas, seetõttu
toetab linn jätkuvalt keskuse
tegevust ning on järgmise aasta
eelarvest eraldanud neli miljonit krooni keskuse laiendamiseks.
Juurdeehituseks eraldas linn
tänavu 10 miljonit krooni.
Linnapea Edgar Savisaar tutvus suvel keskuse poolelioleva
ehitusega ja on rahul, et ehitajad kavast kinni suutsid pidada.
Sõltuvusprobleemid on meie
noorte seas kahjuks nii ohtlikuks kujunenud, et tegutseda

Tallinn hoolib
oma
elanikest
Lk 4-5

tuleb kiiresti ja otsustavalt,
ütles linnapea. Savisaar lisas,
et linn mõistab sotsiaalvaldkonna töötajate töö raskust
ning seetõttu kavandas oma
eelarves hoolekandetöötajatele
ka täiendava 15%-lise palgatõusu.
Tallinna Laste Turvakeskus on
linnaeelarveline asutus, mille
koosseisu kuuluvad 16-kohaline Lilleküla keskus vanemliku hoolitsuseta lastele vanuses 3-18 aastat, Nõmme tee
keskuses on 30 kohta sõltuvusprobleemidega lastele vanuses
10-18 aastat.
Lilleküla keskusest on 14 aasta
jooksul abi saanud ca 2200 last
ning Nõmme tee keskusest
seitsme aasta jooksul ca 260
last.
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KRISTIINE: 2007 aasta
põhisündmused ja -üritused

Linnaosavanema veerg

K

ätte on jõudmas aastavahetus ja
aasta pimedaim aeg. Päevavalgust
jagub ainult 7 tunniks ja põhjamaise kaamose eest põgenetakse turismireisidele lõunasse. Säästlikumad otsivad suvist jumet solaariumist.
Kaupmeestele on kätte jõudmas aasta
magusaim aeg, kus jõulukinke tegevad
inimesed jätavad ostmistuhinas maha
rekordsuuri summasid.
Tootjad on ajastanud uute toodete turuletoomised just selleks
kuuks, et läikivad ja uued asjad saaksid kodudes vanadvälja
vahetada. Me arvame, et õnn on ostmises. Jõulude ajal veel eriti
kui õnne suuremaks väljendamiseks tehakse allahindlusi ja
sooduskampaaniad, et kinkimine ikka taskukohane oleks. Veel
kevadel oli tänavatel ja meediakanalites massiivne kampaania
loosungiga Õnn ei ole rahas. Praeguseks on see vajunud uute
kommertsteadete tulva alla ja me ei mäletagi, et milles õnn seisneb.
Edukuse ja heaolu sümboliks ongi saanud justkui loosung, et
võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju. Kindlasti leidub
neidki, kes selle reklaami tootjate irooniast aru ei saanud ja
võtavadki seda puhta tõena. Just samamoodi kui need, kes paari
aasta eest ühe panga reklaami peale hakkasid oma kodusest
diivanist naftat otsima. Hiljem nõudsid sellelt pangalt eksitava
reklaami eest kahjutasu. Võibolla nad ei olnudki kergeusklikud,
vaid püüdsid sel moel välja vahetamisele mineva mööbli hoopis
uue ja kallima vastu vahetada.
Inimestel on eneseteostuseks erinevad võimalused. Enamasti
arvatakse, et inimene on palju saavutanud kui tal on hea töökoht
ja hästikindlustatud elu. Seda võib mõista kristlikus ilmaruumis,
kus valitseb protestantlik eetika ja kapitalistlikud väärtushinnangud. Budistide ja hinduistide jaoks võib saavutuse mõõdupuu olla
hoopiski teisel skaalal ja just vaimset laadi ning materiaalse maailma hüved üksnes igapäevase toimetuleku hõlbustamiseks.
Kindlasti olete märganud, et kätte on jõudnud mobiiltelefonide ja
sideteenuste reklaamide kõrgaeg. Konkurendist püütakse eristuda
väiksema kõneminuti hinna või soodsama moetelefoni pakkumisega. Äkki tasuks meenutada, et telefon on inimeste omavahelise suhtlemise mehhaaniline vahend ega asenda inimestevahelist
otsesuhtlust. Selle asemel, et meid lähendada, me hoopis kaugeneme telefoni ja interneti maailma.
Kas olete mõelnud poes ostu sooritades, mitu tundi te peate töötama, et seda asja endale lubada? Tehke mõnikord selline arvestus ja paljud ebavajalikud või ülehinnatud asjad jääksid ostmata.
See pole juhus, et poes on kassa lähedusse pandud kommiriiul
lastele. Ameeriklaste tehtud uuringust ilmnes, et rohkem kui
pooled täiskasvanud oleksid jätnud Disneylandi minemata, aga
lapsed mangusid selle välja. Uuringu eesmärgiks ei olnud mitte
ühe lõbustusasutuse külastatavuse tõstmine, vaid sooviti teada
saada hoopis neid nippe, millega lapsed tõid oma vanemad ja
nende rahakoti sellesse lärmakasse ja täiskasvanutele
ebatüüpilisse kohta.
Aastakümneid tagasi arvati, et ühel päeval võib masin ära teha
inimeste töö ja inimestele jääb sellevõrra rohkem vaba aega, mida
siis kasutada enda tarbeks. Tänapäeval on töökohtadel küll arvutid ja telefonid töökohtadele kuid sellega seoses on vähenenud
tööväline aeg, mida inimene saab ainult endale pühendada. Kui
eelmised põlvkonnad lõpetasid oma tööpäeva kabineti- või
tehaseukse lukku keeramisega, siis meile tulevad tööasjad läbi
mobiiltelefoni koju kaasa. Millal te viimati mobiiltelefoni välja lülitasite? Või mitu korda päeva jooksul loete mõnda internetiportaali
või ajalehte? Aeg on ainus asi, mida kõigil inimestel on ühepalju.
Sellest aastast kokkuvõtet tehes võin saavutatuga igati rahule
jääda. Oli teguderohke aasta. Minus on süvenenud veendumus,
et inimeste probleemid polegi alati need, millele lahenduse
otsimiseks minu poole pöördutakse. Üsna sageli piisab ärakuulamisest ja julgustamisest või nõuannete andmisest.
Mida siis tähendab meile toomapäevast kuni kolmekuningapäevani tähistatav Jõuluaeg? Või laste meelest oodatuimad pühad 
Jõulupühad? Tegu on Jeesus Kristuse sündimise pühaga, mida
alates 4. sajandist hakati tähistama 25. detsembril. Kogu kristliku
maailma jaoks on see perepüha, heategevuse, rõõmu ja rahu
aeg. Kallid inimesed, palun vaadake korraks oma kõige väiksemate pereliikmete ootusärevatesse säravatesse silmadesse. See
on kordumatu oma pere kokku hoidmise ja tulevikku vaatamise
tunne.
Mihhail Korb

JAANUAR

Kirjastaja: VEEBIMEES
ISSN 1736-5619

e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
Toimetaja Ljubov Semjonova
Telefon: 645 7117
http://www.tallinn.ee/est/g1075/
Järgmine leht ilmub 25. jaanuaril
Kojukande probleemidest teatada
kristiineleht@tallinnlv.ee

tamm, siberi lehised, harilik
pihlenelas, hariliku vahtra sort
Schwedlerii, vääveltorik, harilik
jugapuu, hõberemmelgas,
pargi linnustik, tiigid jpm.
Löwenruh` pargi looduse
õpperaja rajamine maksis 190
tuhat krooni.

Kuulutati välja riigihange
Nõmme tee rekonstrueerimiseks.
Kristiine sai linnaosa arengukava 20072010.

VEEBRUAR
n 7. veebruaril avati pidulikult International University
Audentese uus peahoone.
Rahvusvaheline ülikool alustas
õppetööga renoveeritud Tondi
kasarmutes käesoleva aasta
jaanuaris. Endine kasarmuhoone on ümber ehitatud
kaasaegsete auditooriumide,
raamatukogu, bürooruumide
ning kohvikuga õppehooneks.
International University
Audentes on üle 2000 üliõpilastega suurim eraülikool
Eestis.

MÄRTS
n Kristiine Sotsiaalkeskus
(Sõpruse pst 5) pidas sünnipäeva  12 aastat.
Sotsiaalkeskus alustas tööd
20. märtsil 1995. aastal
Pensionäride Päevakeskuse
nimetuse all.

APRILL
n 11. aprillil oli Kristiine linnaosa laste lauluvõistlus
Kevadsiller.
n 21.25. aprillil toimus
mahukas üritus  XIII Kristiine
linnaosa päevad.
n 21.22. aprillil toimus
Tondi karikas ponidele Tondi
Maneeis.
n 23. aprillil oli Jüriöö jooks
Lilleküla Gümnaasiumi staadionil.
n Algasid Räägu tänava
rekonstrueerimistööd lõigul
Sõpruse pst-Tüve tänava
teerist.
n Algasid kauaoodatud
Nõmme tee remonditööd.
Nõmme tee esimese osa ehk
Kotka tänava ja Tedre tänava
vahelise lõigu rekonstrueerimistööd lõpetati 2007. aastal.
Lisaks uuele teekattele rajati
kõnni- ja kergliiklusteed, uuendati tänavavalgustus, olulisematele ristmikele paigaldati
foorid, rajati uued vee-, kanalisatsiooni- ja drenaaitorustikud, sidekanalisatsioon ning elektrivõrk.

MAI
n 5. mail leidsid aset
Kristiine kevadlaat ja Kristiine
tervisepäev.
n 16.17. mail toimusid
Kristiine linnaosa koolieelsete
lasteasutuste kevadised väljasõidud.
n 18. mail toimus ekskursioon kevadpealinna Türile ja
lillelaadale.

JUUNI
Väljaandja: Kristiine Linnaosa
Valitsus
Aadress: Tulika 33b, 10615 Tallinn,
Tiraazh: 16 000
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n Algas Tallinna Laste
Turvakeskuse Nõmme tee
keskuse laiendamine. Uus
majatiib sai nurgakivi.
n Lõppesid Räägu tänava
rekonstrueerimistööd lõigul
Sõpruse pst-Tüve tänava
teerist.

DETSEMBER

JUULI

OKTOOBER

n 3. juulil avati Tallinna
Munitsipaalpolitsei Ameti
Kristiine tugipunkti uued tööruumid Kristiine Linnaosa
Valitsuse hoone esimesel korrusel aadressiga Tulika tn 33b.
n Algasid Laki tänava
remonditööd.

n Oktoobri alguses avati uus
Spordimeditsiini keskus aadressil Tondi 88.
n Kristiines avati võitluskunstide maja Tondi sõjaväelinnaku
võimla renoveeritud hoones.
Spordiklubi Aitado asub nüüd
kaasaegse judo treeningkeskuses. Tallinna Spordiliit valis
Aitado 2007. aasta spordiklubiks sihikindla ja laiapõhjalise
töö eest laste ja noortega.
n Demonteeriti Räägu pargi
üks vanem ning amortiseerunud mänguväljak ja paigaldati
kaks uut mänguväljakut  väikelastele mõeldud mänguväljak Esper ja ronimis-turnimisväljak Kotka suurematele lastele. Lisaks sellele rajati koostöös Tallinna Keskkonnaametiga väike tervisespordikompleks. Kokku paigaldati 2007.
aasta jooksul 3 uut mänguväljakut.
Liivakastid koos liumäega
paigaldati Tondi 51a maja taha
ja Kotka/Spordi/Tedre sisekvartalisse.
n Lõppesid linnaosas planeeritud reoveekanalisatsiooni
paigaldamisega seotud kaevetööd: Tüve tänaval (lõik Nõmme tee-Tondi), Kuldnoka tänaval (22-34), Kajaka tn (lõigul
Nõmme tee-Hane) ning Välja
tn (lõigul Mooni-Keemia).
n 27. oktoobril toimus I Kristiine Turvapäev, mille korraldasid Kristiine Linnaosa Valitsus, Lõuna Politseiosakond
ja MTÜ Ohutusõpetuskeskus.
Kristiine elanikud tutvusid
politsei ja päästeteenistuse
tööga, said soovitusi enda ja
oma vara kaitsmiseks, osalesid viktoriinis jne.
n 30. oktoobril toimus XII
Tallinna Seeniorite Tervisepäev,
milles osales kokku 347 spordist ja liikumisest lugupidavat
eakat inimest Tallinnast,
Sauelt, Sakust ja Viimsist.

AUGUST
n Lõppesid Laki tänava remonditööd. Uuendatud sõidutee on selgelt paremaks muutunud. Tööde maksumus oli
ligi 335 000 krooni.
n Kristiine Linnaosa
Valitsuse sotsiaalhoolekande
osakond sai uue väikebussi
Peugeot Boxer, mida kasutab
linnaosa eakate ja puuetega
inimeste teenindamise paremaks korraldamiseks, eelkõige neile koduteenuste osutamisel. Koduteenuseid saab
aastas ligi 200 inimest. Uus
sotsiaalbuss vahetas välja seni kümme aastat kasutusel
olnud amortiseerunud sõiduki.
Linnaosavalitsus kavandas
koostöös Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuametiga uue bussi
muretsemiseks käesoleva
aasta eelarve investeeringutes
500 tuh krooni.
n 28. augustil toimus traditsiooniline väljasõit Kuremäele,
Jumalaema Uinumise nunnakloostrisse. Kristiine Linnaosa
Valitsus korraldas tasuta väljasõidu juba viiendat korda.
Osales üle 300 Kristiine elaniku.

SEPTEMBER
n 2. septembril toimus
Kuninganna Kristina päev
keskaegses Löwenruh` pargis. Kuninganna Kristina päeva tähistati juba kolmandat
korda.
n 15. septembril toimus Kristiine Linnaosa Valitsuse ja Eesti Aianduse ja Mesinduse
Keskseltsi poolt korraldatud
mõnus Kristiine sügislaat, kuhu tulid pakkujad ka Valgast,
Võrust, Ida-Virumaalt ja Saaremaalt.
n 28. septembril tähistasid
Kristiine linnaosa eakad Rahvusvahelist Eakate Inimeste
Päeva meeldejääva kontserdiga Tallinna Puuetega Inimeste
Koja saalis. Esines eakate
poolt armastatud laulja Vello
Orumets. Kontserti olid kuulama tulnud ka Soome ja Eesti
puuetega inimesed.

NOVEMBER
n 12. novembril avati rahvusvahelise ülikooli Audentes
juures tegutsev inimõiguste
keskus, mis seab eesmärgiks
parandada ühiskonnas arusaamist inimõigustest ning
neid kaitsta.
n 22. novembril avati
Löwenruh` pargis looduse
õpperada. Õpperaja 14
vaatluspunktis võib tutvuda
pargi ajaloo ja vaatamisväärsustega nagu lõviskulptuur,
alpi seedermänd, punane

n 5. detsembril toimus kontsert Kukerpillid Kristiines,
TTHK aulas.
n 6. detsembril oli Mustamäe bowlingu keskuses aastalõpuüritus linnaosa pedagoogidele.
n 10. detsembril avati
Tallinna Laste Turvakeskuse
Nõmme tee keskuse juures
juurdeehitus, kus on 10 täiendavat kohta sõltuvusprobleemidega tüdrukutele ning
seega on kokku Nõmme tee
keskuses 40 kohta sõltuvusprobleemidega lastele.
n 17. detsembril toimus
advendikontsert Jõulusära
Kaarlis, Kaarli kirikus. Esines
Erso keelpillikvartett.
n 23. detsembril toimub
Jõulukadrill Tondi Maneeis.
n Projekti Hoovid korda
raames toetas Kristiine
Linnaosa Valitsus hoove korrastavaid korteriühistuid. 2007.
aasta jooksul osales projektis
28 korteriühistut. Kõik objektid
on valminud. Linnapoolne toetus käesoleval aastal Kristiines
on 2,7 miljonit krooni.

MEIE UHKUS!
n Vabariikliku Aasta Õpetaja
2007 tiitli pälvisid Tallinna
I Internaatkooli direktor Evi
KRAAN ja Tallinna Lilleküla
Gümnaasiumi inglise keele
õpetaja Meeri SILD.
n 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.
n Presidendi kultuurirahastu
hariduspreemia sai Huvikeskus Kullo tantsuansambli Sõleke looja Ene JAKOBSON.
n Tütarlastekoor ELLERHEIN (Huvikeskus Kullo) võitis
Tiia-Ester LOITME juhatusel
Euroopa ringhäälingute liidu
raadiovõistlusel Wuppertalis
noortekooride kategoorias
esikoha.
n Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas Tallinna
Laste Turvakeskuse juhataja
Erki KORPi parimaks sotsiaalhoolekandeasutuse juhiks.
n Tallinna Spordiliit valis
judoklubi AITADO 2007. aasta
spordiklubiks.
n Kristiine linnaosa  vaikne
ja roheline, sõbralik elukeskkond, mõnusalt kesklinna
läheduses. Siin elab 59
rahvuse esindajaid ja 43 riigi
kodanikke. Seisuga 1.12.2007
on Kristiines kokku 29493
elanikku.
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Kristiine Linnaosa Halduskogu korralisel koosolekul
1. Metalli 1a ja 3 kinnistute
detailplaneeringu kooskõlastamine.
Ettekandja: OÜ Ferrysan esindaja Nikolai Volkov.
Otsustati: Kooskõlastada.
2. Artelli 15 ja 15a kinnistute
detailplaneeringu kooskõlastamine.
Ettekandja: AS EA Reng projektijuht Indrek Kõlu.
Otsustati: Kooskõlastada.
3. Mustamäe tee 67 ja 69 kinnistute detailplaneeringu eskiisprojekti kooskõlastamine.
Ettekandja: OÜ Eeteprojekt
projektijuht Linda Randmann.
Otsustati: Teha Tallinna
Linnavalitsusele ettepanek

muuta detailplaneeringu käigus kinnistute Mustamäe tee
67 ja 69 ja Linnu tee poolne
osa (C 1/3 krundist) sihtotstarbeliseks sotsiaalmaaks ja planeerida sellele sotsiaalobjekt.
4. Püü 7a kinnistu detailplaneeringu eskiisprojekti kooskõlastamine.
Ettekandja: Arhitektuuribüroo
Jaan Ollik OÜ arhitekt Aet
Pikk.
Otsustati: Kooskõlastada.
5. Varese 39 ja 39a kinnistute
detailplaneeringu eskiisprojekti kooskõlastamine.
Ettekandja: AS K-Projekt esindaja Madis Gilden.
Otsustati: Saata eelnõu tagasi

Kristiine sai uue naabrivalve sektori
10. detsembril toimus Kristiine Linnaosa Valitsuses (Tulika
33b) Kotkapoja 2 naabrivalve sektori lepingu allkirjastamine.
Lepingu põhieesmärk on naabrivalve korraldamine kuritegude
ennetamiseks Kotkapoja 2 naabrivalve sektoris.
Lepingu allkirjastasid
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Tiina
Ristmäe, Kristiine
linnaosa vanem
Mihhail Korb, Põhja
Politseiprefektuuri
Lõuna politseiosakonna vanemkomissar
Indrek Link, Tallinna
Munitsipaalpolitsei
Ameti juhataja Kaimo Järvik, Kotkapoja 2 naabrivalve sektori
vanem Timo Tatar.

Jõulumeeleolu bowlingu keskuses
6. detsembril leidis Mustamäe bowlingu keskuses aset Kristiine linnaosa haridustöötajate koosviibimine. See oli mõnus
jõulukingitus õpetajatele Kristiine Linnaosa Valitsuse poolt.
Stiilsele jõulupeole Mustamäe bowlingu keskusse kogunes üle 80
Kristiine linnaosa õppeasutuste (sh Huvikeskuse Kullo) töötaja.
Tervitussõnadega esines Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb,
kes soovis kõigile kohalviibijatele ja nende kolleegidele häid
jõulupühi ja rõõmsat aastavahetust.
Bowlingu jõuluvõistlusel osalesid 14 õppeasutuse võistkonnad.
Reeglite järgi osalesid kõik asutused 5-6 liikmeliste võistkondadega ja mängiti läbi 1 voor. Parimatele olid ette nähtud auhinnad.
Võitjateks tulid:
I koht  Tallinna I Internaatkool (461 punktiga) koosseisus: Silvia
Paluveer, Ingrid Astok, Heidi Sild, Agnes Lemet, Katre Veide,
Maire Paluveer.
II koht  Tallinna Lilleküla Gümnaasium (459 punktiga): Viljar
Laasi, Meelis Rum, Indrek Jalas, Virge Virunurm, Lagle Matto.
III koht  Tallinna Kannikese Lasteaed (424 punktiga): Mare
Kuning, Merle Laube, Kristel Tääts, Niina Silk, Mari Saluste.
Parima bowlingu mehe tiitli sai Meelis Rum Lilleküla
Gümnaasiumist (160 p), parima bowlingu naise tiitli sai Maire
Paluveer Tallinna I Internaatkoolist (133 p).
Bowlingu pidu läks lõbusalt ja sportlikult. Tervelt kaks tundi
said õpetajad sporti teha. Peale bowlingut pakuti haridustöötajatele ka jooke ja suupisteid.
Lihtsalt olla koos ja tunda end mõnusalt  ongi jõulumeeleolu
käes.

II koha saanud Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi
võistkond. Meelis Rum (punases T-särgis) sai parima
bowlingu mehe tiitli.
Foto: Ljubov Semjonova

Uudised
Pensionäridele jääb maamaks Tallinnas
1997. aasta tasemele
Tallinna abilinnapea Taavi Aas leiab, et
maamaksu tõusu hüvitamise mehhanismi
pensionäridele ja represseeritutele pole seni
arusaadavalt selgitatud ja pensionäridele
jääb maamaksu suurus samaks 1997. aastal
kehtinud maamaksu summaga.

täiendavaks läbivaatamiseks
linnaehituse ja -kujunduse komisjoni ning jätkata kooskõlastamise arutelu Halduskogu
järgmisel koosolekul.
6. Informatsioon.

Linnaehituse ja -kujunduse
komisjoni liikme Ardo Ojasalu
avalduse alusel otsustas Halduskogu Ardo Ojasalu selle
komisjoni isikkoosseisust välja
arvata.

Parimad korteriühistud pälvisid tunnustuse
Eesti Korteriühistute Liit tunnustas viit Tallinna
korteriühistut vastava sertifikaadi ning välisseinale paigaldatava plaadiga Hea ühistu
märk.
Tunnustuse pälvisid KÜ Kärberi 13, KÜ Tulika 66, KÜ Valdeku
102, KÜ Mustamäe tee 100 ja KÜ Sütiste tee 45. Sertifikaadid
andsid üle Tallinna abilinnapea Eha Võrk ja Eesti Korteriühistute
Liidu juhatuse liige Urmas Mardi.
Tegemist oli Tallinna linnavalitsuse poolt finantseeritava pilootprojektiga, ütles Mardi. Tahame korteriühistute taolise tunnustamise traditsiooniks muuta. Rootsi kogemus näitab, et sertifitseeritud ühistus olevate korterite hinnad on kuni 15% kõrgemad.
Korteriühistu sertifikaat on Eesti Korteriühistute Liidu poolt väljastatav dokument, mis tõendab sertifitseerimisprotsessi edukat
läbimist ja on garantiiks, et tegemist on hästi toimiva korteriühistuga, mille juhtimine on efektiivne ning läbipaistev. Hea ühistu
märk annab korteriomanikele kinnitust usaldusväärsest ja kompetentsest ühistu juhtimisest.
Korteriühistute sertifikaati saavad taotleda kõik korteriühistud.
Sertifikaat väljastatakse kaheks aastaks.

Meedias on püütud maa maksustamise
ühtlustamist Tallinnas muude Eestimaa linnade ja valdade maksutasemetega näidata valusa löögina pensionäride rahakotile.
Linnavalitsus ei pea vajalikuks astuda diskussiooni krooni
devalveerimisjuttudega sarnanevate kirgi üleskütvate õnnetusekuulutajatega. Las jääb taoline desinformatsiooni levitamine
asjaosaliste südametunnistusele. Kõigepealt tuletan meelde, et
represseeritud on maamaksust vabastatud. Hüvitamise korda
pensionäridele selgitan lihtsa ja kõigile arusaadava näite abil.
Kui maamaks 1997. aastal oli 1000 krooni, mis 2002. aastal tõusis 2000 kroonile, siis alates 2002. aastast toimub hüvitamine
järgmiselt: 500 krooni on maksuvaba, ehk tasumisele kuulub
1500 krooni. Vastavalt maamaksu hüvitamise korrale hüvitatakse linna poolt summa, mis ületab 1997. aastal kehtinud
maksu, ehk 1500 (tasumisele kuuluv summa)
-1000 (1997 kehtinud
maks) = 500 (linna
poolt
hüvitatav
summa). Seega tegelikkuses maksab hüvituse saaja sama palju
kui 1997. aastal.
Täpselt samasugune
hüvitamise kord kehtib
ka 2008. aastal. Vahe
on ainult selles, et maksuvaba summa tõuseb
700 kroonini. Seega, kui maamaks on 2008. aastal 5000 krooni
ja maksuvaba on 700 krooni, kuulub tasumisele 4300 krooni,
millest linn hüvitab maksu kasvu ehk 4300 (tasumisele kuuluv
summa) - 1000 (1997. kehtinud maamaks) = 3300 (linna poolt
hüvitatav summa). Maamaksuks kulub inimesel ikka 1000
krooni.
Asja sisuks on, et pensionäridele jääb maamaksu suurus samaks
1997. aastal kehtinud maamaksu summaga.
Hüvitise saamiseks tuleks 2008. aastal pöörduda linnaosa valitsuste poole või Tallinna Linnavalitsuse infosaali.
Linn toetab ka vähekindlustatud peresid, ja nii nagu teisedki
maksud, täidab maamaks sotsiaaltoetuste kassat.

Edgar Savisaar: olen valmis loobuma
maamaksu määra tõusust
Kristiine linnaosa parim korteriühistu Tulika 66.

Uued munitsipaalkorterid sundüürnikele
Novembri lõpus toimunud Tallinna Linnavalitsuse istungil
jaotati Kristiine linnaosa eluasemekomisjonile majutamiseks Lasnamäel Loopealse asumisse Meeliku tänavale märtsis/aprillis valmivatesse munitsipaalelamutesse viisteist korterit, neist kolm ühetoalist, seitse kahetoalist, kolm kolmetoalist ja kaks neljatoalist.
Üüri suuruseks munitsipaalkorterites on 25 krooni üldpinna ühe
ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus + kõrvalkulud (küte, vesi,
elekter jm).
Eluruumi üürimiseks arvelevõetud isikutelt võetakse avaldusi
vastu valmivate eluruumide üürimiseks kuni 21. jaanuarini
2008 linnaosavalitsuse rahvastikuregistri sektoris Tulika tn 33b,
II korrus, tuba 202 esmaspäeval kella 15.0018.00 ja neljapäeval kella 9.0012.00, kus kohapeal on võimalik tutvuda ka korterite inventariseerimise joonistega.
Konkreetsete eluruumide loeteluga koos iseloomustavate andmetega on võimalik tutvuda internetis Tallinna Linnavalitsuse
koduleheküljel http://www.tallinn.ee edasi Linnavõimust >
Linnaosad > Kristiine > Teenused > avaldused ja blanketid >
MTÜ > Asustamata eluruumid või linnaosavalitsuses kohapeal.
Täiendav info telefonil 645 7129.
Uue aasta alguses jagatakse linnaosavalitsusele majutamiseks
veel munitsipaalkortereid Loopealse asumisse valmivatesse elamutesse.

Usun, et maja Pirital, kus elab maamaksu vastane Gunnar
Stahl, on kanaliseeritud ja veevärk välja ehitatud. Ei tohi
aga olla selline egoist, mõelda tuleb ka teiste inimeste
muredele, kes aastakümneid on oma majadele sama
taotlenud. Minule ei ole maamaksu määra suurendamine
eesmärgiks omaette. Kellelegi ei meeldi kui maksud tõusevad.
Mina olen valmis loobuma maamaksu määra tõusust
Tallinnas järgmisel aastal. Tingimusel, kui Reformierakond
ütleks lahti kütuseaktsiisi tõusust, elektriaktsiisist ja käibemaksu suurendamisest. 2008. aasta riigieelarve vastuvõtmisel
oli neil hea võimalus astuda see Eesti rahvale kahtlemata
meelepärane samm.
Kui Ansipi valitsus loobuks nendest maksutõusudest, siis
vabaneksid ka meil linnakassas vahendid, mida me praegu
oleksime sunnitud arvestama tõusvate kütuse, elektri ja
muude kommunaalkulude katteks ning selle vabanenud raha
võiksime me siis suunata kanalisatsiooni ja veevärgi väljaehitamisse ning ühistranspordi uuendamisse.
Kui peaminister Ansip loobuks Reformierakonna poolt
kavandatud maksutõusudest (välja arvatud alkoholi ja
tubakaaktsiis!), siis astuksin mina samasuguse sammu
Tallinnas. Ning mitte ainult maamaksu, vaid ka parkimistasude ja ühistranspordi sõidupiletite hinnatõusu suhtes.
Selline on heas usus Tallinna poolt Toompeale pakutav kompromiss, millest võidaks Eesti isegi rohkem kui Tallinn. See
oleks kõigi võit. See otsus oleks parim kingitus Eesti rahvale.
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Kristiine ja Nõmme laste
päevakeskuste piparkoogipäev
12. detsembril leidis aset põnev koostööprojekt kahe linnaosa
 Kristiine ja Nõmme laste päevakeskuste koostöös.
Eesmärgiks oli päevakeskuste-vahelise koostöö tihendamine
ning sotsiaalsete oskuste arendamine läbi põneva ühistegevuse.
Osalejad (12) küpsetasid ja kaunistasid piparkooke ning meisterdasid armsaid jõulukinke.
Laste päevakeskuste rolliks on pakkuda toetavaid allteenuseid
psühhosotsiaalset toetust vajavatele lastele ning nende peredele.
Nõmme laste päevakeskuses pakutakse laste päevakeskuse
teenust. Kristiine Sotsiaalkeskuse laste päevakeskus osutab arendusrühma, sotsiaalprogrammi, psühholoogilise ja sotsiaalnõustamise teenuseid ning korraldab vanemlikke oskusi arendavaid
grupitöid.
Toad said jõuluhõnguga ning hinged jõuluootusega täidetud.
Osalejad jäid põnevusega järgmisi ühistegemisi ootama.

Kristiine laste päevakeskuses toimus piparkoogipäev
Foto: Ljubov Semjonova

LUGEJA TUNNEB HUVI
1. Anonüümne pöördumine: Leiame, et Mooni tänava tööde
lõpptulemus ei ole nii positiivse lõpplahenduse saavutanud nagu
Linnalehes väidetakse. Võiksite huvi tunda millises porimülgas
on korraliku tee kõrval. Autod sõidavad antud serva sodiks. Miks
teha töid poolikult. Mõtekas oleks olnud panna tänavakivi ja
väike jalakäijate tee, oleks olnud igati korrektne. Teisel pool teed
on eramajadel väikesed haljasalad rajatud aia taha. Kas selline
asi on lubatud, kus siis jalakäija peaks liiklema  järelikult autoteel. Töö tehtud aga lõpptulemus teeb kurvaks. Palume Teie
arvamust rubriigis «lugeja tunneb huvi». (autori kirjaviis muutmata)
Vastus:
Lugejatele teadmiseks, et tegemist on Mooni 37, 37a, 39 ja 39a
ning Haigru 10 sissesõiduteega. Liiklus tupiktänaval on väike, ei
saa võrrelda liiklusintensiivsusega kõnniteedeta Tedre või Käo
tänavatel. Arutasime küsimust Tallinna Transpordiametiga, kelle
ettepanekul paigaldatakse tupiktänava algusesse õueala märk.
Õueala all mõistetakse «Liiklusseaduse» § 4 lg 6 kohaselt jalakäijate ja sõidukite üheskoos liiklemise teed. Oleme seisukohal, et
paigaldatud liiklusmärk on kõigile lihtviisiliselt mõistetav ning
arusaamatusi liiklemisel ei tohiks tekkida. Teie kirjast ei selgu,
miks autod teeserva sodiks sõidavad. Korralik tänavavalgustus
on olemas, põhjust selliseks arutuks tegevuseks ei tohiks olla.
Kõnnitee rajamiseks linnaosavalitsusel momendil rahalised
vahendid puuduvad.

Kristiine elanike elu muutub paremaks

Uue aasta künnisel on kommunaal- ja keskkonnaametil
Kristiine linnaosa elanikele edastada head sõnumid.
Käesolevas jõulunumbris tutvustame saabuva aasta ehitus- ja
taastamistööde tulevikuplaane Kristiines.
9216 meetri ulatuses veetorustikke. Uusi kanalisatsioonitorustikke saab Kristiine ligikaudu 101 949 meetri pikkuses
ning sademetevee rajatisi
26 282 meetrit. Ühtse ja korralikult funktsioneeriva kanalisatsiooni arendamine vähendab lähitulevikus oluliselt elanike reovee ärajuhtimisega
kaasnevaid kulusid.
Deniss Borodit
Majapidamised, kus täna reovesi kogumiskaevudesse koabilinnapea
guneb, hakkavad peale kanaKommunaal- ja keskkonna- lisatsiooniga liitumist reovee
ameti tegevuse võtmesõnadeks ärajuhtimise eest ligi 10 korda
2008. aastal on veevarustuse ja vähem maksma. Linnaelanik ei
kanalisatsiooni väljaehitamine, pea veevarustuse ja kanalisatteede remontimine ja hoolda- siooni väljaehitamise eest tulemine ning kogupere mänguväl- vikus lisakulusid kandma, selle
kohustuse võtab enda peale
jakute rajamine.
Tallinna linn.
Kristiine saab uuendatud
Prioriteediks on
veevarustuse ja kanalisatkvartalisisesed teed
siooni
Kristiine elanikke ootab ees Järgmisel aastal on Kristiine
tähtis ja vajalik uuendus, mis linnaosas suurima tee-ehitus
tõstab linlaste elukvaliteeti. objektina planeeritud Nõmme
Jutt on hiljuti ajakirjanduses tee kapitaalremondi jätkamine
elavat kajastamist leidnud Tal- Tedre tänavast Linnu teeni.
linna ühisveevärgi ja kanalisat- Nõmme tee töödega alustati
teadaolevalt juba eelmise aasta
siooni väljaehitamisest.
Sellelaadseid töid teostatakse aprillis, kapitaalremont jõuab
küll järjepidevalt Tallinna vee- nüüd teise etappi. Ehituse käiettevõtete poolt, kuid järgneva- gus uuendatakse tänavavalgustel aastatel kavatseme tempo tus, rajatakse uued vee ja kanaintensiivsemaks muuta ning lisatsiooni torustikud ja elektkatta aastaks 2011 kogu Tal- rivõrk. 2009. aastal jõutakse
linna vee- ja kanalisatsiooni- Nõmme tee taastusremondiga
Tammsaare teeni.
võrgustikuga.
Kristiines kavatseme esmajär- 2008. aastal hakkame senisest
jekorras alustada veevarustuse rohkem investeerima kvartalija kanalisatsiooni ehitustööde- siseste teede remonti, mis on
ga. Kolme aastaga luuakse aastate jooksul väga halba seikokku 4 veevärgi ja 203 kana- sukorda jõudnud ning kohati
lausa liiklemiseks kõlbmatuks
lisatsiooni liitumispunkti.
Tööde käigus ehitatakse välja muutunud. Linnavalitsus töö-

tas välja kvartalisiseste ja kõnniteede 5-aastase arengukava,
mis võimaldab võrreldes eelmiste aastatega teostada väiketänavate kapitaalremonti
palju suuremas mahus. Tööde
käigus paigaldatakse uus asfaltkate nii sõidu- kui ka kõnniteedele, vahetatakse välja purunenud äärekivid, taastatakse
haljastus ja rajatakse valgustus.
Kristiine linnaosa kvartalisiseste teede korrastamiseks
plaanitakse linnaeelarvest eraldada 5 aasta jooksul 30 miljonit krooni. Remonditud saab
37500m2 ulatuses väikeseid
tänavaid.
Kõnniteede remondiks on planeeritud järgmise aasta eelarves 2,2 miljonit krooni, mis
ületab tunduvalt eelmiste aastate eelarvelisi vahendeid.
Kokku remonditakse 3800m2
kõnniteid.
Kogupere kaasaegne
mängulinnak
Öeldakse, et tulevikku on vaid
sel linnal, kus hoolitakse noorimast põlvkonnast ja luuakse
noorte arenguks soodsaid ning
mitmekesiseid võimalusi.
Sellest tarkusest lähtuvalt tulime kogupere mänguväljaku
rajamise mõttele.
Mängides ja liikudes õpivad

lapsed maailma paremini tundma ja arenevad kiiremini. Mängida on mõnus, eriti siis, kui
sellesse on kaasatud ka teised
pereliikmed. Selle eesmärgiga
kavatsemegi juba järgmisel
aastal luua Kristiinesse kogupere mänguplatsi, mis saab
varustatud kaasaegsete atraktsioonide ja mänguelementidega. Linnak on planeeritud erinevatele vanusegruppidele 
alates 1-aastastest, lõpetades
eakatega. Pereväljaku idee
seisneb selles, et pargis oleks
kõigil midagi huvitavat ja
põnevat teha. Näiteks leidub
mänguplatsil eakate inimeste
jaoks vahendeid tasakaalu ja
jõuharjutuste tegemiseks.
Mänguelementide hankimisel
luuakse mänguvõimalused ka
puuetega lastele.
Väljaehitamise käigus tehakse
linnaku territooriumile haljastus, luuakse teed ja valgustus.
Kogupere mänguplatsi rajamiseks on kavandatud ligi 4 miljonit krooni. Võrdselt Kristiinega saavad samalaadsed mänguväljakud ka Haabersti, Lasnamäe ja Põhja-Tallinn.
Järgmisel aastal korrastame
Kristiine linnaosa avalikud laste mänguväljakud. Hetkel on
hoolduse alla võetud 14 mänguväljakut, järgmise aasta
jooksul kavatseme kõik mänguväljakud hooldusesse võtta
ning muuta need lastele turvalisemaks ja atraktiivsemaks.
2008. aasta tõotab tulla kiire ja
teguderohke. Kristiinet ootab
ees palju toredaid ettevõtmisi
ja muudatusi, mis tõstavad tunduvalt linnaosa elanike elukvaliteeti.
Soovin kõigile rõõmsaid jõule
ning tegusat ja erksat vaimu
uue aasta ettevõtmisteks!

Linnaeelarve 2008: Kui teha, siis korralikult
Pole mõtet rääkida pikaajalistest kavadest, kui nende nimel ei
tehta igapäevast tööd.
ellu peab olema tasakaalustatud nii uue loomise kui ka
vana ja väärtusliku säilitamise
vahel.

2. Kas linnaosavalitsuse poolt väljastatakse tasuta graniitsõelmeid ka garaaiühistutele?
Vastus: Soodustus on ette nähtud ainult elamutele. Garaaiühistutel
on võimalik sõelmeid osta Laki 13 asuvast firmast Jaakson ja Ko.
3. Mida kujutab endast projekt «Hoovid korda» ning kuidas 2008.
aastal on võimalik projektiga liituda?
Vastus: Projekt «Hoovid korda» kujutab endast korteriühistute
sihtotstarbelise toetamise korda korterelamute õuealade heakorrastamiseks. Eesmärgiks on elukeskkonna parandamine ning
ühistegevuse arendamine. Kogu informatsioon projekti kohta on
põhjalikult toodud aadressil www.tallinn.ee. Edasi: Linnavõimust
> Ametid > Kommunaalamet > Hoovid korda > Toetamise >
Lisad. Avaldus toetuse saamiseks tuleb 2008. aastal esitada
hiljemalt 14. märtsiks.

21. detsember 2007

Kaia Jäppinen,
Tallinna abilinnapea

Haridus ja kultuur on prioriteetsed valdkonnad Tallinna
jaoks juba mitmeid aastaid.
Möödunud aastatel on tehtud
märkimisväärseid investeeringuid. Järgmistel aastatel tuleb
Lugejate küsimustele vastas Linnamajanduse osakonna juhtivedasi minna, pidades silmas ka
spetsialist Toomas Häidkind.
seda, et 2011. aastal saab
Tallinn Euroopa KultuuripeaMugav tee on valmis!
linnaks. Hariduses peavad investeeringud tagama nii tänaste
Tondi 51a elanike üks suur probleem on lahendatud. Kauaoodatud
sissesõidutee asfalteerimine on tehtud. Tööd algasid 29. novemb- kooliõpilaste kui ka tulevaste
põlvede suuremad võimalused
ril ja lõppesid mõne päeva pärast.
Eesti ja Euroopa elus paremini
Kaevetöid teostas Teploimport AS.
läbi lüüa. Meie panus kultuuri-

Ambitsioonikas koolide
remondiprogramm
Tallinn keskendub tuleval aastal suures osas haridusele ja
kultuurile, investeerides neisse
valdkondadesse kokku 507
miljonit krooni. Hariduse osa
sellest on 284 miljonit krooni.
Kaks aastat tagasi alustas
Tallinn ulatusliku koolide
remondiga. See on korraga nii
investeering tulevikku kui ka
pingutus tänaste õpilaste ja
õpetajate töötingimuste parandamiseks. Oleme seadnud eesmärgiks, et nelja aasta pärast
on kõik Tallinna üldhariduskoolid renoveeritud ja korras.
Kahe viimase aastaga oleme
korrastanud kaheksa koolimaja. Nüüd saavutame ühe aastaga rohkem kui kahe möödunud
aastaga  täielikult renoveeritud saab üheksa koolimaja. (sh
Kristiine Gümnaasium - KL).

Vähemolulised pole lasteaiakohad, mida laste arvu kasvades ähvardab ühe vähemaks
jääda. Võttes arvesse jätkuvat
sündivuse kasvu, koostas Tallinn möödunud aastal tegevuskava kuni 2012. aastani. See
programm pole ainult paberil,
see viiakse ka ellu. Avades uusi
lasteaedu ning laiendades olemasolevaid, loob linn tuleval
aastal juurde 600 lasteaiakohta.
Koolidesse ja koolieelsetesse
lasteasutustesse kavatseb linn
tuleval aastal investeerida ühtekokku märkimisväärsed 284
miljonit krooni. Pealinna põhikoolide õpilastele on tagatud
tasuta koolitoit, oleme suurendanud õpilase päevase toidukorra maksumust nelja krooni
võrra. Võttes arvesse elukalliduse tõusu, alustab linn taas
haridus- ja kultuuritöötajate
palgaläbirääkimisi ning vastavalt kokkuleppele tõuseb uuest
aastast ka nende palk, ning
seda kindlasti mitte vähem kui
riik seda lubab. 2008. aastast
hakkavad kõikides Tallinna
üldhariduskoolides tööle psühholoogid, õpetajate abid ja sotsiaaltöötajad.

Tallinn teel Euroopa
kultuuripealinnaks
Kaks nädalat tagasi kinnitasid
Brüsselis Euroopa Liidu liikmesriikide kultuuriministrid
2011. aasta Euroopa kultuuripealinnadeks Tallinna ja Turu.
See on suur tunnustus, kuid
suurem töö selle nimel, et kõik
visioonid teostuksid, seisab
veel ees.
Investeeringuteks kultuuri- ja
muinsuskaitsesse on järgmise
aasta linnaeelarvesse kavandatud 224 miljonit krooni.
Sündmused lähiminevikust tingisid kultuuripealinnaks kandideerides ka Euroopa Komisjoni ekspertrühma juhtima Tallinnale tähelepanu vähemusrahvuste integratsioonile.
Tänaseks on linnal valminud
nii-öelda rahuliku kooselamise
ehk integratsioonialase programmi struktuur ja juba 2008.a.
esimeses kvartalis viiakse see
volikogusse kinnitamiseks.
Tallinn on Hansaliidu aegadest
peale võitnud mitmekultuursusest. Vastuvõtlikkust eri kultuuride vastu soovime positiivse väärtusena säilitada ka tuleviku tarbeks.
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Mõelgem abivajajaile

Merike Martinson
Tallinna abilinnapea
Tallinna järgmise aasta eelarve on konservatiivsem, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna
osas on tõus 6%. Alati, kui
soovid on võimalustest suuremad, paneb mõistlik pere
paika vajadused ja eelistused.
Nii tegime ka meie koos kolleegidega Sotsiaal- ja Tervishoiuametist ja leidsime, et
esmajoones peavad abi saama
need, kellel pole teistega võrdseid võimalusi: eakad, kel juba jõudu napib, need, kelle
tervis seab oma piirangud puuetega inimesed ning erinevad kriisirühmad. Just nendele elanike gruppidele on raha
lugedes esmajoones mõeldud.

Pensionärid ja puuetega inimesed on need, kes vajavad
toimetulekuks rohkem abi, nii
majanduslikku kui toetavat.
Eakatele mõeldes laiendame
häirenupu süsteemi, mis tagab
üksi elavatele vanuritele ööpäevaringse
sotsiaalvalve
koostöös Põhja-Eesti Häirekeskusega lisaks Mustamäele,
Lasnamäele ja Nõmmele ka
teistesse linnaosadesse.
Puuetega inimeste hoolekandele oleme eraldanud 45 miljonit krooni, kulutused invatranspordile tõusevad sealjuures kahe miljoni krooni võrra,
olles kahe aastaga kahekordistunud. Tallinna linn tagab ligi
poole tuhandele puudega
inimesele igapäevase transpordi pääsemaks kooli, tööle või
hoolekandeasutusse, võimaldab transporti ravile ja rehabilitatsioonile, nende vajadustega arvestab linn ka busside-tollide-trammide hankimisel ning
linnaruumi kohandamisel.
Linn on laiendanud aastaaastalt ka isikliku abistaja teenuseid, aitamaks kaasa puuetega inimeste kiiremale rehabiliteerimisele ja tavaellu kaasamisele. Järgmiseks aastaks on

linn isikliku abistaja teenusele
eraldanud 3,2 miljonit krooni,
mis tagab abistajaile miinimumpalga.
Puuetega inimeste päevategevuse ja -hoiu teenusega toetatakse vaimupuudega täiskasvanud isikuid, selleks on eelarvest eraldatud 19 miljonit
krooni. Neli miljonit krooni
kulub psüühiliste erivajadustega inimestele. See võimaldab
310 psüühikahäirega inimesel
saada iseseisvat elu ja toimetulekut toetavaid teenuseid
ning ennetavad sattumist ööpäevaringsele hooldamisele.
Suurenenud toetustena saab
märkida pensionäridele, kelle
hulgas on ka tervisekahjustusega inimesed ning puuetega
lastele järgmiseks aastaks hinnatõusu kompenseerimiseks
eraldatud 850 krooni, milleks
kulub linnakassast 79 miljonit.
Sotsiaalse rehabiliteerimise
programmi jätkamiseks kulub
linnaeelarvest 8,3 miljonit
krooni.
Ravikindlustamata
inimeste ravikuludeks IdaTallinna Keskhaiglas on linn
eraldanud viis miljonit krooni
ning retseptiravimite aastast
kompensatsiooni tõstnud 2000

Looduse õpperada

kroonilt 2500 kroonini.
Jätkame ka lastekaitse tugevdamist. Meie valitsemisprogrammi eesmärgiks oli tagada
nelja aasta jooksul linnas lastekaitsespetsialistide selline
hulk, et nende töökoormus ei
ületaks 1000 hoolealust.
Järgmisel aastal loome uued
lastekaistespetsialistide ametikohad Mustamäel ja Nõmmel,
teistes linnaosades kavatseme
probleemi lahendada sotsiaaltöötajate vabade ametikohtade arvelt. Laste ja perede
sotsiaaltoetusteks on linnaeelarvest kokku planeeritud 56
miljonit krooni. Lastega perede
sotsiaaltoetus tõuseb 1200
kroonilt 2000 kroonile, sündide
rõõmustav tõus eeldab linnakassast järgmisel aastal juba 23
miljoni krooni eraldamist ning
imikupakkidele kulub 2,8
miljonit krooni. Lapsed pääsevad jatkuvalt eriarsti juurde
ilma visiiditasuta, sest need
kulud  kuus miljonit kroonion linn võtnud enda kanda.
Linna eelarvest kulub järgmisel aastal sotsiaalhoolekandele ja tervishoiule 396,7
miljonit krooni.

Tallinnas tuleval aastal rõhk ühistranspordil ja
ettevõtlikkusel
Tallinn paneb ka 2008. aastal suurt rõhku ühistranspordile.
Järgmisel aastal läheb liinile 25 bussi ning 7 uut liigendtrolli.
Uute ühissõidukite ostu finantseerib linn järgmisel aastal 83,5
miljoni krooniga.

Jaanus Mutli
Tallinna abilinnapea
Järgmisel aastal rakendatakse
ühistranspordi prioriteedisüs-

teem, mille raames paigaldatakse 26 ristmikule foorikontrollerid ning bussid ja trollid varustatakse prioriteediseadmetega, mis tagavad
ühissõidukitele sujuvama ja
kiirema liiklemise.
Ühistranspordi sõidupiletite
hinnad järgmisel aastal küll
tõusevad, kuid selleks on linnast mittesõltuvad põhjused.
Nimelt on riik otsustanud tõsta
aktsiise, mille tõttu tuleb transpordiettevõtetel järgmisel aastal tasuda kütuse eest ligi 15
miljonit krooni rohkem kui

Tühjad hooned kipuvad põlema
Viimasel ajal on sagenenud inimohvritega tuleõnnetused Tallinna
erinevates linnaosades, kus tuleroaks on langenud tühjalt seisvad
hooned, milliseid ilmade jahenemisel on hakanud hõivama kodutud. Selliseid hooneid on ka Kristiine linnaosas ning ka siin on
olnud tulekahju, kus hukkus kodutu. Pikka aega oli probleemseks
piirkonnaks endise Tondi sõjaväeosa territoorium. Nüüd, kus
ühes, õppehooneks ehitatud kasarmus tegutseb Audentese Ülikool, spordisaalis treenivad Aitado Judoklubi kasvandikud, AS
Tondi Kvartal on alustanud kasarmute renoveerimist, on kodutud
sellest piirkonnast lahkunud. Kuigi kasutusel mitteolevaid hooneid jälgib pidevalt nii munitsipaal- kui riigi politsei, on olnud
juhtumeid, kus omaniku loata on kodutud neid püüdnud hõivata.
Regulaarsed reidid, koostöö omanike, valdavalt kinnisvara arendajate ning linnaosa elanikega, kes informeerivad meid olukorrast
linnaosas, on õnnestunud olukorda kontrolli all hoida. Siiski ei või
iial kindel olla, et kusagilt mujalt tulnud peavarjuotsijad ei püüa
tühjadesse hoonetesse sisse tungida. Sellepärast palve kõigile
Kristiine elanikele, kui näete kahtlast askeldamist mõne tühja
maja juures, informeerige sellest politseid telefonil 110, munitsipaal-politseid ööpäevaringselt telefonil 14440, tööpäevadel
6457136; 6457137 või e-postiga (enn.viidu@tallinnlv.ee)
Enn Viidu
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti peainspektor

lõppeval aastal. Riik aga on
keeldunud seda ettevõtetele
hüvitamast. Samuti soovivad
palgatõusu bussi-, trammi- ja
trollijuhid. Kuna riik meid
erinevalt teistest Eesti linnadest ja maakondadest ei
toeta, siis peame ise leidma
raha uute ühissõidukite jaoks.
Aga ka pärast hinnatõusu jäävad nii üksikpileti kui ka juunior- ja seeniorkaartide hinnad
Tallinnas väiksemaks Tartu
vastavatest hindadest, kuigi
sõiduvalikuid on Tallinnas tunduvalt enam.
Võttes arvesse tänast olukorda
nii liikluses kui ka parkimises,
tuleb korrigeerida ka parkimise
tariife. Täna on parkimiskoormus Tallinna süda- ja vanalin-

nas ületanud juba taluvuse
piiri, mistõttu tuleb otsustavalt
sekkuda. Tulevikus peaks
vanalinn jääma ikka pigem
jalakäijatele ja mitte parkivatele autodele.
Tahetakse suurendada tarbijate
teadlikkust, et vähendada võimalikke probleeme teenuste ja
kaupade ostmisel. Selleks korraldatakse regulaarseid infopäevi, koostatakse selgitavaid
trükiseid ja nõustatakse iga
päev tarbijaid linnavalitsuse
teenindussaalis. Suuremat rõhku pööratakse alkoholi müügi
järelevalvele, et vähendada
probleeme just noortele alkoholi müümisel.

Tondilossi omanik
lammutas
hoone ja
kodututel
pole
sinna
enam
asja
Politsei
kontrollib
kodutute
kogunemiskohta; nüüdseks
hoone
lammutatud

22. novembril olid kõik huvilised kutsutud Löwenruh` parki
uut looduse õpperada avama.
Huviliste hulgas olid Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 4 klassi
õpilased ja mitmed Kristiine linnaosa elanikud. Kohal oli ka
Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb, kes tervitas külalisi.
Vastvalminud Löwenruh` pargi loodusrada pakub vaatamiseks ja
tutvumiseks 14 põnevat punkti, mille on välja valinud raja idee
autor looduskaitsja Martin Suuroja.
Tallinna Keskkonnaameti esindajad tutvustasid külalistele
Löwenruh` parki ja õpperada. Õpperaja 14 vaatluspunktis
tutvustati pargi ajalugu ja vaatamisväärsusi nagu lõviskulptuur,
alpi seedermänd, punane tamm, siberi lehised, harilik pihlenelas,
hariliku vahtra sort Schwedlerii, vääveltorik, harilik jugapuu,
hõberemmelgas, pargi linnustik, tiigid jpm.
Löwenruh` pargi looduse õpperaja rajamine maksis 190 tuhat
krooni. KL
Foto: Ljubov Semjonova

Vastvalminud Löwenruh` pargi loodusraja idee autor
looduskaitsja Martin Suuroja vastab laste
küsimustele.
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Kuivad
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võrkkotis

30, 40, 50 cm, 25-49 kr/kott

Pakis

BRIKETT

30-38 kr/pakk

T e l: 6 5 4 1 1 0 0 , 5 2 3 8 8 5 2
TAMMARU FARM www.tg.ee

Uus gaasitankla Töökoja tn 4
AS Propaan paigaldas uue gaasitankla kesklinna
Tankla on praktiliselt kesklinnas, asudes Veerenni tn. uue
ringtee lähedal aadressiga Töökoja tn 4, tel. 6328821.
Avatud 9.00-17.00.Ootame teid uues autogaasitanklas.
www.propaan.ee

KÜ Tulika 64 vajab

koristajat-majahoidjat.
Täpsema teave saamiseks pöörduda
tel. 56 915 784 e.
6 77 38 60
Urve Seemel`i poole.
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Rikaste meeste teise ringi seadus

Marika Tuus
Riigikogu liige
Siis kui hambad risti valitsus
oli kevadel ametis surnute ja
pronksist sõjamehe seljatamisega, pidas Rein Lang aru,
milliseid läbikukkunud vanu
eelnõusid märkamatult uue ja
veel kogenematu Riigikogu ja
valitsuse poolt läbi lükata.
Esmalt tuli ta välja eelmise valitsuse poolt läbipõrunud korrakaitse seadusega, mis annaks
taas voli pargipingil õlut libistada ja laste liivakasti kõrval
haljasalal peatäit välja magada.
Siis toodi kalevi alt välja ammune Ojulandi  Langi plaan
roolikeerajatele kerget joovet
lubada, kuna väike alkoholikogus mõjuvat inimese psüühikale ergutavalt ning et põhiosa
avariidest tehtavat hoopis kaine peaga. Seejärel hakkas minister hauduma plaani põhiseaduse õlle üllitamiseks, et oma
parteikaaslase juhitavat AS A.
Le Gogi toetada ja üldsust
pisut raputada. Ent valimiste
rahastajad väärisid enamat. Nii
võetigi lauasahtlist välja rikaste meeste seadus, mis lubab
naisevahetuse puhul kahjusid
kaotamata koos varaga punuma panna. Nii hakatigi vanauut perekonnaseadust kutsuma
rikaste meeste teise ringi seaduseks. Lõpuks ometi oli Reformierakonnal lootust oma ammune ja mitmel korral läbikukkunud plaan  üle minna sajandeid kestnud pere ühisvara süsteemilt lahusvarale ellu viia.
Vabadus abielu ajal
tehinguid teha
Esimese Eesti Vabariigi ajal
oleks Langi sõnul see seadus

peaaegu vastugi võetud.
Tegelikult tekitas professor
Ülo Uluotsa omaaegne plaan
raskeid vaidlusi ja 31 000 naisorganisatsioonide poolt kogutud protestiallkirjaga pandi
plaan seisma. 2001. aastal tahtis tollane justiitsminister Märt
Rask uuesti tehtud seadusprojekti Riigikogule esitada, kuid
naisorganisatsioonide tugeva
vastuseisu tõttu see sinna siiski
ei jõudnud. Eelmise valitsuse
ajal tahtsid oravad eelnõu taas
läbi suruda, kuid Keskerakonna kategoorilise vastuseisu tõttu jäi see sinnapaika. Nüüd hiljuti toodi vana eelnõu, mille
tabelid tuginevad 1998 aasta
andmetele, taas päevavalgele ja
kuna tänane valitsus kiitis selle
ka heaks, jõudis see ka Riigikogusse. Praeguse perekonnaseaduse olulisemaks puuduseks olevat abikaasade tugev
varanduslik seotus. Ja et uus
seadus suurendavat vabadust
abielu ajal oma varaga tehinguid teha. Nii on seaduses kirjas. Vara kuulub sellele, kes
selle ostis. Seega ei pea enam
abikaasa käest küsima, kui tahad midagi müüa, pantida, kinkida või rentida. Väike lohutus
siiski on. Ühise eluaseme ja
auto võõrandamiseks on siiski
abikaasa nõusolekut vaja. Kuid
suvilad, maad, aktsiad, põllutehnika ja loomad, kodutehnika, elektroonika, rääkimata
mööblist jm. on lahusvara.
Seadus näeb ette, et lahutuse
korral tekib abikaasal, kelle
vara on kasvanud väiksemal
määral, rahanõudeõigus abikaasa suhtes, kelle vara on
rohkem suurenenud. Seda koos
juurdekasvuväärtusega. Seega,
läbi kohtu saab nõuda tasaarveldust. Kuid kellel paksem
rahakott, selle käes võim, see
palkab ka parema advokaadi.
Pealegi jätab seadus palju
kohtute otsustada ja lubab teha
seadustähest kõrvalekaldeid
otstarbeka majandamise põhimõttest lähtuvalt. Selge, et

nõrgem pool kaotab. Miski ei
sega juba varem oma vara ümber vormistamast sõbra või tuttava nimele. Kuid milline anss
on abikaasal kohtu poolt väljamõistetud summat abikaasa
käest ka reaalselt kätte saada?
Abielu läbi turumajanduse
prisma  kui palju maksab
sünnitamine?
Justiitsministeerium
võiks
mõelda selle peale, et täna on
50 000 nn. alimentide mittemaksjat, kellelt naised laste
ülalpidamise raha kätte ei saa.
Riik on siin jõuetu. Abieluvara
näol on aga tegemist hoopis
suuremate summadega. Kohtuliku konflikti puhul on abikaasadevaheline vimm juba ka
sedavõrd sügav, et jonni pärast
häid lahendeid ei tahetagi.
Minister soovitas abielludes
hakata abikaasadel kohe tekke
ja kviitungeid koguma, et lahutuse korral oleks võtta. Aga
milliseid tekke siis kolme
lapsega kodus olev ema kogub? Ei anna talle laste söötmise-vannitamise, kooli ja koju
tassimise või pesupesemise
eest neid keegi. Või koguda
bussipileteid ja keemilise
puhastuse arveid? Ja mida ütleb naiste sisetunne igapäevaelus võõrast vara kasutades? Või hoopis palgata raamatupidaja?
Ministri sõnul peabki tänapäeva perekonnal advokaat olema,
nii nagu olevat tavaline koduhooldaja. Kas siis nii tugevdame perekondi ja paneme
lapsed sünnitama? Kas nii
väärtustame perekonda ja
emadust? Aga kui tõesti juba
kõik on ost-müük ja võlaõiguslik suhe, siis võib naine vabalt
küsida, et kui palju maksab
sünnitamine? Arvestame ka
selle miljonitesse. Kui me taandame armastuse külmale kalkulatsioonile, saamahimule,
äriprojektile, siis kandku materiaalsuse pitsatit ka sünnitus ja
laste kasvatamine.

Seaduse küüniline tagasiulatuv mõju
Varalahusus hakkab kehtima
ka nendele, kes kasvõi juba
mitukümmend aastat abielus
olnud. Kui tahetakse aga ühisvaraga jätkata, tuleb koos
notari juurde minna ja sealt
saadud tõend abieluvara registrisse toimetada. Siin läheb uus
seadus vastuollu põhiseadusega, sest abiellutud on ju teistel tingimustel. Abikaasadel on
õiguspärane ootus, et riik tagab
neile kehtiva õiguskorra. Üldreeglina on ka mehed uue
seaduse vastu. Kes aga tõesti
pooldab lahusvara süsteemi,
võib ka täna abieluvara lepingu
sõlmida. Et aga taolisi lepinguid on peredes kaheteist aasta
jooksul sõlmitud vaid 3000
ringis, näitab selgelt, et meil
eelistatakse ühisvara ja et meie
kultuuriruumis on varalahusus
kuidagi võõras. Jah, lahusvara
süsteem on kehtestatud viies
liikmesriigis, ent igal pool teatud mööndustega: kus kehtib
varalahusus küll abielu ajal, ent
lahutuse korral jagatakse varandust ühisvara põhimõtete järgi,
kus jälle ei kehti varalahusus ema
lastega kodus oleku ajal jne.
Eelnõuga on aeg maha võetud
kuni jaanuarini, mil Riigikogu
sotsiaalkomisjon saab Tartu
Ülikoolilt tellitud seaduse
mõjude analüüsi. Siis aga kardan, et aeg saab otsa ja seadus
võetakse vastu, sest valitsus on
nii otsustanud. Saatuslikku
olukorda saaks ära hoida, kui
hakkaksime kiiresti allkirju
koguma. Nagu varasematelgi
kordadel. Kui palju peretülisid
uus seadus kaasa tooks, on
raske ennustada.
Rahulikke jõulupühi ja
lõbusat aastavahetust!
Head tervist ja kordaminekuid uuel aastal!
Olgu 2008. aasta lahkuvast
parem!

Tallinna laste päevakeskuste
ümarlaud
20. novembril kogunesid Tallinna kõikide linnaosade laste
päevakeskuste töötajad koostöö-ümarlauale. Tegemist oli esmakordse ettevõtmisega, mis sai teoks Kristiine Sotsiaalkeskuse initsiatiivil.
Osalejaid tervitas südamlike sõnadega Kristiine Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Eerika Rahuoja. Seejärel tutvuti kolleegide töökorralduse, alusprintsiipide ning edaspidiste
plaanidega. Arutleti ühiseid probleeme ning vahetati erialaspetsiifilist informatsiooni.
Päevakeskuste tagasiside oli igati positiivne ning algatuse traditsiooniks kujunemist tugevalt toetav. Kristiine Sotsiaalkeskuse
korraldusmeeskond tänab osalejaid aktiivse osavõtu eest ning
väärtustab kõrgelt päevakeskuste partnerlussidemeid.

Sotsiaalministeeriumi esindajad Kristiine
Sotsiaalkeskuses
4. detsembril tutvusid Sotsiaalministeeriumi hoolekande
osakonna esindajad Marina Runno ja Signe Kaplan Kristiine
Sotsiaalkeskuse hetkeolukorra ning arengusuundadega. Arutati
võimalikke koostööküsimusi.

Linnaosa sotsiaalhoolekanne
on tasemel
Kuus nädalat Kristiine sotsiaalhoolekande osakonnas
praktiseerimist andis mulle tervikliku ülevaate meie
elanike toimetulekuraskustest ning omavalitsuse poolsetest
toetusvõimalustest.
Tuginedes Tallinna Ülikoolis omandatud teadmistele arvan, et
Kristiine hoolekandesüsteem on eesrindlik ning kaasaegne.
Tänu paigas väärtustele, kliendikeskusele, oskuslikule töö
koordineerimisele ning professionaalsetele töötajatele on abivajajate toetamine tõhus ning kvaliteetne.
Lugupeetud sotsiaalhoolekande osakonna ning allasutuste professionaalid! Teie töö on väärtuslik ning täidab üliolulist kiirete
ühiskonnamuutuste tasakaalustaja rolli.
Ilusat jõuluaega ning energiat uueks aastaks!
Koidu Saame
Tallinna Ülikooli magistrant

Soovib Kristiine rahvale
Riigikogu liige Marika Tuus

Kontrollige gaasiseadmed!
Viimase aasta jooksul Venemaal, Ukrainas ja Prantsusmaal
toimunud gaasiplahvatustega seotud õnnetused elumajades
on suurendanud Eestis gaasimüüjate tähelepanu ja ohutunnet elanikkonna poolt tegemata töö osas elumajade siseste
avariiohtlike gaasiseadmete kasutamisel.
Küttegaasi ohutuse seaduse
nõuete selgitamine elanikkonna seas on põhiliselt möödunud
edukalt. Tänaseks on uued gaasiseadmed endale soetanud ligikaudu pooled korteriomanikest ning korteriühistute liikmetest.
Kahjuks leidub seaduskuulelike gaasitarbijate kõrval veel
palju Küttegaasi ohutuse seadust mittetäitvaid korteriomanikke ja korteriühistuid.
Viimaste andmete põhjal vaid
15% korteri maagaasi tarbijatest on tellinud oma kasutusaja
ületanud (vanemad kui 15 aastat) seadmetele nimetatud seadusega nõutud tehnokontrolli
ülevaatuse. Küttegaasi ohutuse

seaduse kohaselt pidid kõik
kasutusaja ületanud gaasipaigaldiste omanikud seda tegema
kuni 01.07.05. Samas analüüsides tänast olukorda, vähemalt
25% gaasiveesoojendeid kasutavatest kodutarbijatest, s.h.
korteriühistud, kasutavad endiselt amortiseerunud ja eriti
plahvatusohtlikke seadmeid veesoojendeid, milledel puudub ohutusautomaatika, mis
lekivad, on sageli hooldamata,
suitsulõõrid on ummistunud
jne. Gaasiõnnetus vaid ühes
korteris seab aga ohtu kogu
majas viibivate inimeste elu ja
tervise ning kahjustab ulatuslikult nende kõigi vara.
Tehnilise kontrolli teostamine

on tehtud ülesandeks Eesti riigi
poolt OÜ-le Tehnokontrollikeskus. Riiklik järelvalve on
seadusega pandud Tehnilise
Järelvalve Inspektsioonile, kellel on õiguslik alus teha ettekirjutusi ohtlike seadmete omanikele ja nõuda gaasivõrgu ettevõtetelt gaasi sulgemist nii
eraldi korterites kui ka elamutes tervikuna. Gaasiseadme
kasutamise nõuete täitmata jätmise korral näeb seadus ette
karistada seadme füüsilisest
isikust korteriomanikku kuni
18 000 kroonise trahvi ja juriidilist isikut, näiteks korteriühistut või selle haldajat, rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
Küttegaasipaigaldistele saab
tehnilise ülevaatuse korterivõi majaomanik tellida OÜ
Tehnokontrollikeskusest aadressil Mustamäe tee 5 või
telefonil 659 9470.
AS Eesti Gaas on muretsenud

gaasitarbijate tarvis euronõuetele vastavad soodushinnaga
veesoojendid
NEVA-3216,
millised on Saksamaal testitud
ning omavad Euroopas tunnustatud CE sertifikaati. Nende
müüki koos paigaldamisega,
samuti teisi majasiseseid gaasitöid teostab AS-i Eesti Gaas
kontserni tütarettevõte AS EG
Ehitus.
Veesoojendi NEVA müük koos
paigaldamisega maksab 2850
krooni.
Informatsioon ja tellimine
Tallinnas ja Põhja-Eestis tel
630 3108.
Informatsiooni annavad ka
kõik AS Eesti Gaas piirkondlikud klienditeenindused.
AS-i Eesti Gaas informatsioon telefonidel 630 3064 ja
630 3020.
Suitsu- ja ventilatsioonilõõride
remondil aitab OÜ Korstna
Ekspert aadressil Marja 4D,

tel. 681 2024 või 523 3088.
Korstnate suitsu- ja ventilatsioonilõõride puhastamiseks

saab abi firmast Eesti Korstnapühkijate Koda aadressil Rataskaevu 20-5, tel. 56 628 012.

NB!

Linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad kompenseerivad osaliselt gaasiseadmete maksumuse
(kuni 2000 krooni seadme kohta) isikutele, kelle
netosissetulek esimese pereliikme kohta on alla
palga alammäära (3600 krooni) ja järgmiste pereliikmete kohta 80% sellest.
Toetuse saamiseks on vajalik pöörduda koos
perekonna sissetulekuid ja paigaldatud gaasiseadmete maksumust tõendavate dokumentidega
Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande
osakonda aadressil Tulika tn 33b.
Vastuvõtt toimub E 9.0013.00 ja 14.0018.00;
T, N 9.0013.00 ja 14.0017.00; R 9.0012.00.
Informatsioon telefonil 645 7140.
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Noor Talent 2007

Lilleküla Gümnaasiumi 10 b klass X-XII klassi vanuserühmas võitjad.
Foto: Ljubov Semjonova

7. detsembril toimus piirkonna koolide ühine
showtantsuvõistlus Noor Talent 2007.
Võisteldi neljas vanuserühmas. Võitjateks tulid:
I - III klass
Lilleküla Gümnaasiumi 3 a klass (Marit Aru, Alina
Fitissova, Anette Kasemägi, Anette Piirsalu, Helen
Kruusi, Nicole-Winona Mikli).
Parim kostüüm ja üllatusesineja - Marten Rõuk
Kristiine Gümnaasiumist, 2 b klass.
IV - VI klass
Kristiine Gümnaasiumi 6 a klass (Ketlin Polma,
Maria Paiste, Hele-Riin Metsal).
Parim kostüüm - Siret Sarv, Annemari Kotkas,
Kristel Loos ja Monika Kapanen Lilleküla
Gümnaasiumist, 6 b klass.
Üllatusesineja - Liis Salum Kristiine
Gümnaasiumist, 4 a klass.

VII - IX klass
Audentese Erakooli 9 b klass (Kerli Liiv, Inna
Kovaljova, Annika Kuusk, Elis Lubja, Liis
Lõhmuste, Kristina Tshekunova, Elisabet
Visnapuu).
Parim kostüüm - Airi Mikiver I Internaatkoolist,
9 klass.
Üllatusesineja - Henri Mäll Kristiine
Gümnaasiumist, 8 b klass.
X - XII klass
Lilleküla Gümnaasiumi 10 b klass (Dagmar
Torilo, Doris Torilo, Maria Jaama, Maria
Remmelkoor, Kadri Roots, Kadri Kivimaa,
Laura Kivistu, Anna Peterson, Grete Kokmann,
Annika Vokksepp, Eva-Liisa Lukas, Reelika
Lõhmus).
Parim kostüüm - Lilleküla Gümnaasiumi 10 b
klass.
Üllatusesinejad - Kadi Kalm, Eve Telga, Madli
Tarjus Kristiine Gümnaasiumist, 12 a klass.

21. detsember 2007

ÜRITUSED JAANUARIS

Kristiine linnaosa eakate kohtumine
LOV vanema Mihhail Korbiga
Vabadusvõitlejate koosolek
Mati Ruus
Vestlusring
Olga Kenk
Fotonäituse "Aastaajad" avamine
Mare Iknojan
Tantsime end terveks!
Ann Alas
Liiklusalane loeng "Ole eeskujuks!"
Pille Luiga
Eakate juubilaride õnnitlemine
Õnnesoovid Kristiine LOV
vanemalt Mihhail Korbilt
Skautide koosolek
Ingrid Junissev
Klubi "Ristik" ristsõnahuvilistele
Maimu Ummelas
Laulge kaasa!
Laulame vanu häid laule.
Eda Neider
Piiblitund
pastor Helari Puu
Kontsert "Talve tantsud ja laulud!"
Puuetega Inimeste Koja saalis Endla t.59

T: 8. jaanuar kell 14.00
N: 10. jaanuar kell 14.00
T: 15. jaanuar kell 12.00
K: 16. jaanuar kell 14.00
R: 18. jaanuar kell 11.30
T: 22. jaanuar kell 14.00
K: 23. jaanuar kell 14.00
N: 24. jaanuar kell 13.00
E: 28. jaanuar kell 12.00
T: 29. jaanuar kell 14.00
K: 30. jaanuar kell 15.00
N: 31. jaanuar kell 14.00

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

Rahulikke jõule!
Meeldivate kohtumisteni 2008. aastal!

Kolmapäeval, 9. jaanuaril 2008

kell 18 toimub Kristiine Linnaosa Valitsuse saalis Tulika 33b
korteriühistute ümarlaud.
Esitleme 2007 aasta Kristiine tegusamaid
korteriühistuid.
Parimate pidulik autasustamine.
Info ja registreerimine
Tel 645 7119 Marje Rohtla

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
reedeti kl 9.0016.00
Infospetsialist  Merle Kaselo
Tel 657 7058
Infospetsialist  Vivian Alt
Tel 657 7058
Linnamajanduse osakond
Vastuvõtt:
E 15.0018.00, N 9.0012.00
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 15.0018.00, N 9.0012.00
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

