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Kristiine linnaosa ajaleht

„Tänan kõiki, kes
osalesid talgutel või
panustavad oma kodu
ümbruse korrastamisse,“
Loe Jaanus Riibe
juhtkirja lk 2

www.tallinn.ee/kristiine

Tallinna Tondi Põhikooli uus maja sai nurgakivi
Reedel, 26. aprillil paigaldati nurgakivi Tallinna Tondi Põhikooli uuele
majale (Tondi 40), mida koolipere on
pikisilmi oodanud.
Nurgakivi asetasid linnapea Mihhail Kõlvart, abilinnapea Vadim
Belobrovtsev, Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe, Tondi põhikooli
direktor Sirli Väinsar ning Tallinna
Haridusameti, kooli ja ehitaja esindajad.
Linnapea Mihhail Kõlvart ütles
oma tervituskõnes, et selle koolihoone ehitamiseni on läinud väga kaua
aega. „Positiivne on aga see, et nüüd
ehitame täiesti uue hoone, mitte ei renoveeri vana. Täna on õnnelik päev,
sest iga kooli ehitamine on eriline.

Seda enam on eriline ehitada erilistele lastele erilist kooli“, sõnas linnapea.
„Ligi saja-aastasel Tondi põhikoolil on linna haridusmaastikul täita
väga oluline ülesanne – kaasata haridusse kõiki lapsi, olenemata nende
erivajadusest,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Kool teeb tänuväärset tööd lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe võimaldamisel, et
võimetekohase hariduse saaksid
omandada kõik lapsed. Kuid peale
selle vajavad kooli kasvandikud rehabilitatsiooni- ja tugiteenuseid ning
vabaaja- ja huvitegevusi, mida on
jõudumööda pakutud ka seni, kuid
milleks uude majja tulevad kordades
paremad tingimused.“
Hoone valmib kava kohaselt 1. au-

gustiks 2020 ning õppetööd saab seal
alustada kuu aega hiljem, 1. septembril. Projekti eelarve on 13,19 miljonit
eurot.
Tondi põhikooli direktori Sirli
Väinsare sõnul ei tähenda uus koolimaja ainult uut hoonet, vaid ka sisulist muutust. „Uus maja toetab planeeritud kogupäevakooli kontseptsiooni realiseerumist. Kuna õppimine
toimub meil läbi praktika, siis teeb
eriliselt head meelt laienenud võimalused käelises tegevuses ja eluõpetuse valdkonnas,“ rääkis Väinsar. „Samuti on suurt tähelepanu pööratud
kehalise tegevuse ja liikumise võimaluste täiendamisele nii maja siseselt
kui õuealadel. Esmatähtis hoone planeerimisel oli keskkonna kujundami-

ne vastavalt vajadustele ja nii ongi
olenevalt õppekavast vastavad tingimused loodud.“
Tallinna Tondi Põhikooli eelkäijaks peetakse 1922. aasta suvel linnavalitsuse otsusega asutatud ja 1923.
aasta jaanuaris tegutsema hakanud
Tallinna Linna Abikooli. Kooli eelmine maja ehitati 1963. aastal ning see
oli praeguseks vananenud. Hoone otsustati lammutada ja ehitada asemele uus, tänapäeva nõuetele vastav õppekompleks. Ehitustöödega alustas
Fund Ehitus OÜ tänavu jaanuaris.
Tondi põhikooli uus hoone on üle
pika aja spetsiaalselt erivajadustega
laste õpetamiseks kavandatud ehitis.
Lisaks õpperuumidele tulevad sinna
veel raviteraapia basseinid, kehalise

treeningu kompleks, moodsa sisustusega õppeköök ja käsitööklassid ning
teised toimetuleku parendamist toetavad ruumid. Hoones hakkab paiknema ka Tallinna Õppenõustamiskeskuse osakond oma mitmeotstarbeliste
õppeklasside, eripedagoogide tööruumide ja auditoorium.
Suletud netopinda on kavandatud
8325 m2. Uue hoone kavandiga saab
tutvuda Fund Ehituse kodulehel.
Uue maja valmimiseni tegutseb
Tondi põhikool asenduspindadel endises Tallinna 37. Keskkooli hoones (E.
Vilde tee 69), Rõõmupesa ja Õunakese
lasteaias ning endises lasteaiahoones
aadressil Tuisu 20, õpilaskodu kasutab
Tallinna Väikelaste kodu ruume.
RAEPRESS
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Kristiine korteriühistute
infopäeva kokkuvõte
10. aprillil 2019 toimunud Kristiine linnaosa korteriühistute infopäeva päevakord
oli järgmine.

JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

AUSTATUD KRISTIINE ELANIK
15. mail, mil tähistatakse Tallinna päeva, on Kristiines lõpule viidud kõik heakorratööd. Veel viimased jõupingutused
ning linnale kuuluvad teed, tänavad ja haljasalad saavad
korrastatud ja kauaoodatud suvi võib tulla.
Kevadised koristus- ja hooldustööd sisaldasid endas haljasalade ja teerajatiste puhastamist, lillede istutamist, liikluskorraldusvahendite korrastust ja talihoolduse käigus libedustõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu,
igapäevaselt olid väljas vaakumimurid ja mahukamate tööde puhul kaasati käsitööbrigaade.
Tänaseks on taas tööle pandud Kristiine purskkaevud,
kõik pealinna elanikud ja külalised saavad nautida kaunist
kevadilma Löwenruh’ pargis ja Kotkapoja haljasalal. Aprilli lõpus ja mai esimestel nädalatel toimusid aktiivsete seltside ja elanike eestvedamisel mitmed talgud. Tänan kõiki,
kes osalesid talgutel või panustavad oma kodu ümbruse
korrastamisse, sest linnaosa väljanägemine ja heakord olenevad meist igaühest. Koos sai ära tehtud suur töö.
Rõõm on tõdeda, et ka käesoleval aastal pakub Kristiine
õpilasmaleva rühm noortele võimalust muuta suvi meeldejäävaks üheskoos töötades ja parimat aega veetes. Töötamise
ja praktika võimaluste loomine noortele on väga oluline. Nagu
eelmiselgi aastal, tulevad noored appi linnaosa heakorratöödele. Usun, et noortel saab olema mitmekesine, huvitav ja tegus töösuvi. Kristiine linnaosas töötab sellel suvel üks malevarühm ja töökogemuse saavad Kristiine linnaosa 20 noort.

Kristiine linnaosa valitsus saab
uued tööruumid
Tallinna linnavalitsus kiitis 17. aprillil heaks Kristiine linnaosa
valitsuse uute bürooruumide jaoks äriruumide üürilepingu
projekti ja üürileping sõlmiti Metalli tänav 5 äriruumide kasutamiseks. Uutesse äriruumidesse ümberkolimine on vajalik
Kristiine linnaosa valitsuse töötajatele ja klientidele nõuetekohaste töö- ja vastuvõtutingimuste tagamiseks. Praegune
haldushoone on paraku amortiseerunud ja olnud mitmeid aastaid halvas seisus. Metalli tänav 5 büroohoone valmib käesoleva aasta lõpuks ja sügisel selgub ka täpsem linnaosavalitsuse
ümberkolimise ajakava.

Algab suvine ürituste hooaeg
Maikuu on toonud soojemad ilmad ja linnaosa haljasalad on läinud roheliseks. Loodame, et suvi tuleb veelgi soojem, kuna meil
on suured plaanid korraldada vabaõhuüritusi ja välitreeninguid,
korrastada kvartalisiseseid teid, esimesed tööd on juba alanud.
Suveürituste hooaeg algab juba 22. mail, mil toimub esimene välitreening, 25. mail on Kristiine kevadlaat ja Veneetsia
karneval. Juunikuus saavad alguse suvekontsertide sari ning
üritustesari lastele ja nende vanematele, kus pühapäeviti keskpäevast alates lõbustavad lapsi Löwenruh’ pargi vabaõhulaval
mitmed põnevad esinejad. Nagu tavaliselt, on Kristiine linnaosa valitsuse korraldatavad üritused kõikjal tasuta. Ootame
teid kõiki hooaja suurüritusele!

KRISTIINELEHT
Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus. Aadress: Tulika 33b, 10615 Tallinn
Toimetuse kontaktid: e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee. Tel.: 645 7117
Reklaam: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee. Tel.: 645 7134
Kujundus: Olmerk Kujundus OÜ
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht
Kristiine Linnaosa

Kristiine Linnaosa

Järgmine leht ilmub 14. juuni 2019

1) Korteriühistu mugavam elu – uue
tarkvaraga. Margus Randma, E-Vote OÜ
2) Puude hooldusest – arborist Tiit Kesküla, OÜ Pan Tiit
Margus Randma E-Vote OÜ-st tutvustas uudset korteriühistutele loodud arhiveerimis-, hääletus- ja volituskeskkonda
eVote.
Korteriühistu majandamine nõuab mitmesuguste otsuste vastuvõtmist. Kui aastaid on otsuste vastuvõtmiseks kutsutud
kokku üldkoosolek, siis juba mõnda aega
saab otsuseid vastu võtta ka koosolekut
kokku kutsumata – virtuaalsel kujul hääletades. Selle võimaldamiseks ongi loodud
keskkond – eVote! Virtuaalne hääletamine
põhineb „Korteriomandi- ja korteriühistu
seaduse“ § 21-l „Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata“.
eVote-keskkonnas on „koosolekul osalejateks“ kõik ühistu liikmed, seega on kvoorum alati täidetud ja enam ei kulu ühistu
liikmete kallist aega korduskoosolekuteks.

eVote on ka hea abimees korteriühistu protokollide loomiseks – hääletustulemused
genereeritakse elektrooniliste hääletuste
põhjal automaatselt hetkega!
eVote keskkond võimaldab korteriühistu liikmetel volitada teisi isikuid osalema
otsuste eelnõude hääletusel. Lisavõimaluseks on volitusele tähtaja seadmine ning
volitatud isik saab vaadata vastu võetud otsuseid.
Oluline on eVote keskkonna arhiveerimisfunktsioon. Korteriühistu dokumente
on võimalik kerge vaevaga arhiveerida turvalisse internetiserverisse. Arhiivifaile saab
teha nähtavaks nii juhatusele kui korteriühistu liikmetele. eVote keskkonnaga on
võimalik tutvuda aadressil www.evote.ee
Infotunni teises osas rääkis arborist Tiit
Kesküla Pan Tiit OÜ-st puude hooldusest.
Tiit Kesküla tutvustas kõigepealt arboristi ametit – kes on ja millega tegeleb arborist. Arborist istutab, hooldab ja teostab
puude raiet, kasutab vajadusel köis- ja korvtõstukit.Arborist on omandanud teadmised
pädevas õppeasutuses ja teinud kutseeksami ning omab kutsetunnistust.
Seejärel rääkis Tiit Kesküla puude istuta-

misest. Istutamisel tuleb puule vaadata sobiv koht, et ei istutataks majale liiga lähedale, trasside peale jne, arvestada puu võra laiusega näiteks 10 aasta pärast. Valida tuleb korralik istik – kindlasti kontrollida enne
istutamist juurestikku. Istikul peab olema
korralik narmasjuurestik, ei tohi olla keerdjuurestikku. Istutamisel tuleb kindlasti jälgida istutamissügavust. Ei tohi istutada liiga sügavale, õigesti istutatud puul peab juurekael jääma maapinnaga ühele tasemele.
Arborist Kesküla tutvustas kolme raieliiki: hooldus-, sanitaar- ja ehitusalune raie.
Hooldusraiet tehakse siis, kui puud kasvavad liiga tihedalt, sanitaarraiet – kui puu on
nakkusohtlik või kahjurite levitaja, ehitusalust raiet – kui puu jääb rajatava hoone või
rajatise alla.
Raie- ja hoolduslõikusload on tasuta, luba
saab taotleda e-teenusena. Tallinna keskkonnaameti spetsialist annab nõu, samuti nõustavad kodanikke linnaosavalitsuste heakorra
ja haljastuse spetsialistid.Tavaliselt vaatavad
puu tasuta üle ka arboristid.
Teavet nende kohta saab Eesti Arboristide Ühingu kodulehelt www.arboristid.ee.
KRISTIINE LEHT

Sihtasutus KredEx alustab korterelamute
rekonstrueerimistaotluste vastuvõttu
LEMBIT IDA
FIE, +372 5306 5737,
tehniline konsultant

Korterelamud saavad uuenenud tingimustel taotleda rekonstrueerimistoetust alates 20. maist 2019. Toetust jagatakse
voorupõhiselt ehk igal aastal kindla summa piires. 2019. aastal on toetusteks ettenähtud 17,5 mln eurot. KredExi korterelamute rekonstrueerimistoetust
rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
KredExi toetust saab taotleda 30% kuni
50% ulatuses projekti kogumaksumusest
sõltuvalt korterelamu asukohast ja rekonstrueerimise komplekssuse tasemest. Tartus
ja Tallinnas saab toetust kuni 30%. Varasemalt sama toetust saanud majad enam toetust ei saa.
Tallinnas ja Tartus tuleb maksimaalse toetuse saamiseks lisaks fassaadi soojustamisele, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimisele jm energiatõhususe suurendamise meetmetele tõsta külmasildade
vältimiseks avatäited soojustuse tasapinda ja
paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Muudatusi on ka miljööväärtuslikel
aladel paiknevate ja muinsuskaitse all olevate elamute osas. Selliste hoonete puhul peab
toetuse saamiseks parandama energiatõhususarvu klassi vähemalt ühe astme võrra.Toetatakse ka mitmesuguste maja kvaliteetseks
terviklikuks rekonstrueerimiseks vajalike
uuringute läbiviimist.
Täpsem info KredExi kodulehelt http://
www.kredex.ee/
20. märtsil toimunud Kristiine korteriühistute infopäeval esines samal teemal ettekandega „Renoveerimisega saavutatav rahaline ja energiasääst“ tehniline konsultant Lembit Ida.
Lembit Ida tutvustas korterelamute rekonstrueerimise mitmesuguseid tehnilisi
võimalusi ja jagas nõuandeid aktuaalsetes
küsimustes.

Korterelamule KredExi toetuse ja renoveerimislaenu taotlemiseks ja renoveerimisega seotud tegevusteks soovitas ta
järgmist tegevuskava:
• Tellige energiaaudit ja energiamärgis
korterelamule. Energiaaudit selgitab välja
teie korterelamu tehnilise ja energeetilise
seisukorra ja pakub välja renoveerimise
kava ning orienteeruva renoveerimise eelarve. Energiamärgis selgitab välja teie korterelamu energiatarbimise.
• Tutvuge KredExi toetuse tingimustega ja
küsige pangast esialgsed laenutingimused.
Laenuvõimaluste arvutamiseks on vaja teada
esialgset eelarvet ja soovitavat toetuse määra.
• Tutvustage korteriühistu liikmetele energiaauditiga pakutud renoveerimise kava ja
orienteeruvat renoveerimise eelarvet ning
KredExi toetuse ja pangalaenu tingimusi.
Vajadusel kutsuge kokku informatiivne renoveerimise üldkoosolek.
• Kutsuge kokku üldkoosolek, kus teavitate
korterelamu renoveerimise vajadusest ja
tingimustest ning võtke vastu korteriühistu
üldkoosoleku otsus projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks ning laenu taotlemiseks.
• Leidke sobiv tehniline konsultant, kes aitab koostada tööde lähteülesande, ja sõlmige temaga leping. Tehniline konsultant
nõustab teid projekteerimis- ja ehitustööde
eelarvete koostamisel, projekteerimise ja
ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel. Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada korteriühistut tehnilistes
küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust ja renoveerimise protsessis.
• Tellige ehitusprojekt ja taotlege ehitusluba.
• Esitage KredExile toetuse taotluse dokumendid.
• Pärast projekti ekspertiisi läbimist korraldage hanked ehitaja ja omanikujärelvalve leidmiseks. Arvestage, et lisaks hinnale
on olulised ehitaja pädevus, usaldusväärsus, finantsvõimekus, garantii- ja maksetingimused.

• Esitage laenutaotluse dokumendid panka.
• Esitage KredExile täiendavad dokumendid:
projekti eelarve, hinnapakkumised ja panga
laenuotsus, mis on vajalik toetuse summa
fikseerimiseks.
• Sõlmige laenu- ja töövõtulepingud ehitusfirmade ja omanikujärelevalvega.
• Ehituse finantseerimise järjekord on omavahendid, laen, toetus. Laenusumma väljamakse toimub etapiviisiliselt ehitusarvete ja aktide alusel.
• Toetus makstakse välja pärast kõikide
tööde vastuvõtmist ja vajalike dokumentide KredExile esitamist.
Mida edasi teha, kui olen korteriühistu
liige, kes arvab, et korterelamut on vaja
renoveerida?
• Tehke endale selgeks oma korterelamu tehniline ja energeetiline seisukord ning KredExi
toetuse ja pangalaenu tingimused.
• Tehke omalt poolt kõik, et ka teised korteriühistu liikmed jõuaksid arusaamisele, et
korterelamut on vaja renoveerida. Leidke
renoveerimiseks mõttekaaslased.
• Võrrelge arveid ja tehke selgeks, kui palju
renoveeritud elamute elanikud ja palju teie
maksate hooldus- ja energiakulude eest
sama pinna pealt, ning jagage informatsiooni korteriühistu liikmete seas.
Mida võidavad korterelamu renoveerimisest korteriühistu liikmed ja kogu linn?
• Vähenevad kodumajapidamiste energiakulud.
• Korterite sisekliima paraneb tänu sundventilatsioonile ja reguleeritavale küttesüsteemile.
Tagatud on korterelamu ohutus.
• Renoveeritud korterelamutes tõuseb kinnisvara hind. Tegemist on praktiliselt uue
majaga nii välimuselt kui energeetiliselt.
• Avaliku ruumi ja elukeskkonna parandamine.
• Energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside
heitkoguste vähendamine, arvestuslik CO2
vähenemine aastas.
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Haara kinni võimalusest lüüa kaasa meie
linna tuleviku kujundamisel! Kutsume Sind jagama oma ideid
ja arutlema meie linnaosa ning kogu Tallinna tuleviku üle.

TALLINNA TULEVIK 2021+
Kristiine ja Põhja-Tallinna linnaosade ühine töötuba
28.05 kl 17.00 – 20.00 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuses
(Sõle 61A Tallinn).

Lööme linna läikima!
Kevadise heakorrakuu juhtlauseks
on seekord „Lööme linna läikima!“.
Heakorrakuu toimub 28. korda, selle eesmärk on korrastada pealinn Tallinna päevaks, mis toimub 15. mail.

Löwenruh’ park sai korda
Löwenruh’ pargi pindala on ligi 6 hektarit, lisaks on seal suur tiik ja äravoolukanal. See on Kristiine kõige tuntum
park, kus toimuvad traditsioonilised
üritused nagu Kristiine kevad- ja sügislaat, Veneetsia karneval, kuningan-

Tallinna päev
toob endaga
etteütluse,
kontserdi ja palju
muud huvitavat
Traditsioonilist Tallinna päeva
tähistatakse 15. mail, sest just
sel päeval aastal 1248 saadud
Lübecki linnaõigus tähendas Tallinna vastuvõtmist Euroopa linnade sekka.
Tallinna päeva raamesse mahub palju üritusi. Raekojas toimub
Tallinna päevale pühendatud aktus, kus antakse üle tänavuse aasta Tallinna vapi- ja teenetemärgid.
Tallinna päev avatakse Raekoja
platsil pidulikult kell 12 kahuripaukude ja fanfaarihelidega.
Kell 13 toimub Vabaduse väljakul traditsiooniline Tallinna päeva etteütlus.
Etteütluse teksti kannavad
Tallinna päeval ette hiljuti järjekordse maailmameistri tiitli võitnud Kelly Sildaru ja muusik Reket.
Pealinn saab üheks päevaks ka
uue tänava – Harju tänavast saab
eesti keele tänav.
Tallinna päeva lõpetab suur
kontsert Vabaduse väljakul, mis
algab kell 18. Et Tallinna päev on
sel korral pühendatud eesti keele
aastale, siis kuuleb kontserdilgi
vaid eestikeelset muusikat. Esinevad ansambel Jäääär, räppar Reket
ja muusikaline duo ÖED. Nii kontsert kui ka kõik teised Tallinna
päeva üritused on tasuta.
RAEPRESS
Rohkem teavet tänavu Tallinna
päeval toimuva kohta leiab:
https://huvi.tallinn.ee/uritus/
tallinna-paev-2019#
Etteütlusele saab registreeruda
https://www.tallinn.ee/etteutlus/

na Kristina päev ja paljud teised linnaosa üritused. Nagu tavaliselt, osalesid
koristustöödel nii linnaosa valitsuse
töötajad, kohalikud elanikud kui ka
ümbruskonnas olevate kontorite töötajad. Koristustalgud toimusid Löwenruh’ pargis 3. mail.
Talgutöö käigus koristati kuivanud
lehed ja puude kärpimisest jäänud oksajäätmed, korrastati laste mänguväljak ja tiigiümbrus.
Kristiine linnaosa valitsus tänab
kõiki osalejaid, kes andsid oma panuse
heakorrakuusse. KRISTIINE LEHT

•
•
•
•

ÕHTU PÕHIKÜSIMUSED:
Kuidas linn peaks suunama liikuvust?
Ühe kesklinnaga vs mitme keskusega linn?
Milline peaks olema Kristiine ja Põhja-Tallinna hea avalik ruum?
Milline on Sinu jaoks mugav argipäev?

1. maist on muutunud Kristiine Linnaosa Valitsuse töö- ja vastuvõtuajad.
Tööaja algus on endiselt 8.15. Oluline
on tähele panna, et uue korra järgi on
tööpäeva lõpp esmaspäeval kell 18.00,
teisipäevast neljapäevani kell 17.00,
reedel kell 14.15.
Infot vastuvõtuaegadest saab telefonil 645 7100 või linnaosa kodulehelt:
www.tallinn.ee/kristiine

Sinu arvamus on meile oluline.

Tallinna linnavalitsus
otsustas 24. aprilli 2019
istungil:

asti!
Tule kindl

Täpsem info ja registreerimine: www.tallinn.ee/strateegia
Kontaktid: Pohja-Tallinna LOV tel 645 7040 või pohja@tallinnlv.ee,
Kristiine LOV tel 645 7100 või kristiine@tallinnlv.ee.

Selgusid tänavused Tallinna
vapimärgi ja teenetemärkide saajad
Tallinna linnavalitsus otsustas teha
linnavolikogule ettepaneku anda tänavu Tallinna vapimärk Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juhatajale Boriss
Dubovikule ja Tallinna loomaaia vanem-metoodikule Aleksei Turovskile.
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart
ütles, et need kaks inimest pole üksnes oma ala tippspetsialistid, vaid
lausa sümbolid, ja seda mitte üksnes
Tallinna, vaid kogu Eesti jaoks.
Taotluse anda vapimärk Boriss
Dubovikule pikaaegse ja pühendunud muinsuskaitselise töö eest Tallinna vanalinna unikaalse ajaloolise
keskkonna säilitamisel esitasid Tallinna linnavolikogu keskerakonna ja
sotsiaaldemokraatliku erakonna
fraktsioonid.
Taotluse anda vapimärk Aleksei
Turovskile pikaajalise inspireeriva
tegevuse eest loodusteaduste populariseerimisel esitas Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatlik erakond.
Linnavalitsuse ettepaneku kohaselt pälvivad tänavu teenetemärgi
kokku 29 inimest, nende hulgas fondi
PLMF direktor, ooperilaulja Pille Lill,
EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetaja ja koguduse juhatuse liige Jaak Aus, MTÜ Fond Rõõmukuulutus tegevsekretär Niina Pavlova, mittetulundusühingu Eesti Juudi Kogukond esinaine, vandeadvokaat Alla
Jakobson, Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak,Tallinna linnavolikogu liige Ants Leemets, tõlkija ja kirjastuse Varrak peatoimetaja Krista
Kaer,Tallinna lasteaia Õunake erirühma õpetaja Jaana Kamla.
Teenetemärgi saavad ka Tallinna
sotsiaal- ja tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja Uku Torjus, ajakirjanik, tõlkija ja
toimetaja Nelli Meltš-Abašina, Tal-

Kristiine Linnaosa
Valitsuse töö- ja
vastuvõtuajad
on muutunud

Kristiine linnaosast pälvis teenetemärgi Tallinna Lepatriinu lasteaia direktor
Tiiu Parbus. Fotol avab ta järjekordset lasteaia paberipäeva. Palju õnne!

linna linnakantselei konsultant Priit
Willbach, Tallinna Linnamäe Vene
lütseumi matemaatikaõpetaja Svetlana Ševtšenko, Tallinna Maratoni ja
Tallinna Sügisjooksu peakorraldaja
Mati Lilliallik, Säästva Renoveerimise Infokeskuse MTÜ juhatuse liige ja
ürituse Ökomäss korraldaja TarmoAndre Elvisto, Tallinna ülikooli professor Helen Sooväli-Sepping, IdaTallinna keskhaigla õendus- ja hooldusabikliiniku direktor Eve Karmo,
Lasnamäe sotsiaalkeskuse juhataja
Ivika Kärner, Eesti Kaitseväe orkestri ülem ja peadirigent Peeter Saan,
Tallinna linnakantselei finantsjuht
Tiiu Maido, Tallinna perekonnaseisuameti perekonnaseisutoimingute
osakonna juhataja Ingrid Sarevet,

Tallinna Linnatranspordi ASi trammiteenistuse direktor Andres Vään,
Eesti Toidupanga tegevjuht Pieter
Boerefijn, sporditegelane ja olümpiavõitja Ivar Stukolkin.
Tallinna teenetemärgi pälvisid
samuti Tallinna kommunaalameti
teeregistriosakonna juhataja Inga
Raadik,Tallinna botaanikaaia metoodik Urmas Laansoo, Tallinna Lepatriinu lasteaia direktor Tiiu Parbus,
Lääne-Tallinna keskhaigla psühhiaatriakeskuse juhataja Andres
Lehtmets ning helilooja ja pedagoog
Tõnu Kõrvits.
Tallinna vapi- ja teenetemärgid antakse üle 15. mail Tallinna päevale pühendatud pidulikul aktusel Raekojas.
RAEPRESS

1. korraldusega nr 545-k:
algatada Kristiine linnaosas Kuldnoka
tn 3 ja 3a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 1,69 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada elamumaa sihtotstarbega
Kuldnoka tn 3 kinnistu kaheks äri- ja/
või elamumaa sihtotstarbega krundiks
ning määrata moodustatud kruntidele
ehitusõigus äri- ja/või eluhoone ehitamiseks. Määrata Kuldnoka tn 3a kinnistule ehitusõigus. Lahendada Tallinna
linnale kuuluvate üldkasutatava maa
ja transpordimaa kinnistute osas Tedre tänava pikendus kuni Mustamäe
teeni. Lisaks anda detailplaneeringus
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendus.
2. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusega on võimalik
tutvuda 9. maist kuni 22. maini 2019
Kristiine linnaosa valitsuses Tulika
tn 33b III korruse toas 301, detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav
avalik arutelu toimub 23. mail 2019
kell 15.00 Kristiine linnaosa valitsuses
Tulika tn 33b II korruse saalis (info tel
645 7115).
3. Antud kuulutus avaldatakse vastavalt planeerimisseaduse § 128 lg-te
6 – 8 ja haldusmenetluse seaduse §
31 lg 1 p 1 kohaselt, kuna detailplaneeringu algatamisest, detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse
avalikust väljapanekust ning detailplaneeringu eskiislahendust tutvustavast avalikust arutelust on vajalik
teavitada ja vastav dokument kätte
toimetada enam kui sajale isikule.
Detailplaneeringu algatamisettepanekuga on võimalik tutvuda Tallinna
planeeringute registris aadressil: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP043330#tab35.

Tehnoloogilise kivitruubi
Kotka tn poolsete
tugiseinte remont
Tallinn – Pääsküla raudteelõigul paikneva tehnoloogilise kivitruubi Kotka
tn poolsed raudbetoonist tugiseintes
on praod ning rongiliiklusest tuleneva
vibratsiooni mõjul truubi päise betooni lagunemine progresseerub.
Selleks, et peatada konstruktsiooni lagunemine ning tagada jalakäijate ning rongiliikluse ohutus, toimub
perioodil 13.05.2019 kuni 03.06.2019
tugiseinte remont. Nimetatud ajavahemikul on truup jalakäijate läbipääsuks suletud.
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS
Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5

Kristiine tegevuskeskuse päevakeskuse avatud üritused mai 2019
E 20. MAI, KELL 13.00 –

Teid ootab Löwenruh’ pargi laululaval
väikesele kevadisele piknikule ja
vestlusringi Kristiine linnaosa vanem

JAANUS RIIBE
SEENIORIDE SUVESIMMAN 2019
31. mail algusega kell 14.00

E 13. mai, kell 14.00 – Olete oodatud koos emadepäeva tähistama! Meile esineb Kaari Sillamaa
muusikateater muusikalise lühinäidendiga „Lilled
emmele” (Tallinna Puuetega Inimeste koja saalis,
Endla 59)
K 15. mai – Kevadine väljasõit Anija ja Kose kanti.
Anija mõisapark, Viskla kiikla, valitsuse varjend Kosel, Suureoja lambakasvatustalu, Tammiku Kunstikeskus – reisijuht Arne Timm (tasuline, reisile registreerimine päevakeskuse juhi toas, Sõpruse pst
5, I korrus, info väljasõidu kohta tel 6512 702)
E 20. mai, kell 13.00 – Teid ootab Löwenruh’ pargi
laululaval väikesele kevadisele piknikule ja vestlusringi Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

K 22. mai, kell 14.00 – Vabadusvõitlejate koosolek,
juhendaja Gunnar Vompas (Sõpruse pst 5, I korrusel, päevakeskuse toas. Majja siseneda Sõpruse
pst poolsest uksest)
K 22. mai, kell 15.00 – Piiblitund, pastor Helari Puu
(Sõpruse pst 5 päevakeskuse I korrusel, sissepääs
Sõpruse pst poolsest uksest)
K 31. mai, kell 14.00 – Olete kõik oodatud koos perega hooaega lõpetama SEENIORIDE SUVESIMMANILE Haaberstis, Väike-Õismäe tiigi ääres
NB! Info ürituste kohta ja registreerimine huviringidesse tel 6512 702, vaata ka kodulehte http://kristiinetk.ee/paevategevuse-keskus/

Haaberstis, Väike-Õismäe tiigi ääres
Rongkäik • Üles astuvad Tallinna Eakate Päevakeskuste
huviringides osalejad • Simmanimeeleolu loob rahvamuusikaansambel Lõõtspillipoisid • Käsitööde näitus - müük

Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a

Seenioride Suvesimmani
peakoordinaator:
Haabersti
Sotsiaalkeskus

Muudatused
päevakeskuse
tugiteenuste
osutamisel
PESU PESEMISE TEENUS

Alates 13. maist osutatakse pesupesemise teenust aadressil
Energia 13 Kristiine tegevuskeskuse koduteenuste keskuses.
Pesu võetakse vastu ja väljastatakse esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 9.00–15.00
Eelregistreerimine teenusele
telefonil 5866 7092.

DUŠITEENUS

Alates 13. maist osutatakse dušiteenust Kristiine tegevuskeskuse päevakeskuses Sõpruse pst 5
sisenemisega Sõpruse pst poolsest uksest.
Dušiteenus on avatud esmaspäev, kolmapäev ja reede kell
9.00–11.30 meestele ja kell
12.00–14.30 naistele.
Info ja registreerimine teenusele telefonil 6512 704.
Juuksuri, kosmeetiku ja pediküüri-maniküüri teenust
seoses kolimisega 1.–15. mai ei
osutata. Teenuste jätkumist
planeerime hiljemalt juunikuust.

Kristiine noortekeskus, mai 2019
Kristiine noortekeskusel on olnud tegevusrohke aprillikuu, sündmusi jätkub ka mais.
Oleme alustanud juba traditsioonilise
jalgrattakoolitusega, mille järel 15 noort saab
jalgrattaloa ning võib suvel juba iseseisevalt
jalgrattaga liigelda. 1. mail käisime oma
noortekeskuse tegevusi tutvustamas FC Flora perepäeval, kus meisterdasime koos noortega ja arutasime, mida nemad noortekeskuses teha sooviksid. Maikuus jätkuvad ka meie
igakuised tegevused nagu kokandusklubi,
mis toimub 15. ja 22. mail algusega kell 16.00
ning on ühtlasi selle hooaja viimane kokan-

duskokkusaamine. Ka sel kuul toimub rekordite sari 27.05–31.05, kus sel korral võistleme
virtuaalreaalsuses Beat Saberi mängus ja
kolm parimat saavad läbi virtuaalreaalsuse
jõudu katsuda Põhja-Tallinna noortekeskuse
tublimatega. 26. mail saab meid näha ka Kristiine kevadlaadal, nii et tulge ja otsige meid
kindlasti sealt üles! Korraldame juba traditsioonilisi ja ka uusi mänge.
Kristiine noortekeskus organiseerib linnalaagri kahes vahetuses 17.06.19–21.06.19 ja
25.06.19–28.06.19, registreerimine siret@
kristiinetk.ee, kava ja lisainfo leiab meie kodulehelt www.kristiinetk.ee/noortekeskus

Hoia ennast meie tegemistega kursis Facebookis: Kristiine noortekeskus,
ja kodulehel: www.kristiinetk.ee/noortekeskus

Täpsemat infot saame avaldada
alates 15. maist kodulehel või telefonil 6512 704.

RAUA SAUNA TASUTA
KÜLASTAMINE

Kristiine linnaosa pensionärid
saavad tasuta pääsmega külastada Raua sauna (Raua tn 23)
üks kord kuus, esmaspäevast
reedeni kella 11–15. Korraga saab
saunas viibida kuni kaks tundi.
Alates 13. maist saab tasuta saunapääsmeid dokumendi alusel
Kristiine tegevuskeskuse päevakeskusest Sõpruse pst 5 sisenemisega Sõpruse pst poolsest
uksest. Pileteid väljastatakse
kella 9.00–15.00.
Juulis ja augustis tasuta saunapileteid seoses puhkuseperioodiga ei jagata.
Info telefonil 6512 704.
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Eakate filmiklubi Salme Kultuurikeskuses, Salme tn 12
Eakate filmiklubi on Kristiine linnaosa valitsuse, Põhja-Tallinna valitsuse ja Tallinna Kesklinna valitsuse
koostööprojekt. Linnaosavalitsuste eesmärgiks on mitmekesistada
Kristiine, Põhja-Tallinna ja kesklinna
eakate vaba aja veetmise võimalusi, võimaldades neil kinoseansside
tasuta külastust Salme Kultuurikeskuses (Salme tn 12). Kui Te ei ole
veel klubiliige, siis on teil võimalust
saada klubiliikmeks Salme Kultuurikeskuses kohapeal enne kinoseansi
algust.
MILLAL: teisipäeviti, Salme Kultuurikeskuses, Salme 12.
KUIDAS: osalemine klubikaardi alusel.
FILMIKAVA: vt „Kristiine Lehest“ või
Kristiine kodulehelt.
TRANSPORT: Kristiinest nr 4 trolliga
Balti Jaama ja istuda nr 2 trammile
(suunaga Kopli), väljuge Salme peatuses ning Salme Kultuurikeskus on
4 minuti jalutuskäigu kaugusel.

ROBO mänguhommik Kristiines
„Mängime ja Õpime Koos“
RUTH LUKAS
Tallinna Tihase lasteaia direktor

Teisipäeval, 23. aprillil osalesid Tallinna Lille,
Mutionu ja Tihase Lasteaia 5–7-aastased
lapsed Nutikuu raames ühisel mänguhommikul Kristiine linnaosa valitsuse saalis.
Kolme lasteaia ühise ettevõtmise eesmärk
oli anda lastele võimalus tegutseda erinevate
haridusrobotitega. Samuti olid nutivahenditega tutvuma ja katsetama oodatud linnaosavalituse töötajad. Ürituse avasõnad ja tervitus kõlasid robot DOTi esituses, mis tekitas kohe lastes põnevust. Kuues erinevas tegevuskeskuses
said lapsed oma teadmisi proovile panna tervisliku toitumise osas Bee Boti ja Blue Boti abiga,
koostada jutukesi ja meisterdada koos Ozobotidega, muusikategemise kogemuse said lapsed

DASHi ja ksülofoniga. Natuke sportlikumad tegevused olid DASHiga pallide pesadesse ajamine ja Lego Education klotsidega ehitamine.
Laste rõõm koostegemisest oli suur ja soov
uuesti kokku saada innustas kõiki! Ürituse
kordaminekule aitasid kaasa Kristiine linnaosa valitsus ja Maret Truusalu. Tegevuskeskustes toimetasid kolme lasteaia õpetajad.
Täname vahvate ideede ja teostuse eest:
• Tallinna Lille lasteaiast õpetajaid Kadri Karinit ja Maris Nõmmikut,
• Tallinna Mutionu lasteaiast õpetajaid Merle
Meisterit ja Marge Luike,
• Tallinna Tihase Lasteaiast õpetajaid Reelika
Lõhmust ja Lea Ööbikut.
Kõik kasutusel olnud nutivahendid on kingitud lasteaedadele Tallinna linna ja Tallinna
haridusameti koostöös.

ÕUESÕPPEPÄEV „Lenda, lenda, lenda, must ronk“

Žanr: Komöödia, perefilm, fantastika
Filmi režissöör: Aleksandr Voitinski
Film on vene keeles, eestikeelsete subtiitritega

21.05 kell 12:00 „SUVI“ (1976, Eesti)
Žanr: Mängufilm, komöödia Filmi režissöör: Arvo Kruusement
Film on eesti keeles, venekeelsete subtiitritega

28.05 kell 12:00 „SUURED SILMAD“ (2014, USA)
Žanr: Draama, biograafia Filmi režissöör: Tim Burton
Film on vene keeles, eestikeelsete subtiitritega

04.06 kell 12:00 „EESTI KUNSTNIKE PALETT“ (Eesti)
Žanr: Dokumentaal Filmi režissöör: Oleg Besedin
Film on vene keeles, eestikeelsete subtiitritega

11.06 kell 12:00 „KESKEA RÕÕMUD“ (1986, Eesti)
Žanr: Mängufilm, draama Filmi režissöör: Lembit Ulfsak
Film on eesti keeles, venekeelsete subtiitritega

18.06 kell 12:00 „PUNANE VIIUL“ (1998, Itaalia)
Žanr: Draama, kriminaal Filmi režissöör: Francois Girard
Film on vene keeles, eestikeelsete subtiitritega

MTÜ Pro Civitas kutsub töötuid osalema projektis “Tallinna tööhõivepiirkonna
pikaajaliste töötute tagasitoomine tööturule loomemajandussektoris“
Ootame pikka aega tööturult eemal olnud töötuid (vähemalt 6 kuud 16-29.a ning
12 kuud üle 29.a.) osalema mais algavatel loomemajanduse koolitustel:
• kunsti, tarbekunsti, disaini • fotograafia, filmi, audiovisuaalvaldkonna • etenduskunstide • restaureerimise ja taaskasutuse jmt koolitustel
Projektis osalejatele makstakse stipendiumi koolituse ja praktika eest. Töö toimub individuaalselt ja
gruppides keskmiselt 2-3 kuud. Seejärel on võimalus osaleda 1 – 2 kuulisel praktikal.
Osalejate arv on piiratud.
Projekti rahastab Euroopa
Täpsema info ja vestlusele registreerimine:
Sotsiaalfond
Kadri Jäätma telefon 5090812, kadri@procivitas.ee

REANIMOBIILITA
on elu
VÕIMATU
Aita päästa laste elusid.
Helista:

MAIKI LIIVAS
Tallinna Linnupesa lasteaia õppealajuhataja

2019. aastal on Tallinna Linnupesa lasteaed
Tallinna loomaaias elava ronga vader. Vabatahtlike annetuste tulemusena õnnestus koguda piisav summa, millega katta ronga aastane söögikulu. Vaderiks olemine annab uhke
tunde ning nii suurtele kui väikestele põhjuse
seda lindu põhjalikumalt tundma õppida.
Selle eesmärgi saavutamiseks korraldas
lasteaia Rohelise Kooli meeskond õuesõppepäeva, kus lapsed said õpetajate eestvedamisel
erinevates tegevuskeskustes ronga kohta palju uut ja põnevat teada. Kogu tegevus toimus
loomulikult õues, kus sel päeval tervitas osalejaid soe kevadine päike. Hommikupoolikul tegutsesid õues Linnupesa lasteaia lapsed, lisaks
üks rühm Vindi ja üks rühm Tihase lasteaiast.
Siis, kui enamik lapsi lõunasel ajal puhkasid,
toimus sama programm teistele Tallinna lasteaedade õpetajatele. Kohaletulnud õpetajad said
ise kõik tegevused läbi proovida. Sel kombel
ideede vahetamine ja parima praktika jagamine võeti külaliste poolt väga hästi vastu.
Tegevuskeskustes said lapsed uurida lindude
mune nii piltidelt kui vaadelda päris mune jaa-

14.05 kell 12:00 „KUMMITUS“ (2015, Venemaa)

nalinnumunast kuni kuldnokamunani, kuulata
muinasjuttu rongast ja paabulinnust, mängida
liikumismänge. Lapsed said mänguliselt selgeks,
millised on ränd- ja paigalinnud, ning mõistatamismängus pidid arvama, millised ronga kohta
esitatud väited on õiged või valed. Ei puudunud
ka kerge linnupete, pakuti sooja teed ja viinamarju ning sinna kõrvale arutati, milline on tervislik
toit inimese ja milline linnu jaoks. Õuesõppepäeva lõpetas ühine tants Ruja tuntud laulu „Lenda,
lenda, lenda, must ronk“ saatel.
Igast läbitud punktist said osalejad ühe
tähe, millest lõpuks tuli kokku ronga vana rahvapärane nimetus: kaaren.
Täname Tallinna loomaaia hariduskeskust
ja Eesti tantsuagentuuri koostöö eest õuesõppepäeva läbiviimisel!

900 77 05 - 5 €
900 77 10 - 10 €
900 77 15 - 25 €

www.toetusfond.ee
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KUULUTUSED

Kinnisvara vahendamine
Kinnisvara hindamine
Juriidiline konsultatsioon

Ostan kasutatud raamatuid,
trükiseid, dokumente ja vanu
postkaarte.
Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim
Fassaadide soojustamine,
krohvimine, värvimine.
Piirdeaedade ehitus ja
üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee.
Tel. 5196 9314

Soovid müüa oma kodu?
Tule tasuta konsultatsioonile!

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad.
Tel. 504 5215, 514 5215.

Tatjana Shevtshenko

Korstnate ehitamine.
Tel. 5461 6929 (Litsentseeritud pottsepp)

+372 515 2005

maakler, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige
tatjana.s@pindi.ee

Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja vaase.
Tel. 5859 9737

www.pindi.ee

Pere ostab auto -1500 €.
Tel. 5819 0200.
ilusvalgus@gmail.com
SÜNNIMÄRKIDE digitaalne
uuring (tervel kehal) Tallinnas.
Dr Aarne. 70€. www.vita.ee.
Tel. 669 0806
Ostan 1-2toalise korteri
Tallinnas (võib olla remontivajav). Tel. 5393 4554
Kivikorstnate ehitamine ja
remont. Tel. 518 8889

SOODSAD AVAMISHINNAD:

Raamatupidamisteenused
KORTERIÜHISTUTELE ja OÜ-le
KRISTIINES. info@ilvis.ee,
tel. 5656 1276, www.ilvis.ee
Ostan garaažiboksi. Kõik
pakkumised on teretulnud!
Tel. 5787 8287

• M
 eestelõikus: 10.(eelneva registreerimiseta)

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Ostan Teie garaaži. Kiire
tehing! Tel. 5555 3667

Kõige
kauem
avatud!

Soovin leida toredat hoidjatädi
oma tütrele (2,5 a) paaril
tööpäeval nädalas. Rohkem
infot: 512 9654 Aire
Ostan Nõmmel, Mustamäel või
Kristiines garaažiboksi. Kõik
pakkumised on oodatud. Tel.
504 7877, kenksik@msn.com

• N
 aistelõikus 15.- (pesu, lõikus,
lihtne kuivatus – aeg palume
eelnevalt registreerida)

Paldiski mnt 45 (Paldiski mnt ja Sõle
ristmikul – Sinu lähedal!) Tasuta parkimisala!

• L
 astelõikus (kuni 14a) 5.(eelneva registreerimiseta).

E-R 07.00-22.00
L-P 09.00-17.00

Tel: 58 538 246 • www.kääridjapardel.ee • FB käärid ja pardel

VÄLITREENINGUD

Bituumenkatuste remont
SBS-rullmaterjaliga.
Hüdroisolatsiooni,-ja plekitööd. Tel. 5819 7445

Löwenruh pargis,
Mustamäe tee 59a

Välitreeningud Löwenruh pargis
Mustamäe tee 59a
esmaspäeval ja kolmapäeval kell 12
Kohtumispaik lõvi juures!

*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Juhendab Aliis Sarapik, OÜ Treksi Teraapiad

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

PUITBRIKETT al.119.PELLETID al.189.TURBABRIKETT al.109.KIVISÜSI al.189.KIVISÜSI
KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID al. 2.50
KÜTTEKLOTSID

Igal
kolmapäeval
kell 12

Treeningsari alustab 4. mai 2015
Treeningtunni pikkus 1 tund–
kepikõnd koos sirutus- ja venitusharjutustega.

Oodatud on kõik huvilised!

Kohtumispaik lõvikuju juures!

Juhendab ALIIS SARAPIK, OÜ Treksi Teraapiad
Kristiine Linnaosa Valitsus

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn.

Treeningsari kestab 22. maist kuni 2. oktoobrini 2019

www.kütteladu.ee

Löwenruh´pargi vabaõhulaval, Mustamäe tee 59a
PÜHAPÄEVITI KELL 12-13
02.06 Pipi ja härra Nilsson
09.06 Teater "Ettevaatust Sebra"
16.06 J änku Johanna
ja Jänku Juss
23.06 P
 rintsess Anna ja
lumekuninganna Elsa
30.06 Minni ja Miki
07.07 Käsilane

Treeningu
pikkus on 1 tund ning
see sisaldab kepikõndi koos
sirutus- ja venitusharjutustega.

14.07 Spiderman ja lumivalguke
21.07 Teater "Pipi teeb tempe"
28.07 Liblikas ja Metsamoor
04.08 Jänku Johanna
ja Jänku Juss
11.08 Piraat ja Haldjas
18.08 Teater "Tirts ja tigu"
25.08 Väike nõid ja Rapuntsel

25.
mai

Osalemine TASUTA!
Oodatud on kõik huvilised!

Kristiine kevadlaat
ja Veneetsia karneval
Kauplemine
kevadlaadal
kella 10-16

Veneetsia
karneval
algab kell 13
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EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED 2019
Foto: Erich Westendarp/Pixabay.com

HÄÄLETAMISÕIGUS
Euroopa Parlamendi valimistel saab
hääletada:
Eesti Vabariigi kodanik, kes
• on hiljemalt valimispäevaks saanud
18aastaseks
• ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud
• ei ole kohtus süüdi mõistetud ega
kanna vanglakaristust
Eesti kodakondsust mitteomav
Euroopa Liidu kodanik,
•
k es on valimispäevaks saanud
18-aastaseks;
• k elle elukoha aadressiandmed on
kantud Eesti Rahvastikuregistrisse;
• kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud.
Eelhääletamise õigus on valijate
nimekirjas oleval valijal, kes eelhääletamise päeval on vähemalt 18aastane.
Kui valija on küll valijate nimekirjas,
kuid on eelhääletamise päeval 17aastane, ta veel hääletada ei saa.

VALIJAKAART
Enne valimisi saadetakse valija registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Kui valija @eesti.ee e-posti
aadress on suunatud muule e-posti
aadressile, saadetakse valijale e-valijakaart e-posti teel ega edastata paberil valijakaarti. Valijakaart saadetakse
valijale hiljemalt 6. mail 2019.
Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda
kaasa võtta. Valijakaardil on andmed
hääletamise aja ja koha kohta ning jaoskonnakomisjoni telefoninumber. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik
on kantud valijate nimekirja. Valija, kes
hiljemalt 11. mail 2019 ei ole valijakaarti saanud või kelle valijakaardile kantud
andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega linnaosavalitsuse poole selgituse saamiseks või vigade parandamiseks.
Oma elukohaandmeid saate kontrollida
ka kodanikuportaalis eesti.ee.

E-HÄÄLETAMINE
Elektrooniline hääletamine võimaldab valijal hääletada valimisjaoskonda minemata.
Elektrooniline hääletamine on ööpäevaringne: see algab 16. mail 2019
kell 9 ja kestab 22. mai 2019 kella 18ni.
Täpsem teave elektroonilise hääletamise kohta on kättesaadav aadressilt http://www.valimised.ee/.
E-häält saab muuta üle hääletades
elektrooniliselt 22. mail 2019 kella
18ni või hääletades pabersedeliga valimisjaoskonnas eelhääletusperioodil, s.o kuni 22. mail 2019 kella 20ni.
Sellisel juhul jääb kehtima vaid pabersedelil antud hääl ning e-hääl tühistatakse. Valimispäeval e-häält
muuta ei saa.

HÄÄLETAMINE
KINNIPIDAMISKOHAS,
HAIGLAS JA ÖÖPÄEVASES
HOOLEKANDEASUTUSES
Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse hääletamine 20.-22. maini 2019
asutuse administratsiooni juhi kirjaliku taotluse alusel. Taotlus tuleb
esitada lähimale jaoskonnakomisjonile, mis korraldab:
• eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda või
• asukohas hääletamist.

• valimisjaoskond nr 77 – Stroomi keskus, Tuulemaa tn 20
• valimisjaoskond nr 80 – Põhja-Tallinna Valitsus, Niine tn 2

HÄÄLETAMINE
VALIMISPÄEVAL

Selleks, et jaoskonnakomisjon
jõuaks hääletamist korraldada, palume
taotluse esitada võimalikult vara, soovitavalt hiljemalt teisipäeval, 21. mail.

KODUS HÄÄLETAMINE
Valija saab terviseseisundi või mõne
muu mõjuva põhjuse tõttu valimispäeval ka kodus hääletada.
Kodus hääletamise soovi korral
tuleb esitada taotlus. Taotluse võib
esitada kirjalikult elukohajärgsele
linnaosavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni 26. maini 2019 (kella
14ni) või telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile 26. mail 2019
kella 9–14.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
• valija nime;
• valija isikukoodi;
• valija aadressi;
• valija telefoninumbrit;
• kodus hääletamise põhjust.

HÄÄLETAMISTOIMINGUD
Valija saab elukohajärgses valimisjaoskonnas ning kodus hääletades
jaoskonnakomisjonilt hääletussedeli.
Väljaspool elukohta hääletamist
korraldavas jaoskonnas ning kinnipidamiskohas, asukohas või hoolekandeasutuses saab valija lisaks ühe
sisemise ja ühe välimise ümbriku ning
elukohajärgse ringkonna kandidaatide nimekirja. Nii hääletussedel, ümbrikud kui ka nimekiri väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.
Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, millel on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis
ja allkiri või allkirjakujutis. Isiku
tõendamiseks sobivad traditsiooniliselt isikutunnistus ehk ID-kaart ja
Eesti kodaniku pass, aga ka näiteks
diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus.
Valija võib isikut tõendada ka muu
dokumendiga, kui see on kehtestatud
seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja
nimi ja sünniaeg või isikukood, foto
või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis ning see on kehtiv. Pensionitunnistust ei käsitleta enam isikut
tõendava dokumendina.
Hääletussedeli täidab valija hääletuskabiinis üksi ja iseseisvalt. Kui see
ei ole füüsilise puude tõttu võimalik,
võib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija, kuid mitte tema
elukohajärgse valimisringkonna kandidaat. Hääletamissedelile kirjutab
valija selleks ettenähtud kohta ühe
kandidaadi registreerimisnumbri,
kelle poolt ta hääletab.
Kui valija rikub hääletussedeli või
avastab, et sedel on defektiga, on tal

võimalus rikutud sedel uuega asendada. Valija peab rikutud hääletamissedeli jaoskonnakomisjonile tagastama.
Kui valija on hääletamissedelile juba
märkinud oma valimisotsustuse,
kriipsutab ta selle enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi
nii, et otsustus ei ole loetav. Valija tagastatud kasutamata hääletamissedelile tehakse valija juuresolekul märge
„tagastatud“ ja sedelit ei arvestata
hääletamistulemuste kindlakstegemisel.
Elukohajärgses jaoskonnas murrab valija pärast hääletussedeli täitmist selle kokku ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, kes märgistab hääletussedeli pitsatiga. Valija laseb hääletussedeli valimiskasti ise. Kui see ei
ole füüsilise puude tõttu võimalik,
võib teda aidata teine valija.
Kodus toimub hääletamine nagu
elukohajärgses jaoskonnas vaid selle
erisusega, et hääletussedelit ei märgistata pitsatiga enne valimiskasti
laskmist.
Väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas ning
kinnipidamiskohas, asukohas või
hoolekandeasutuses murrab valija
hääletussedeli pärast selle täitmist
kokku ja pistab sisemisse (väiksemasse) ümbrikusse. Nii on tagatud
valimiste salajasus, sest sisemisel
(väiksemal) ümbrikul puudub valijale viitav teave. Selleks, et valija antud
hääl jõuaks õigesse jaoskonda, tuleb
väiksem ümbrik omakorda pista suuremasse ümbrikusse, millele on trükitud valija elukohaandmed ja viide
hääle andnud valija elukohajärgsele
jaoskonnale. Selle alusel jõuabki hääl
õigesse valimisjaoskonda. Valija laseb ümbrikesse pakitud hääletussedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole
füüsilise puude tõttu võimalik, võib
teda aidata teine valija. Ümbrikku
pitsatiga ei märgistata.

EELHÄÄLETAMINE
16.-19. MAIL
16.-19. maini 2019 kella 12-20 saab
elukohast olenemata eelhääletada kaheksas Tallinna valimisjaoskonnas:
• valimisjaoskond nr 7 – Rocca al Mare
kaubanduskeskus, Paldiski mnt 102,
aatriumi teisel korrusel eskalaatori
kõrval
• valimisjaoskond nr 14 – Solarise keskus, Estonia pst 9, kaubanduskeskuse 0-korruse aatriumis
• valimisjaoskond nr 20 – Kristiine
keskus, Endla tn 45, keskuse parkla
poolses osas, 2. korruse aatriumis
• valimisjaoskond nr 37 – Lasnamäe
Centrum, Mustakivi tee 13, Rimi peasissekäigu juures
• valimisjaoskond nr 42 – Linnamäe
Maxima XXX, Linnamäe tee 57, kau-

banduskeskuse sissepääsu juures
infoleti vahetus läheduses
• valimisjaoskond nr 50 – Magistrali
keskus, Sõpruse pst 201, keskuse teisel korrusel
• valimisjaoskond nr 57 – Järve keskus,
Pärnu mnt 238, keskuse esimesel
korrusel, Tööriistamarketisse viivas
koridoris Koduekstra kaupluse ees
• valimisjaoskond nr 77 – Stroomi keskus, Tuulemaa tn 20, keskuse teise
korruse aatriumis
Maakonnakeskustes eelhääletamist korraldavad valimisjaoskonnad
on määratud riigi valimisteenistuse
11. aprilli 2019 korraldusega nr 12.

EELHÄÄLETAMINE
20.-22. MAIL
VALIMISJAOSKONNAS
HÄÄLETAMINE
20.-22. maini 2019 kella 12-20 saab
Kristiine linnaosas 6 elukohajärgses
valimisjaoskonnas (vt. kaardilt).
Elukohast olenemata saab Tallinnas hääletada järgmistes valimisjaoskondades:
HAABERSTI LINNAOSAS
• valimisjaoskond nr 6 – Haabersti
Linnaosa Valitsus, Ehitajate tee 109a
• valimisjaoskond nr 7 – Rocca al Mare
kaubanduskeskus, Paldiski mnt 102
TALLINNA KESKLINNAS
• valimisjaoskond nr 14 – Solarise keskus, Estonia pst 9
• valimisjaoskond nr 15 – Tallinna Linnavalitsus, Vabaduse väljak 7
KRISTIINE LINNAOSAS
• valimisjaoskond nr 20 – Kristiine
keskus, Endla tn 45
LASNAMÄE LINNAOSAS
• valimisjaoskond nr 29 – Lasnamäe
Linnaosa Valitsus, Pallasti tn 54
• valimisjaoskond nr 31 – Paepargi
Maxima XX, Paepargi tn 57
• v alimisjaoskond nr 32 – Smuuli
Maxima XX, J. Smuuli tee 9
• valimisjaoskond nr 37 – Lasnamäe
Centrum, Mustakivi tee 13
• valimisjaoskond nr 42 – Linnamäe
Maxima XXX, Linnamäe tee 57
• valimisjaoskond nr 43 – Läänemere
keskus, Läänemere tee 30
MUSTAMÄE LINNAOSAS
• valimisjaoskond nr 46 – Mustamäe
keskus, A. H. Tammsaare tee 104a
• valimisjaoskond nr 48 – Mustamäe
tervisekeskus, Ehitajate tee 27
• valimisjaoskond nr 50 – Magistrali
keskus, Sõpruse pst 201
NÕMME LINNAOSAS
• valimisjaoskond nr 57 – Järve keskus,
Pärnu mnt 238
• valimisjaoskond nr 58 – Nõmme Kultuurikeskus, Turu plats 2
PIRITA LINNAOSAS
• valimisjaoskond nr 71 – Pirita Linnaosa Valitsus, Kloostri tee 6
PÕHJA-TALLINNAS

VALIMISJAOSKONNAS
HÄÄLETAMINE
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail 2019 kella 9-20. Sel
päeval saab hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas. Kristiine linnaosas asuvate valimisjaoskondade
hääletamisruumide asukohad vt.
kaardilt.

KODUS HÄÄLETAMINE
Valija saab terviseseisundi või mõne
muu mõjuva põhjuse tõttu valimispäeval ka kodus hääletada.
Kodus hääletamise soovi korral
tuleb esitada taotlus. Taotluse võib
esitada kirjalikult elukohajärgsele
linnaosavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni 26. maini 2019 (kella
14ni) või telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile 26. mail 2019
kella 9–14. Jaoskonnakomisjonide
kontaktandmed vt. kaardilt.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
• valija nime;
• valija isikukoodi;
• valija aadressi;
• valija telefoninumbrit;
•k
 odus hääletamise põhjust.

LINNAOSA TÄPSUSEGA
MÄÄRATUD ELUKOHT
Valija, kelle elukohaandmed Tallinnas on kantud rahvastikuregistrisse
linnaosa täpsusega, saab hääletada
linnavalitsuse määratud valimisjaoskonnas elukohajärgses linnaosas:
•H
 aabersti linnaosas valimisjaoskond nr 6, Haabersti Linnaosa Valitsus, Ehitajate tee 109a
•K
 esklinna linnaosas valimisjaoskond nr 15, Tallinna Linnavalitsus,
Vabaduse Väljak 7
•K
 ristiine linnaosas valimisjaoskond nr 20, Kristiine keskus, Endla
tn 45
•L
 asnamäe linnaosas valimisjaoskond nr 29, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Pallasti tn 54
•M
 ustamäe linnaosas valimisjaoskond nr 50, Magistrali keskus, Sõpruse pst 201/203
•N
 õmme linnaosas valimisjaoskond
nr 57, Järve keskus, Pärnu mnt 238
•P
 irita linnaosas valimisjaoskond nr
69, Mähe Vaba Aja Keskus, Mugula
tee 17a
•P
 õhja-Tallinna linnaosas valimisjaoskond nr 80, Põhja-Tallinna Valitsus, Niine tn 2

Kristiine Linnaosa Valitsuse
rahvastikuregistri sektor
avatud valimisjaoskondade
lahtioleku aegadel
asukoht: Tulika tn 33b,
II korrus, Tallinn
telefonid: 645 7127, 645 7128
www.valimised.ee
https://valimised.rahvastikuregister.ee
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VALIMISJAOSKOND NR 21
Tallinna Puuetega Inimeste Koda,
Endla tn 59, tel 5411 0121
Avatud: 20. – 22. mai kell 12.00 – 20.00.
26.mail kell 9.00-20.00
juurdepääs kaldteega
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НОМЕР 21
Таллиннская палата людей с ограниченными возможностями, ул. Эндла 59,
тел. 5411 0121
Открыто: 20-22 мая, в 12:00-20:00
26 мая, в 9:00-20:00
доступ с пандусом

VALIMISJAOSKOND NR 22
Tallinna Lilleküla Gümnaasium,
Kuldnoka tn 24, tel 5411 0122
Avatud: 20. – 22. mai kell 12.00 – 20.00.
26.mail kell 9.00-20.00
juurdepääs hoone keskmisest
tiivast, palume helistada tel 54 11 01 22
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НОМЕР 22
Таллиннская Гимназия Лиллекюла,
ул Кулднока 24, тел. 5411 0122
Открыто: 20-22 мая, в 12:00-20:00
26 мая, в 9:00-20:00
доступ через среднее крыло,
просим позвонить по
тел. 54 11 01 22
VALIMISJAOSKOND NR 23
Audentese spordikeskus, Tondi tn 84,
tel 5411 0123
Avatud: 20. – 22. mai kell 12.00 – 20.00.
26.mail kell 9.00-20.00
juurdepääs tasapinnaline
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НОМЕР 23
Спортивный центр Аудентес,
ул. Тонди 84, тел. 5411 0123
Открыто: 20-22 мая, в 12:00-20:00
26 мая, в 9:00-20:00
доступ по прямой поверхности
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VALIMISRINGKOND NR 1 KANDIDAATIDE NIMEKIRI
nr 140 Yoko Alender
nr 141 Vilja Toomast
nr 142 Airis Meier
nr 143 Hanno Pevkur
ERAKOND EESTI 200
nr 101 Lauri Hussar
nr 102 Kristina Kallas
nr 103 Margus Tsahkna
nr 104 Liina Normet
nr 105 Igor Taro
nr 106 Triin Saag
nr 107 Kaupo Kutsar
nr 108 Kristiina Tõnnisson
nr 109 Marek Reinaas

VALIMISJAOSKOND NR 20
Kristiine keskus, Endla tn 45
(NB! keskuse parkla poolses osas,
2. korruse aatriumis), tel 5411 0120
Avatud: 16. – 22. mai kell 12.00 – 20.00.
26.mail kell 9.00 – 20.00
juurdepääs liftiga
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НОМЕР 20
Торговый центр Кристийне, ул. Эндла 45
(NB! со стороны парковки, аатриум 2
этажа), тел. 5411 0120
Открыто: 16-22 мая, в 12:00-20:00
26 мая, в 9:00-20:00
доступ с помощью лифта

ERAKOND EESTIMAA
ROHELISED
nr 110 Evelin Ilves
nr 111 Peep Mardiste
nr 112 Züleyxa Izmailova
C46 M0 Y90 K0

VALIMISJAOSKOND NR 25
Tallinna Kristiine Gümnaasium,
Nõmme tee 32, tel 5411 0125
Avatud: 20. – 22. mai kell 12.00 – 20.00.
26.mail kell 9.00-20.00

Isamaa sinine (CMYK): 100/15/0/0

ISAMAA ERAKOND
nr 122 Riho Terras
nr 123 Jüri Luik
nr 124 Viktoria
Ladõnskaja-Kubits
nr 125 Tõnis Lukas
nr 126 Mihhail Lotman
nr 127 Kätlin Kuldmaa
nr 128 Tarmo Kruusimäe
nr 129 Urmas Reinsalu
nr 130 Tunne-Väldo Kelam

EESTIMAA ÜHENDATUD
VASAKPARTEI
nr 131 Julia Sommer

juurdepääs hoone taga, palume
helistada 54 11 01 25
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НОМЕР 25
Таллиннская Гимназия Кристийне,
ул. Нымме 32, тел. 5411 0125
Открыто: 20-22 мая, в 12:00-20:00
26 мая, в 9:00-20:00
доступ с заднего двора, просим
позвонить по тел. 54 11 01 25

VALIMISJAOSKOND NR 24
Tallinna Ülikooli Räägu õppehoone,
Räägu tn 49, tel 5411 0124
Avatud: 20. – 22. mai kell 12.00 – 20.00.
26.mail kell 9.00-20.00
juurdepääs hoone taga, palume
helistada 54 11 01 24
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НОМЕР 24
Учебный корпус Таллиннского Университета, ул. Ряягу 49, тел. 5411 0124
Открыто: 20-22 мая, в 12:00-20:00
26 мая, в 9:00-20:00
доступ с заднего двора, просим
позвонить по тел. 54 11 01 24

SOTSIAALDEMOKRAATLIK
ERAKOND
nr 113 Marina Kaljurand
nr 114 Sven Mikser
nr 115 Ivari Padar
nr 116 Eiki Nestor
nr 117 Katri Raik
nr 118 Triin Toomesaar
nr 119 Marianne Mikko
nr 120 Monika Haukanõmm
nr 121 Indrek Tarand

EESTI KONSERVATIIVNE
RAHVAERAKOND
nr 144 Mart Helme
nr 145 Martin Helme
nr 146 Henn Põlluaas
nr 147 Anti Poolamets
nr 148 Peeter Ernits
nr 149 Toivo Tasa
nr 150 Maido Pajo
nr 151 Urmas Reitelmann
nr 152 Jaak Madison

ELURIKKUSE ERAKOND
nr 132 Artur Talvik
nr 133 Lauri Tõnspoeg
nr 134 Mihkel Kangur

EESTI REFORMIERAKOND
nr 135 Andrus Ansip
nr 136 Taavi Rõivas
nr 137 Urmas Paet
nr 138 Maris Lauri
nr 139 Kalle Palling

EESTI KESKERAKOND
nr 153 Yana Toom
nr 154 Enn Eesmaa
nr 155 Aadu Must
nr 156 Vadim Belobrovtsev
nr 157 Anneli Ott
nr 158 Erki Savisaar
nr 159 Andrei Korobeinik
nr 160 Taavi Aas
nr 161 Igor Gräzin
ÜKSIKKANDIDAADID
nr 162 Erik Orgu
nr 163 Harry Raudvere
nr 164 Raimond Kaljulaid
nr 165 Argo Mõttus
nr 166 Maria Kaljuste

