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UUDISED

Kristiine korteriühistute
infopäev
Kristiine korteriühistute infopäev toimub 20. märtsil 2019 kell 18
Kristiine linnaosa valitsuse II korruse saalis (Tulika 33b).

Päevakorras:
• Korterelamu renoveerimisega saavutatav rahaline ja energiasääst – tehniline konsultant Lembit Ida
• 2019. aasta heakorrakuu tegemised Kristiines

Kristiine linnaosa korteriühistu
ja eramaja esindaja!

Tondi põhikoolis alustati
tervikrenoveerimisega
Tallinna linn on alustanud kahe
hariduslike erivajadustega
(HEV) kooli, nimelt Lasnamäe ja
Tondi põhikoolide tervikrenoveerimistöödega. Lasnamäe ja
Tondi põhikoolid tervikrenoveeritakse 20 miljoni euro eest.
Tondi põhikool asub Kristiine
linnaosas aadressil Tondi 40.
Möödunud aastal 95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis.
Õpetatakse lihtsustatud õppe-

kava alusel kolmel õppetasemel
– lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe. Kooli renoveerimisinvesteeringuid on
Tondi põhikool kaua oodanud, et
parandada laste õpi- ja rehabilitatsioonitingimusi. Kooli hooned on amortiseerunud ja kehvas seisus, lisaks kimbutab ruumipuudus.
Tondi Põhikooli ehitustöödega on juba alustatud, lammutatakse senine nõuetele mittevastav hoone ja ehitatakse uus,
arvestades õpilaste erivajadusi.

Ettevalmistus- ja lammutustööd juba käivad, vundamendi
ehitustöödega alustatakse vahetult enne suve.
Tubli ja töökas koolikollektiiv saab nüüdisaegse koolikompleksi, luuakse tingimused
kõrgel tasemel rehabilitatsiooniks, mida Tondi kooli õpilased
väga vajavad. Kool saab kasutusse uued ja kaasaegsed õpperuumid, sealhulgas ruumid töö- ja
tehnoloogiaõpetuseks, kodunduseks ja käsitööks ning võimalused huvitegevuse arendami-

seks. Samuti saab värske kuue
spordisaal koos vajalike abiruumidega. Kooli juurde rajatakse
õpilaskodu ja ruumid Tallinna
õppenõustamiskeskuse tarbeks.
Tondi koolipere peaks alustama õppetööd uues majas juba
2020. aasta 1. septembril. Ehituse
finantseerimine on kavandatud
koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud
meetme kaudu. Projekti eeldatav
kogumaksumus on 11 780 000
eurot. KRISTIINE LEHT

Seoses heitlike ilmastikuoludega (kord on sula, sajab vihma,
kord külmetab) kutsub linnaosavalitsus inimesi ettevaatusele
ja juhib kinnistute omanike tähelepanu kõnniteede hoolduskohustusele.
Tallinna heakorra eeskirjast tulenevalt peab kinnistu ja ehitise omanik korraldama kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnitee puhastamise lumest ja jääst ning tegema libedusetõrjet.
Kristiine linnaosa valitsus jagab ka sellel aastal linnaosa kinnistuomanikele graniitsõelmeid, tõrjumaks libedust ning hoidmaks korras maja- ja tänavaesiseid kõnniteid. Graniitsõelmekotid
ootavad teid Kristiine linnaosa valitsuse hoovis Tulika tn 33b.
Korteriühistud saavad 2 kotti (á 25 kg), eramajad 1 koti (á 25 kg).
25-kiloseid graniitkillukotte jagame kuni 28.02.2019 (k.a)
• ESMASPÄEVITI KELLA 15.00 – 18.00
• NELJAPÄEVITI KELLA 9.00 – 12.00
Eelnevalt registreerida pole vaja, tulge lihtsalt kohale!
Lisainfo telefonil 645 7100

Toompeale lippu heiskama!

Foto: Erik Peinar, Riigikogu Kantselei

Eesti Vabariigi sünnipäeva
hommikul on kõik oodatud Toompeale Kuberneri
aeda riigilipu heiskamise
tseremooniale. Lipp tõuseb hümni saatel kell 7.34.
Kõne peab Riigikogu
esimees Eiki Nestor. Õnnistussõnad ütleb Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku
peapiiskop Urmas Viilma.
Ette loetakse 1918. aastal
vastu võetud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest.
Esinevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoorid
ning Politsei- ja Piirivalveorkester.
Tseremoonia lõpeb
orienteerivalt kell 8.
Alustame üheskoos
Eesti riigi sünnipäeva!
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Head vabariigi
aastapäeva!

Muutus korteriühistutele
toetuste andmise kord
01.01.2019 jõustus Tallinna linnavolikogu 13.12.2018 määrus nr 21 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“.
Määrusega koondatakse kõik korteriühistutele antavate toetused ühte õigusakti. Taotleja jaoks muutub toetuste taotlemine mugavamaks ja kiiremaks.

JUHTKIRI
AUSTATUD KRISTIINE ELANIK
Kõigepealt õnnitleme Teid saabuva Eesti Vabariigi 101. aastapäeva
puhul. Vabariigi sünnipäeva tähistame linnas suurelt, mitmel pool
toimuvad erinevad üritused.
Jaanuarikuu oli linnaosas lumine, nautisime kõik tõelist talveilma. Kristiine linnaosa valitsus korraldas reedel, 25. jaanuaril Tondi
tulepeo Kristiine Citys, mille peaesineja oli ansambel Metsatöll ja
kuhu tuli hoolimata krõbedast külmast hinnanguliselt kolm tuhat
inimest.Täname kõiki, kes andsid ära oma vana jõulukuuse ja käisid
suurejoonelist tulepidu nautimas. Täname toetajaid ja abilisi.

Tasuta graniitkillustik libedusetõrjeks
Selleks, et oma elanikele kõnniteede puhastamise ja libedusetõrje
tegemisel appi tulla, otsustasime täiendava abina jagada tasuta
graniitsõelmeid. Kristiine linnaosa tuleb oma elanikele appi libedusetõrje korraldamisel ja kõnniteede korrashoidmisel. Tuletame
kinnistute omanikele meelde, et kõnniteede puhastamise ja õigeaegselt tehtud libedustõrje tegemise eest kõnniteel vastutab selle
teega piirneva maja või kinnistu omanik. Libedusetõrjet peab tegema mitte ainult hommikuti, vaid vastavalt vajadusele. Graniitkillukotte jagatakse kuni 28. veebruarini igal esmaspäeval kella
15.00 – 18.00 ja igal neljapäeval kella 9.00 – 12.00. Ühe graniitsõelmete koti kaal on 25 kg. Graniitsõelmekotid saab kätte Kristiine linnaosa valitsuse hoovist, aadressil Tulika tn 33b.
Muutlike ilmastikuolude tingimustes peavad kinnistuomanikud olema eriti tähelepanelikud, et jalakäijate liikumistee oleks
ohutu. Palume inimestel parkida võimaluse korral autod selliselt,
et need ei jääks lumekoristusmasinatele ette.

Eakate filmiklubi alustas uut hooaega
Jaanuaris alustas taas uut hooaega eakate filmiklubi, see on kolme
linnaosa koostööprojekt, mille raames Kristiine, Põhja-Tallinna ja
Kesklinna linnaosa eakatel on võimalik käia korra nädalas, teisipäeviti algusega kell 12.00 Salme Kultuurikeskuses (Salme tn 12)
kinos. Kinoseansid on filmiklubi kaardi omanikele tasuta. Eakate
filmiklubi ei ole mitte lihtsalt filmide vaatamine, vaid tullakse kokku ja pärast minnakse filmi üle arutlema, see toob inimesi kokku.
Mitmed on rõhutanud, et tänu filmiklubile on põhjust ennast kord
nädalas kodust veidi kaugemale liikuma sundida.
Filmiklubi liikmeks astumine on lihtne. Üks võimalus on tulla
teisipäeviti vahetult enne kell 12.00 algavat kinoseanssi Salme kultuurikeskusesse. Teise võimalusena väljastab kahel päeval (esmaspäev ja kolmapäev kell 9.00 – 13.00 ja 15.00 – 17.00) klubikaarte Kristiine linnaosa valitsuses (Tulika tn 33b) valvelaua spetsialist. Filmiklubiga liitumine on tasuta. Iga klubi liige saab eakate filmiklubi kaardi, mille palume kinoseansile kaasa võtta.

Tunnustame korteriühistuid
Jaanuaris tunnustas Kristiine linnaosa valitsus eelmise aasta erinevates projektides osalenud tegusamaid korteriühistuid. Tunnustuse said korteriühistud aadressidega Seebi tn 26, Kirsi tn 6 ja 8,
Elektroni tn 6, Västriku 2c, Kuldnoka 6 ja korteriühistu Tungla
(Kuldnoka 9, Kuldnoka 11, Tedre tn 85). „Kristiine tegusaima korteriühistu 2018“ tiitli pälvis Seebi tn 26 korteriühistu.
Head Eesti Vabariigi aastapäeva!

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 15. märts 2019

Korteriühistutele antavad toetused on:
• koolitustoetus;
• ekspertiisitoetus;
• meetme „Roheline õu” raames antav
toetus (haljastustoetus);
• meetme „Fassaadid korda” raames antav toetus (renoveerimistoetus);
• meetme „Hoovid korda” raames antav
toetus (hoovikorrastustoetus).
Kokku eraldatakse Tallinna linna eelarvest korteriühistute toetusmeetmeteks 850 500 eurot.
Toetuste määrad on järgmised.

• Koolitustoetuse ülemmäär on 130 eurot
aastas.
• Ekspertiisitoetuse ülemmäär on kuni
70% ekspertiisi maksumusest, kuid
maksimaalselt 1000 eurot korterelamu
kohta.
• Haljastustoetuse ülemmäär on 60% toetatavate tegevuste kuludest, kuid maksimaalselt 600 eurot aastas.
Renoveerimistoetuse ülemmäärad korterelamu kohta on:
• kuni 10% ehitustööde maksumusest,
kuid maksimaalselt 20 000 eurot;
• 3000 eurot renoveerimise käigus seinamaalingu (supergraafika) loomise eest,
kui selle kavandi on kooskõlastanud
Tallinna linnavalitsuse linnakujunduskomisjon.
Hoovikorrastustoetuse ülemmäär on
kuni 70% kavandatavate tegevuste maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot
aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta.

Kristiine linnaosa poolt toetatud turvalisuse tõstmise toetust enam ei ole, aga
meetme „Hoovid korda“ raames saab taotleda toetust turvakaamerate paigaldamiseks hooviala turvalisuse tagamiseks.
Uuel aastal on korteriühistutel toetuste taotlemine lihtsam, sest kõiki toetusi
saab taotleda elektrooniliselt Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi
(TTR) iseteeninduskeskkonna kaudu:
www.mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus.
Esmane informatsioon Tallinna linna
kodulehelt: www.tallinn.ee/est/toetused
Kõiki toetusi,v.a hoovikorrastustoetus,
menetleb Tallinna linnavaraamet. Hoovikorrastustoetuse taotlemist menetleb linnaosavalitsus. Küsimuste korral on kontaktisikuks Kristiine linnaosa valitsuse
linnamajanduse osakonna vanemspetsialist Marju Korts, Marju.Korts@tallinnlv.ee,
tel 645 7125. KRISTIINE LEHT

Kristiine linnaosa valitsus tunnustas
2018. aasta silmapaistvaid korteriühistuid
16. jaanuaril 2019 toimus Kristiine korteriühistute tavapärasest pidulikum
infopäev, millel tutvustati Tallinna linna toetusmeetmete toel teostatud projekte ja toodi esile eriti silmapaistvaid
korteriühistuid.
Avasõnas tervitas Kristiine linnaosa
vanem Jaanus Riibe kõiki osavõtjaid ja
tänas korteriühistute eestvedajaid suure
töö eest. Infopäeval osales ka Tallinna
abilinnapea Eha Võrk, kes rääkis Tallinna linna jätkuvast soovist toetada koduomanike ühistegevust ning 2019. aastal muutunud korteriühistute toetamise
korrast.
Aasta tegusaima korteriühistu valimise kriteeriumid on järgmised: korteriühistu on olnud jätkuvalt aktiivne, kiire
arenguga, pikemat aega heakorra-alaselt
eeskujulik, renoveerimisel on silmas peetud energiasäästu meetmeid, esteetiline
lahendus sobitub hästi ümbruskonda jms.
Kristiine linnaosa 2018. aasta tegusaimaks korteriühistuks tunnistati hindamiskomisjoni otsusega Seebi tn 26 korteriühistu. Seebi tn 26 on 45 korteriga korterelamu,mille elanikud on pikemat aega aktiivselt tegelenud elamu ja ümbruse
korrastamisega, olles eeskujuks kogu piirkonnale.Tegemist on elanikega, kelle kodu
ei lõppe korteri uksega, vaid kes panustavad koduümbruse ilu ja korra hoidmisse.
2018. aastal projekti „Hoovid korda“
toetusel viis Seebi tn 26 korteriühistu
ellu suuremahulise õueala heakorrastusprojekti: rajas 21 parkimiskohaga asfaltbetoonkattega parkla, korrastas prügiala,
istutas haljastuse. 2017. aastal osaleti tur-

Tegusaima KÜ tiitli võttis vastu Anna
Naumova, Seebi tn 26 KÜ juhatuse liige.
valisuse toetusprojektis. 2016. aastal renoveeriti fassaad, 2014. ja 2015. aastal osaleti projektis „Roheline õu“ ja kaunistati
koduümbrust. Varasematel aastatel renoveeriti küttesüsteem.
Lisaks tegusaimale tunnustati teisigi
aktiivseid 2018. aastal Tallinna linna toetusprojektides osalenud korteriühistuid.
Projekti „Hoovid korda“ raames
taotlesid 2018. aastal toetust õuealade
korrastamiseks 2 korteriühistut: Räägu
tn 41 ja Seebi tn 26 korteriühistud. Räägu
tn 41 korteriühistu rajas vana lagunenud
piirdeaia asemele 170 m uue puitaia uute
väravate ja prügialaga. Parimaks tunnis-

tati Seebi tn 26 korteriühistu terviklik
hooviala heakorrastusprojekt.
Projekti „Fassaadid korda“ toetust
korterelamute rekonstrueerimiseks taotlesid 2018. aastal Kirsi tn 6 ja 8, Elektroni
tn 6, Västriku tn 2c ja Tulika tn 66 korteriühistud. Tulika tn 66 jätkab rekonstrueerimistööd 2019. aastal. Kõik korteriühistud
viisid läbi täiemahulise rekonstrueerimise, mis vastab sihtasutuse KredEx 40%
toetuse rangetele nõuetele. Elektroni tn 6
ning Kirsi tn 6 ja 8 korteriühistud ilmestasid välisseinu supergraafiliste seinapiltidega. Linnaosa tunnustuse vääriliseks
valiti Elektroni tn 6 korteriühistu, Kirsi
tn 6 ja 8 korteriühistu ning Västriku tn
2c korteriühistu.
Projektis „Roheline õu“ osales Kristiine linnaosast 8 korteriühistut. Parimaks
otsustati valida korteriühistu Tungla.
Korteriühistu on jätkuvalt olnud heakorraalaselt silmapaistev. 2018. aastal korrastati hoolduslõikusega majaümbruse puud.
Toetusprojekt korteriühistute turvalisuse tõstmiseks oli Kristiine linnaosa
valitsuse 2016. aastal algatatud toetusmeede turvalisuse ja heakorra parandamiseks
linnaosas. Huvi toetusmeetme vastu oli
jätkuvalt suur. 2018. aastal esitasid toetuse
taotluse 11 korteriühistut, neist toetati 7.
Osalejatest otsustati esile tõsta Kuldnoka
tn 6 korteriühistu. Koduümbruse ja omanike vara kaitseks paigaldati 4 välis- ja 6 sisekaameraga videovalvesüsteem.
Kristiine linnaosa valitsus tänab kõiki korteriühistuid ja aktiivseid linnaosa
elanikke, kes on aidanud kaasa elukeskkonna ja meie ühise linnaruumi parandamisele 2018. aastal. KRISTIINE LEHT
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Linnaosa tulepidu tõi kokku
mitu tuhat inimest

KRISTEL GEINE
Kristiine linnaosa
vanema asetäitja

Kristiine linnaosa valitsus korraldas
reedel, 25. jaanuaril suure talvepeo.
„Tondi tulepidu Kristiine Citys“ külastas
hinnanguliselt 3000 inimest.
Tuleloitsu saatel süüdati lõke, mille
suurus sõltus meie linnaosa elanike panusest, kes oma jõulukuused kogumispunktidesse viisid. Selle võimsa kuuselõkkega
tervitasime esivanemate kombe kohaselt
valguse võitu pimeduse üle. Vägeva kontserdi andis küünlakuul oma 20. aastapäeva tähistav ansambel Metsatöll. Vaatemängulise mustkunstietendusega esines
illusionist Fred-Erik Johanson. Põnevust
jagus tema etteaste algusest lõpuni.Tondil

tegutseva Pro Dance Tantsustuudio ägedad tantsutüdrukud täitsid kõik pausid
tantsuga ja näitasid hoogsaid liigutusi ette
neile, keda külm kippus näpistama. Platsil
toimusid võistlusmängud Kristiine noortekeskuse noorsootöötajate ja vabatahtlike juhendamisel. Lapsi jagus ka kokku lükatud lumevallidele, kus oli mõnus turnida ja liugu lasta. Huvilised said ringi sõita
vanalinnast tuttava City Traini lasterongiga. Kogu programm oli osalejatele tasuta.
Väidetavalt toimus Tallinna linna kõige
vägevad tulepidu just Kristiine linnaosas.Ai-

täh kõigile, kes tulid! Seda hoolimata krõbedast külmast ja uudsest asukohast. Kristiines on palju põnevaid kohti, kuhu iga päev
niisama ei satu, aga mis võiksid olla huvitavaks avastuseks. Kristiine City on üks neist.
Oleme tänulikud, et Pro Kapital selle plaaniga kaasa tuli ja võisime neile kuuluval kinnistul linnaosa tulepeo korraldada. Ühtlasi
täname neid rahalise toetuse eest. Täname
kõiki osalejaid, esinejaid ja abilisi! Juba õige
pea on veel üks talveüritus tulemas. Kõik on
oodatud vastlapäevapeole, mis toimub
5. märtsil kell 18.00 Löwenruh’ pargis!

Aasta 2018 oli kristiinekate arvates turvaline
TAGO TREI
MustamäeKristiine piirkonnavanem

Viisime aasta lõpus Kristiine elanike seas
läbi kogukonna teemasid hõlmava veebiküsitluse. Üle kahesaja kristiineka osales
ning tulemustest selgus, et turvatunnet
häirivad kõige rohkem avalikus kohas alkoholi tarbijad, püsiva elukohata inimesed
ja olukord liikluses. Konkreetsemaks minnes tuli välja, et Kristiines on parkimisega
probleeme, tänavavalgustus on puudulik
ja liikluskorraldus vajaks üle vaatamist.
Küsitlusele vastanud kristiinekad tunnevad ennast siiski turvaliselt ja 66% neist
ei vajanud 2018. aastal ka politsei abi.
Politsei ja kogukonna mured kattuvad
turvatunde osas. Kõige suuremaks probleemiks Kristiines võib lugeda alkoholi tarbimist avalikus kohas. Alkoholijoobes alaealised on meile silma paistnud lõbustusasutuste juures, kuid enamasti tarbivad nad alkoholi salaja ja varjatult. Eelkõige oleme
alaealistele määranud alternatiivseid karistusi, et nad mõistaksid, mida alkoholi tarbimine kaasa võib tuua. Meil on Kristiinest
näiteid, kus alaealistel on esinenud enam
kui 4-promilline alkoholijoove ning nende
tervise huvides on vaja olnud kaasata kiirabi. Samuti on meil näiteid, kus sellises joobes alaealised on võtnud ette mitmete kilomeetrite pikkuseid koduteid talvekülmaga
või jäänud magama lumehange. Kõige halvema on ära hoidnud möödujate või politsei
poolne märkamine.
Erinevalt alaealistest tarvitavad täisealised alkoholi avalikult ja kogukonna turvatunnet häirival viisil. Urineeritakse avalikult, ropendatakse, käitutakse ebaviisa-

kalt ja solvavalt ning tekivad tülid, mida
kaklustega lahendatakse. Kehalise väärkohtlemiste juhtumeid Kristiines oli 2018.
aastal 37 võrra rohkem (kokku 88) kui 2017.
aastal. Enamik neist juhtudest leidis aset
lõbutusasutuste juures. Koos Kristiine linnaosa valitsuse ja lõbustusasutustega viisime läbi mitmeid ümarlaudu, kus otsisime probleemile lahendusi. 2019. aastal
koostöö jätkub, et lahendused toimiksid ja
kehaliste väärkohtlemiste hulk väheneks.
Samuti on probleemi lahendamisel olnud
suureks abiks Tallinna munitsipaalpolitsei
ameti korrakaitseüksus.
Kehalise väärkohtlemise arv on suuresti seotud lähisuhtevägivalla juhtumite arvuga. Mullu püsis lähisuhtevägivalla juhtumite arv samal tasemel kui 2017. aastal. Tegemist on peitsüüteoga, millest sageli ei räägita ja mida hoitakse perekeskis. Ohvriteks
on ka lapsi, kuid paljudel juhtudel on lapsed
peresise vägivalla pealtnägijaks. Seetõttu
oleme palju rääkinud sellest, kuidas lähisuhtevägivalda märgata. Järjest enam
teatavad meile ohvri lähedased, et midagi
imelikku on toimumas, või annavad teada
naabrid, et kõrvalkorterist kostab helisid,
mis viitavad tülidele või vägivallale. Lähisuhtevägivalla ennetamisel ja ohvri aitamisel on meil varasemalt olnud peamisteks
koostööpartneriteks linnaosavalitsus ja
Ohvriabi. 2019. aastal käivitub Põhja prefektuuris aga MARAC programm, mis kasutab
riskiga perede või inimeste probleemide lahendamisel võrgustikutöö meetodit. Võrgustikku on kaasatud riskis olevate peredega vahetult kokku puutuvad spetsialistid, sh
kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, politseiametnikud, ohvriabitöötajad, naiste tugikeskuse töötajad, tervishoiutöötajad ja teised spetsialistid, kes puutuvad kokku lähisuhtevägivalla all kannatavate perede probleemidega. Samuti on
alustanud Ohvriabi kriisitelefon 116 006.

Liikluse halb olukord paistis silma ka
Kristiines.Inimkannatanuga liiklusõnnetusi oli kokku 45, mida on nelja võrra rohkem
kui 2017. aastal. Kahjuks üks isik hukkus liiklusõnnetuses. Vigastatute arv tõusis 50 inimeselt 54-le. Poole võrra vähem tuvastati lubadeta ja joobes juhte, kuid kiiruseületajaid
tabati 293 rohkem, kokku 633. Enamik neist
ületasid Kristiines kiirust 21–40 km/h võrra
(459 juhti), 36 juhi kiirus küündis 41–60 km/h
üle lubatud kiiruse (25 juhti rohkem kui
mullu) ja kolm juhti ületasid kiirust rohkem
kui 60 km/h, 2017. aastal oli selliseid juhte
üks. Kiiruseületamisi on rohkem tuvastatud
eelkõige meie suurema tähelepanu tõttu,
kuid see näitab, kui paljud juhid siiski kiirust ületavad. Meie suurem tähelepanu liikluse osas jätkub ka 2019. aastal.
Varavastaste süütegude juhtumite arv
on püsinud sama. Enim levinumateks varguste paikadeks on poed, kust varastatakse
eelkõige esmatarbekaupu, kuid esineb ka
vargusi eluruumidest ja sõidukitest. Silma
paistsid sõidukite kahjustamised. Oli juhtumeid, kus ühe õhtu jooksul kriimustati
Kristiines mitmeid sõidukeid või torgati
läbi sõidukite rehve. Samas oli ka juhtumeid, kus koju kutsutud juhututtavad haarasid lahkudes kaasa väärisesemeid. Juhututtavaid ei tasu üleliia usaldada ka mujal.
Kelmuste arv on suurenenud nii Kristiines
kui ka üle Eesti. Peamiselt petetakse eakaid
inimesi, kuid kaitstud ei ole ka teised, sest
paljud kelmused pannakse toime internetikeskkonnas. Järgima peaks põhimõtet, et
kui miski näib liiga hea, et olla tõsi, siis see
enamasti ei olegi tõsi.
Kõigi eespool kirjeldatud süütegude ja
probleemide ennetamise osas teeb politsei
koostööd paljude koostööpartneritega. Samas saavad turvalisuse loomisele kaasa aidata kõik kristiinekad. Märka, teavita, aita
ning ära unusta, et turvalisus algab igaühest endast!
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Üliõpilastelt saab tasuta õigusabi
Jaanuarist kuni 14. juunini annavad Tallinna ja Tartu ülikoolide üliõpilased Tallinna linnakantseleis (Vabaduse väljak 7) ja Mustamäe linnaosa valitsuses (A. H. Tammsaare tee 135) tasuta õigusabi.
Tallinna linnakantseleis annavad tudengid õigusabi eesti keeles
kolmapäeviti kella 10–16 ning reedeti kella 10–14. Vene keeles saab
õigusabi teisipäeviti ja neljapäeviti kella 10–16.
Täpsem teave vastuvõtuaegade kohta:
www.juristideliit.ee/eesti-juristide-liidu-uliopilaste-buroo-sugissemestril.
Põhjalikumat teavet Õigusapteegi korralduse, nõustajate erialade
ja võimaluste kohta saab Eesti Juristide Liidu kodulehelt
www.juristideliit.ee, telefonilt 6313002 või EJL Facebookis.

Info linnaosavalitsusest eluruumi
üürimist taotlevatele isikutele
Kristiine Linnaosa Valitsuses eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvelevõetud peavad andmeid täpsustama ja kinnitama. Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa
3 “Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate
isikute üle arvestuse pidamise kord” punktist 13 ja linnavalitsuse
22. veebruari 2010 määruse nr 17 „Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ §-st 6 on eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kolme kuu jooksul
esitama eluasemekomisjonile kirjaliku kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise
alused. Eeltoodud kohustuse mittetäitmisel kustutatakse taotleja
eluasemekomisjoni otsuse alusel eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.
Andmeid saab uuendada ja kinnitada kirjalikult kas posti teel (ka epostiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures. Eluasemekomisjoni sekretär võtab vastu Kristiine Linnaosa Valitsuses aadressil
Tulika tn 33b, II korrus, tuba 202 esmaspäeval kell 15.00-18.00 ja neljapäeval 9.00 -12.00. Tel. 645 7129, e-post merike.melesk@tallinnlv.ee).

Tallinn tõstis noorsootöötajate palka
Jaanuarist 2019 tõusis Tallinna noortekeskuste noorsootöötajate palga alammäär 11% ehk seniselt 900 eurolt 1000 euroni kuus.
Suurenes ka noortekeskuse juhataja töötasu alammäär 971 eurolt
1155 euroni.
Tallinnas on linna noorsootöötajate töötasu alammäärad ühtsetel
alustel reguleeritud 2013. aastast alates ja töötasu on sellest ajast
peale pidevalt kasvanud.
Töötasu alammäära tõstmiseks vajalikud vahendid on kavandatud Tallinna linna 2019. aasta eelarvesse, mis võimaldab suurendada noorsootöötaja töötasu alammäära.
Tallinnas tegutseb kümme noortekeskust, mida juhivad linnaosade valitsused. Teenust osutatakse linnaosade valitsuste hallatavates asutustes.
Noortekeskused soodustavad mitteformaalset õpet ja lähtuvad
oma töös avatud noorsootöö põhimõtetest eesmärgiga pakkuda
lastele ja noortele vabatahtlikkuse alusel tegevustes osalemise võimalusi, toetamaks nende aktiivsust ja toimetulekut ühiskonnaelus.
Noortekeskused korraldavad noortele üritusi, programme, projekte,
laagreid ja palju muud. Keskuse külastamine on kõigile tasuta ning
oodatud on lapsed ja noored vanuses 7–26 aastat. Raepress

Meeldetuletus ehitiste omanikele
Kristiine linnaosa valitsus tuletab ehitiste omanikele meelde, et
seoses lumerohkuse ja heitlike ilmastikutingimustega tuleb ohutuse tagamiseks jälgida katusele kogunenud lume kogust ning vajadusel lumi ja jää õigeaegselt koristada. Katusele kogunenud lumi ja jää
võivad kukkuda üle räästaserva ning olla ohuks inimestele ja varale,
lisaks võib liigne lumekoormus katusel ohustada hoone konstruktsioone. Kui on tekkinud olukord, kus jää ja lumi hakkavad katuselt
liikuma ja seda ei ole jõutud eemaldada, tuleb ala piirata ning takistada inimeste sattumist sinna kuni ohu eemaldamiseni.
Lume katuselt lükkamise ning jääpurikate likvideerimise tööde
ajal peab majaomanik tagama ohutu liiklemise tänaval ja kõnniteel,
piirates ohuala ajutise piirdeaiaga ning paigaldades nähtavale kohale infotahvli, millele on märgitud ohu liik, ohu likvideerimise eest
vastutava isiku nimi ja telefon, töö algus- ja lõpptähtaeg. Piirdeaed
paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia ja infotahvli
paigaldamine ei vabasta siinses sättes nimetatud ohu kõrvaldamise
kohustusest. Juhul, kui koristustööde korraldamisega läheb aega,
tuleb ohtlik ala piirata turvalindiga ja välja panna hoiatussilt.
Samuti palume kõigil jalakäijatel olla tähelepanelik ja hoiduda otseselt jääpurikate all kõndimisest.
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS
Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5
Kristiine tegevuskeskuse päevakeskuse avatud üritused märtsis 2019
E 11. MÄRTS KELL 13.00 –

Vestlusringis on Kristiine linnaosa
vanem JAANUS RIIBE
(linnaosa valitsuse II korruse saalis, Tulika 33b)

Terviseloeng
OÜ-lt BIAKS

N 7. märts kell 13.30 – Naistepäevakontsert – esinevad Vokaalstuudio Harmoonia Elenora Tšerepanova juhendamisel ja mustlastantsuansambel Alhambra Riina Aro juhendamisel (Puuetega Inimeste
Koja saalis, Endla 59)
E 11. märts kell 13.00 – Vestlusringis on Kristiine linnaosa vanem
Jaanus Riibe (linnaosa valitsuse II korruse saalis, Tulika 33b)
K 13. märts kell 15.00 – Piiblitund – pastor Helari Puu (Sõpruse pst 5 päevakeskuse II korruse söögitoas, sissepääs Koskla tn poolsest uksest)
N 14. märts kell 13.30 – Tervisetund OÜ-lt Biaks – kohtumisel viiakse
läbi kehakoostise mõõtmine. Tuletatakse meelde, mida on oluline
kehakoostise puhul teada ja miks seda jälgida. Tutvustatakse innovatiivseid tervisetooteid aastal 2019. Soovi korral on tooteid võimalik osta nii sularahas kui kaardiga tasudes. (Puuetega Inimeste Koja
saalis, Endla 59)
T 19. märts kell 13.30 – Kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Ur-

14. märtsil kell 13.30

NB! Info ürituste kohta ja registreerimine huviringidesse tel 6512 702,
vaata ka kodulehte www.kristiinetk.ee/paevategevuse-keskus

Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59
OÜ Biaks viib läbi kehakoostise mõõtmise, mis määrab ära inimese
keharasvade, lihasmassi, sisemiste rasvade protsendi, põhiainevahetuse kaloraaži jms. Tuletatakse meelde, mida on kehakoostise puhul vaja
teada ja miks seda jälgida. Tutvustatakse Biaks OÜ poolt pakutavaid,
Eestis toodetud innovatiivseid tervisetooteid aastal 2019. Soovi korral
on võimalik tooteid osta kohapeal nii sularahas kui kaardiga.

mas Paetiga teemal „Kuhu liigub Euroopa ja kuidas see mõjutab Eestit” (Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59)
K 20. märts – Väljasõit: Arvo Pärdi keskuse ja Laulasmaa SPA külastamine (tasuline, reisile registreerimine päevakeskuse juhi toas,
Sõpruse pst 5, I korrus, info väljasõidu kohta tel 6512 702)
N 21. märts kell 14.00 – Väärikate kontsert-tantsuõhtu (Puuetega
Inimeste Koja saalis, Endla 59)
K 27. märts kell 14.00 – Vabadusvõitlejate koosolek – juhendaja Gunnar Vompas (Sõpruse pst 5, I korrusel, päevakeskuse toas. Majja siseneda Koskla tn poolsest uksest)
N 28. märts kell 13.30 – Meil on külas muusik, helilooja ja produtsent
Merike Susi (Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59)

Aasta algus oli Kristiine noortekeskuses tegus
BRITA RAND

KUHU LIIGUB EUROOPA JA KUIDAS SEE MÕJUTAB EESTIT

Kristiine noortekeskuse
juht

KOHTUMINE EUROOPA PARLAMENDI LIIKME

URMAS PAETIGA
19. märtsil kell 13.30
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59

KRISTIINE TEGEVUSKESKUSES

ALUSTAS TEGEVUST SAKSA KEELE RING

• Saksa keele ring on mõeldud algajatele keeleõppijatele ja neile,
kes soovivad oma keeletaset hoida.
• Õpe toimub vene keele baasil.
• Esimene tund oli teisipäeval, 5. veebruaril kell 14.00 päevakeskuses, Sõpruse pst 5, I korrusel.
• Ringi juhendab Tatjana Dominica.
• Palume ringi registreeruda tel 651 2703 või päevakeskuse juhi
toas, Sõpruse pst 5, I korrusel.

Meil on külas

MERIKE SUSI
muusik, helilooja ja produtsent

N 28. märts kell 13.30
Tallinna Puuetega Inimeste
Koja saalis, Endla 59

OLETE OODATUD

NAISTEPÄEVAKONTSERDILE
N 7. märts kell 13.30
Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59

Esinevad Vokaalansambel Harmoonia
ja tantsuansambel Alhambra

Jaanuarikuu oli noortekeskuses väga
tegus, valmistusime #OlenNoorKristiines ürituseks, mida koos Kristiine linnaosa ja Kristiine keskusega korraldasime.
Üritus toimus 2. veebruaril Kristiine
keskuses eesmärgiga vaadata koos noortega tulevikku ning pakkuda noortele võimalust esinemiseks. Üritus oli edukas
ning täname kõiki koostööpartnereid ja
abistajaid! Veebruarikuu rõhk on jätkuvad klubitegevustel: kokandusklubi 27.02,
rootsi keel 26.02; 22.02 toimub taas MTÜ
YFU infotund, kus saab rohkem infot välismaale vahetusõpilaseks minemise
kohta, ja muidugi jääb veebruarikuu lõppu veel ka koolivaheaeg 25.02–01.03.
Noortekeskuse kollektiiv soovib kõigile ilusat vaheaega. Ootame kõiki meie
uusi ja vanu sõpru enda juurde!
Rohkem infot ja täpse ajakava meie
tegevuste kohta leiad Facebookist: Kristiine noortekeskus, või kodulehelt:
www.kristiinetk.ee/noortekeskus

KOOLIVAHEAJA PROGRAMM:
25.02 TÄHEPÄEV 15.00 Teeme ise helendavaid tähti noortekeskuse lakke ja õpime
taeva tähtkujusid
26.02 KOSMOSELAULUDE PÄEV 15.00 Teeme kosmoseteemalisi küpsetisi ja küpsiseid.
Päeva jooksul kuulame mitmesugust kosmoseteemalist muusikat
27.02 „ME LIIGUME KOSMOSES“ PÄEV
15.00 MoonHop võistlus – kellel on parim tasakaal. 17.00 Kokandus
28.02 MEISTERDAME KOSMOSES
1 5.00 Õpime koduste vahenditega pudeliraketti tegema. 17.00 Kosmose papercraft’i
töötuba
01.03 KOSMOSEFILMIPÄEV Vaatame päeva jooksul mitmesuguseid kosmosefilme

Orhideepäevad Tallinna
Botaanikaaias 1–10. märts
Kevadine orhideenäitus Tallinna Botaanikaaias on saanud oodatud sündmuseks lillesõprade, eriti aga orhideehuviliste seas. Orhideed on olnud
botaanikaaia uhkuseks juba aastakümneid.
Terve aasta edevaks etteasteks valmistunud orhideed astuvad sel aastal
kulisside tagant rahva ette 1. märtsil
avataval näitusel. Näitusel on lisaks
veetlevad veenusekingadele väljas vapustavad vandad, kavalad katleiad,
suurtsugu tsümbiidiumid ning mitut
masti orhideehübriidid. Seltskonnale lisavad väärikust ning üliharuldased looduslikud orhideed maailma eri paigust.
Külastajatel on võimalik kahel näituse nädalavahetusel (1.-3. märtsil ja 8.-10.
märtsil) põnevaid orhideesid kaasa osta.
Neid müüb botaanikaaia pikaajaline
koostööpartner Flores Aed OÜ. Lisaks

saab küsida nõuandeid orhideede kodus
kasvatamise kohta kogenud spetsialistidelt.
Lisaks eksootilistele orhideedele
saab Orhideepäevade ajal palmimajas
näha ka Eesti Orhideekaitse Klubi fotonäitust Eestis looduslikest orhideedest.
Näitus on avatud botaanikaaia kasvuhoonetes E-P kell 11.00-16.00. Sissepääs tavahinnaga.

Tarbijaõiguste
päev tulekul
2. aprillil 2019 alates kella 11.00-st toimub
Rahvusraamatukogu suures saalis juba
üheteistkümnendat korda tarbijaõiguste
päev.
Teemad, millest räägitakse, on seekord
eluruumide üürimine ja makselahendused
väikeettevõtjatele, mida peaksid kuulama
tulema eelkõige (väike)ettevõtjad, korteriühistud ja kõik inimesed, kes soovivad oma
ruume üürile anda. Seejärel käsitleme teemasid nagu „Toit, märgistus ja toitumine“
ning „Kosmeetika ja tarbekeemia – millele
pöörata tähelepanu“. Toidust räägib väga
huvitavalt Raivo Vokk Tallinna Tehnikaülikoolist. Millele pöörata tähelepanu kosmeetika ja tarbekeemia kasutamisel ning
mis neis on ohtlikku räägib Terviseametist
Natali Promet.
Ettevõtlusamet korraldab hinna ja tarbijakaitse osakonna kaudu kõigile tarbijatele
ja ettevõtjatele vajalike teemadega infopäeva, millest osavõtt annab uusi teadmisi
ning on kasulik kõigile.
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Eakate filmiklubi alustas taas
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 neile

kinoseansside tasuta külastuse Salme kultuurikeskuses
(Salme tn 12).
Kui te ei ole veel klubiliige, siis
on teil kaks võimalust klubiliikmeks saada:
• Salme kultuurikeskuses kohapeal enne kinoseansi algust.
• Kristiine Linnaosa Valitsuses.

KLUBIKAARDI VÄLJASTAMINE: Kristiine linnaosa valitsuse infolauast, Tulika 33b esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 9–13 või kella
15–17.
MILLAL: Teisipäeviti, Salme kultuurikeskuses, Salme 12.
KUIDAS: Osalemine klubikaardi alusel.
FILMIKAVA: vt Kristiine Lehest või kodulehelt.
TRANSPORT: Kristiinest nr 4 trolliga Balti jaama ja istuda nr 2 trammile (suunaga Kopli), väljuda Salme peatuses ning Salme kultuurikeskus on 4 minuti pikkuse jalutuskäigu kaugusel.
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19.02 kell 12.00 „ESITEKS ARMASTUS,

SIIS ABIELLUMINE“ (2011, USA)
26.02 kell 12.00 „PEALE KESKÖÖD“ (2004, Itaalia)
5.03 kell 12.00 „PRUUDILÕKS“ (2012, Suurbritannia)
12.03 kell 12.00 „RASKEKAAL“ (2012, USA)
19.03 kell 12.00 „RIIGINÕUNIK“ (2005, Venemaa)
26.03 kell 12.00 „MAA ILU“ (2006, Prantsusmaa)

Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti
Korteriühistute Liidu ÜLESKUTSE
Selgitame huvilisi, kes soovivad esitada
tagasinõuet Tallinna Vee vastu ülemäärase
veeteenuse hinna osas.

AS Tallinna Vee veeteenuste hind võib olla
olnud aastaid põhjendamatult kõrge. Nõuete
koondamine aitab jagada omanike vahel
õigusabikulusid.

Talvehommik Löwenruh’ pargis. Osa meie tublist võimlemisrühmast. Ja pisut silmailu.

Löwenruh’ pargis tervist taga ajamas
MERIKE POLJAKOV
Kristiine elanikel on vaba aja veetmiseks üks
väga tänuväärne koht – Löwenruh’ park. Aga
seda mitte üksnes suvel, kui linnud laulavad,
puud lõhnavad värskelt ja lilled õitsevad ning
pargis toimuvad kontserdid. Park võib meile
pakkuda igal aastaajal midagi, tuleb vaid ise
otsida ja leida võimalusi ning neid kasutada.
Hakkasin kuue-seitsme aasta eest regulaarselt hommikuti pargis käima. Kuna olen väiksest peale spordiga sinasõber olnud, siis tean ka,
milliseid harjutusi peab tegema, et tunda ennast
hästi. Ja Löwenruh’ park pakub selleks üsna häid
võimalusi. Pargis on üles pandud rida atraktsioone, millel on hea harjutusi sooritada. Nii et
hommikuti spordivarustus selga – ja parki. Peagi hakkas parki ilmuma ka teisi huvilisi. Mõni
neist oli varem spordiga kokku puutunud, mõni
mitte, aga nad olid kohe nõus proovima ette näidatud harjutusi ja seltskonnaga liituma. Nüüdseks on meid kogunenud päris paras punt, vahel
on kohal pisut vähem, mõnikord rohkem osalejaid. Osad meist armastavad harjutusi riistadel,
osad võimlemisharjutusi, mõned kepikõndi.Aga
tavaliselt ei ole takistuseks ei vihm, tuul, lumesadu ega suured külmakraadidki. Hommikusest
pargis käimisest on saanud mõnus harjumus
alustada iga päeva ligi tunnise võimlemisega
värskes looduses. Kõigepealt harjutused riista-

del, siis veel mõningad harjutusi, et kõik lihased
saaksid läbi võetud. Tavaliselt lõpeb kava hingamisharjutustega mantra sõnade saatel. Sellele
järgnevad jahutavad ja lõõgastavad jalutusringid ümber pargi ja pargis sees.
Eelmisel sügisel korrastati meie suureks rõõmuks atraktsioonide aluspinnad, mistõttu on ka
porisematel aegadel hea astuda lemmikriistapuu
juurde harjutusi sooritama. Suur tänu selle eest!
Ka on viimaste aastate talvehommikutel olnud
enamasti alati teed sahaga kenasti lahti lükatud.
Siiski oleks tore, kui aja jooksul veel paar atraktsiooni lisanduks: nimelt lõuatõmmete ja venituste jaoks, milleks praegu sobitame lasteväljaku
rippekohti. Ka oli varem hea võimalus puusade
treeninguks, kuid paari aasta eest tekkisid atraktsioonil kulumismärgid ja see võeti ära, aga kahjuks uut asemele ei pandud. Seegi oleks väga vajalik. Nüüdseks on kirjavahetuse tulemusena küll
lootus järgmisel suvel lisaatraktsioone saada.
Suur rõõm on tõdeda, kuidas nii mõnigi meie hulgast on lausunud, et ta tervis ja kogu enesetunne
on nende harjutuste tegemisega paremaks muutunud. Ja mis peamine, kui hommik algab sellise
positiivse energialaenguga, siis jätkub jõudu ja
positiivsust kindlasti kogu päevaks.
Julgustaksin kõiki tulema heaolu ja parema
tervise nimel hommikuti parki, hingama värsket
õhku, jalutama ning sooritama jõukohaseid harjutusi. Meie võime ju enda heaoluks seda teha!

LUGUPEETUD EAKAD! OLETE TAAS OODATUD TANTSIMA
NELJAPÄEV, 21. MÄRTS KELL 14
Esinevad Uno

Kaupmees & Rein Kaasik

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59
KORRALDAJA

SISSEPÄÄS TASUTA!
VAHEAJAL KOHVILAUD

Korteriühistute tagasinõude puhul palume täita
küsimustik lehel www.ekyl.ee, info tel 627 5740.
Majaomanike ja ettevõtete avaldusi ootab EOKL
meiliaadressile omanikud@omanikud.ee
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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

Teisipäeval, 5. märtsil kell 18
Löwenruh` parki, Mustamäe tee 59a

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel. 504 5215, 514 5215.

ESINEVAD:

Korstnate ehitamine. Tel. 5461 6929
(Litsentseeritud pottsepp)

Mustkunstnik
Dmitri Zorin

Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid
ja vaase. Tel. 5859 9737

TOOMAS ANNI

Tasuta ponisõit lastele
Jagame tasuta vastlakukleid

Pere ostab auto -1500 €.
Tel. 5819 0200. ilusvalgus@gmail.com
HEMORROIDIDE RAVI ILMA OPERATSIOONITA saatekirjata ja järjekorrata Tallinnas.
Vastuvõtt al. 40€. www.vita.ee.
Tel. 669 0806
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju
ja mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks
helistage tel. 5865 2190.
Puulangetus ja –hooldus kvaliteetselt,
ning turvaliselt. Tel. 5197 9229.
www.hbhaljastus.ee

HAABERSTI, PÕHJA-TALLINNA JA KRISTIINE KANDIDAAT

PEETER VÕSU

KAITSEN
KRISTLIKKE
VÄÄRTUSI!

Soovin osta elamukrunti Kristiine
linnaosas. Kui sul on suur krunt, mida
tervenisti ei kasuta siis võin osta ka osa
sellest ning teostada krundi jagamine
kaheks. Tel. 515 9286

SELVER on tegutsenud alates 1995. aastast ja praegu on meil
53 kauplust üle Eesti, kus töötab üle 2800 väga tubli erineva
inimese. Tänu neile saame olla parim eestimaine kauplusekett,
kus sisseostude tegemine on meeldiv ning sujuv.

Tule Kotka Selverisse tööle
1069

lähtub rahvuslik-konserva�ivsest maailmavaatest,
demokraatlikest põhimõtetest, kandes isamaalisi ja
kristlikke väärtusi.

Kivikorstnate ehitamine ja remont.
Tel. 518 8889
Soovin osta garaažiboksi “Kuldnoka 4a”
garaažiühistus. tel: 504 0090; mail:
gatewayou@gmail.com
Ostan 1-2 toalise korteri Tallinnas
(võib olla remontivajav). Tel 5393 4554
Ostan kiirelt 1-2 toalise korteri. Hea hinna
korral kiire tehing. Raha kohe olemas.
Tel. 5981 4090 või majaleidja@gmail.com

TEENINDAJAKS (saal, lett)
KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
Tule Tondi Selverisse tööle

KASSAPIDAJAKS (sh SelveEkspress)
PAGAR-KÜPSETAJAKS
TRANSPORDITÖÖLISEKS
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt
www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast
märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee,
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.

EHITUSMEHED OOTAVAD TÖÖPAKKUMISI:
MAJADE, KORTERITE REMONT JA EHITUS!
BRIGAADIL 20 AASTANE TÖÖKOGEMUS.
HINNAD SOODSAD, TÖÖ KVALITEETNE!
Magnar2@gmail.com Tel. 5590 2621

Lisainfo saamiseks helista 667 3785 või 5343 5337,
personalispetsialist Kristi Aasa.

Raamatupidamisteenused KORTERIÜHISTUTELE ja OÜ-le KRISTIINES. info@ilvis.
ee, tel. 5656 1276, www.ilvis.ee
Soovin leida tööd hooldajana Tallinnas.
Vajalik elamispind. Kõik pakkumised on
teretulnud. Tel. 507 2230
*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu
ning teenuse kvaliteedi eest.

Kinnisvara vahendamine
Kinnisvara hindamine
Juriidiline konsultatsioon

Soovid müüa oma kodu?
Tule tasuta konsultatsioonile!
maakler, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige

+372 515 2005
tatjana.s@pindi.ee

www.pindi.ee

VEO- ja KOLIMISTEENUS

PUITBRIKETT al.119.PELLETID al.189.TURBABRIKETT al.109.KIVISÜSI al.189.KIVISÜSI
KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID al. 2.50
KÜTTEKLOTSID
Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn.

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

Tatjana Shevtshenko

www.kütteladu.ee
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RIIGIKOGU VALIMISED 2019
HÄÄLETAMISÕIGUS

E-HÄÄLETAMINE

Riigikogu valimistel saab hääletada
inimene, kes:
• on Eesti Vabariigi kodanik
• on hiljemalt valimispäevaks saanud
18aastaseks
• ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud
• ei ole kohtus süüdi mõistetud ega
kanna vanglakaristust
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.

Elektrooniline hääletamine võimaldab valijal hääletada valimisjaoskonda minemata. Elektrooniline hääletamine on ööpäevaringne: see algab
21. veebruaril 2019 kell 9 ja kestab
27. veebruaril 2019 kella 18ni.
Täpsem teave elektroonilise hääletamise kohta on kättesaadav aadressilt www.valimised.ee
E-häält saab muuta üle hääletades
elektrooniliselt 27. veebruaril 2019 kella 18ni või hääletades pabersedeliga
valimisjaoskonnas eelhääletusperioodil, s.o 27. veebruaril 2019 kella
20ni. Sellisel juhul jääb kehtima vaid
pabersedelil antud hääl ning e-hääl
tühistatakse. Valimispäeval e-häält
muuta 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 11. veebruaril 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 16. veebruaril 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.

KUSTUNUD ELUKOHAANDMED
Valijate nimekiri moodustatakse rahvastikuregistri andmete alusel 1. veebruari 2019 seisuga. Pärast 1. veebruari 2019 kantakse valijate nimekirja
vaid need inimesed, kellel on õigus
hääletamisest osa võtta, kuid keda
ei ole valijate nimekirjas.
Kui Teie elukohaandmed on 2019.
aastal jõustunud rahvastikuregistri
seaduse alusel kustunud, tuleb teil esitada elukohajärgsele linnaosavalitsusele registriandmete muutmise ning valijate nimekirja kandmise avaldus
koos elukohateatega. Rahvastikuregistrikandeid tegev ametnik vaatab
avalduse koos valijate nimekirja koostajaga läbi ja vastab Teile viivitamata.
Kui Teil ei ole võimalik elukohateates nimetatud eluruumi kasutamise
õigust tõendada (eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia
või eluruumi omaniku nõusoleku alusel), kantakse Teie elukoha aadress rahvastikuregistrisse linnaosa täpsusega ja
Teil on võimalik hääletada linnavalitsuse määratud valimisjaoskonnas elukohajärgses linnaosas. Kui Te sellisel moel
registrisse kantud elukohaandmeid
nelja kuu jooksul ei täpsusta, kustuvad
need rahvastikuregistrist uuesti.
Elukohaandmete korrastamiseks
saate esitada elukohateate:
• riigiportaalis eesti.ee (logige sisse IDkaardi, digi-ID või mobiil-IDga või
panga kaudu), klõpsates avalehel linki „Elukohateate esitamine“, või
•p
 aberil elukohajärgsesse linnaosavalitsusse, Tallinna Linnakantselei teenindusbüroosse ja Tallinna Perekonnaseisuametisse.

HÄÄLETAMINE
KINNIPIDAMISKOHAS,
HAIGLAS JA ÖÖPÄEVASES
HOOLEKANDEASUTUSES
Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse hääletamine 25.-27. veebruarini 2019 asutuse administratsiooni
juhi kirjaliku taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada lähimale jaoskonnakomisjonile, mis korraldab:
• eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda või
• asukohas hääletamist.
Selleks, et jaoskonnakomisjon
jõuaks hääletamist korraldada, palume taotluse esitada võimalikult vara,
soovitavalt hiljemalt teisipäeval,
26. veebruaril.

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 3. märtsini 2019 (kella
14ni) või telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile 3. märtsil
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
21.-24. VEEBRUARIL 2019
21.-24. veebruarini 2019 kella 1220 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, kaubanduskeskuse 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
15. jaanuari 2019 korraldusega nr 6.

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

EELHÄÄLETAMINE
25.-27. VEEBRUARIL

LINNAOSA TÄPSUSEGA
MÄÄRATUD ELUKOHT

VALIMISJAOSKONNAS
HÄÄLETAMINE
25.-27. veebruarini 2019 kella
12-20 saab eelhääletada Kristiine linnaosas 6 elukohajärgses valimisjaoskonnas (vt. kaardilt).
Elukohast olenemata saab Tallinnas hääletada järgmistes valimisjaoskondades:

Valija, kelle elukohaandmed Tallinnas on kantud rahvastikuregistrisse
linnaosa täpsusega, saab hääletada
linnavalitsuse määratud valimisjaoskonnas elukohajärgses linnaosas:

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, keskuse parkla
poolses osas, II korruse aatriumis
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

HÄÄLETAMINE
VALIMISPÄEVAL
VALIMISJAOSKONNAS
HÄÄLETAMINE
Riigikogu valimised toimuvad
3. märtsil 2019 kella 9-20. Sel päeval
saab hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas. (vt kaardilt)
KODUS HÄÄLETAMINE
Valija saab terviseseisundi või mõne
muu mõjuva põhjuse tõttu valimispäeval ka kodus hääletada.
Kodus hääletamise soovi korral
tuleb esitada taotlus. VT pt KODUS
HÄÄLETAMINE

• Haabersti linnaosas valimisjaoskond nr 6, Haabersti Linnaosa Valitsus, Ehitajate tee 109a
• Kesklinna linnaosas valimisjaoskond nr 15, Tallinna Linnavalitsus,
Vabaduse Väljak 7
• Kristiine linnaosas valimisjaoskond
nr 20, Kristiine keskus, Endla tn 45,
keskuse parkla poolses osas, II korruse aatriumis
• Lasnamäe linnaosas valimisjaoskond nr 29, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Pallasti tn 54
• Mustamäe linnaosas valimisjaoskond nr 50, Magistrali keskus, Sõpruse pst 201/203
• Nõmme linnaosas valimisjaoskond
nr 57, Järve keskus, Pärnu mnt 238
• Pirita linnaosas valimisjaoskond nr
69, Mähe Vaba Aja Keskus, Mugula
tee 17a
• Põhja-Tallinna linnaosas valimisjaoskond nr 80, Põhja-Tallinna Valitsus, Niine tn 2

Kristiine Linnaosa Valitsuse
rahvastikuregistri sektor
(Tulika tn 33B, II korrus, Tallinn,
telefon 645 7127, 645 7128) on
avatud valimiste eelsel ja
valimiste perioodil pärast
tavapärast tööaega järgmiselt:
• 21.–22. ja 25. –27. veebruarini
2019 kella 20ni;
• 23. –24. veebruarini 2019 kella
12–20ni;
• 3. märtsil 2019 kella 9–20.
www.valimised.ee
www.tallinn.ee/est/valimised
https://valimised.rahvastikuregister.ee/
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VALIMISJAOSKOND NR 21
Tallinna Puuetega Inimeste Koda,
Endla tn 59, tel 54 11 01 21
Avatud: 25.-27. veebruaril kell 12.00-20.00.
3. märtsil kell 9.00-20.00

V
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3

juurdepääs kaldteega
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НОМЕР 21
Таллиннская палата людей с ограниченными возможностями, ул. Эндла 59,
тел. 54 11 01 21
Открыто: 25-27 февраля, в 12:00-20:00
3 марта, в 9:00-20:00
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доступ с пандусом

VALIMISJAOSKOND NR 22
Tallinna Lilleküla Gümnaasium,
Kuldnoka tn 24, tel 54 11 01 22
Avatud: 25.-27. veebruaril kell 12.00-20.00.
3. märtsil 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. 54 11 01 22
Открыто: 25-27 февраля, в 12:00-20:00
3 марта, 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 54 11 01 23
Avatud: 25.-27. veebruaril kell 12.00-20.00.
3. märtsil kell 9.00-20.00
juurdepääs tasapinnaline
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НОМЕР 23
Спортивный центр Аудентес,
ул. Тонди 84, тел. 54 11 01 23
Открыто: 25-27 февраля, в 12:00-20:00
3 марта, в 9:00-20:00
доступ по прямой поверхности
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VALIMISRINGKOND NR 1 KANDIDAATIDE NIMEKIRI

EESTI VABAERAKOND
nr 101 ANDRES HERKEL
nr 102 ÕIE-MARI AASMÄE
nr 103 JAAK PROZES
nr 104 JAANIKA KLOPETS
nr 105 JAANUS OJANGU
nr 106 JÜRI PINO
nr 107 JAANUS PAASOJA
nr 108 PEETER LIINSOO
nr 109 MARIKE LAHT
nr 110 SANDER KLAUSEN
nr 111 TÕNU TEEVEER
nr 112 AGE MINKA

VALIMISJAOSKOND NR 20
Kristiine keskus, Endla tn 45
(NB! keskuse parkla poolses osas,
2. korruse aatriumis), tel 54 11 01 20
Avatud: 21.- 27. veebruaril kell 12.00-20.00.
3. märtsil 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. 54 11 01 20
Открыто: 21-27 февраля, в 12:00-20:00
3 марта, в 9:00-20:00
доступ с помощью лифта

VALIMISJAOSKOND NR 25
Tallinna Kristiine Gümnaasium,
Nõmme tee 32, tel 54 11 01 25
Avatud: 25.-27. veebruaril kell 12.00-20.00.
3. märtsil kell 9.00-20.00
juurdepääs hoone taga, palume
helistada 54 11 01 25
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НОМЕР 25
Таллиннская Гимназия Кристийне,
ул. Нымме 32, тел. 54 11 01 25
Открыто: 25-27 февраля, в 12:00-20:00
3 марта, в 9:00-20:00
доступ с заднего двора, просим
позвонить по тел. 54 11 01 25

SOTSIAALDEMOKRAATLIK
ERAKOND
nr 476 SVEN MIKSER
nr 477 RIINA SIKKUT
nr 478 JAAK JUSKE
nr 479 MARIANNE MIKKO
nr 480 ERIKA SCHOLLER
nr 481 SIIM TUISK
nr 482 MARIS SILD
nr 483 JOOSEP VIMM
nr 484 GERTRUD KASEMAA
nr 485 JEVGENI VAISBEIN
nr 486 RAUL SILLASTE
nr 487 ANDRUS VAARIK

EESTI REFORMIERAKOND

ELURIKKUSE ERAKOND

nr 226 KRISTEN MICHAL
nr 227 HEIDY PURGA
nr 228 ARTO AAS
nr 229 SIGNE RIISALO
nr 230 ANTS LEEMETS
nr 231 MERIKE LANG
nr 232 LIIS KLAAR
nr 233 ANDRES ARO
nr 234 GEROL SILKIN
nr 235 KATRIN HELENDI
nr 236 LEMBIT KOLK
nr 237 KRISTO ENN VAGA

nr 601 MIHKEL KANGUR
nr 602 ALLAN KOKKOTA
nr 603 ALLAN PROOSO
nr 604 KERTU NAMSING
nr 605 RIINA SOONE
nr 606 RIINU LEPA
nr 607 SIIRI TIIVITS-PUTTONEN
nr 608 ÜLO MÄNGEL

nr 802 PIRKO KONSA
nr 803 KARIN KAUP-LAPÕNIN
nr 804 MARIANNA KAAT
nr 805 HENRY SINIVEE
nr 806 MARGOT ROOSE
nr 807 IVAR SOONE
nr 808 VALERI IVANOV
nr 809 MAARIKA NEILINN
nr 810 AHTI KALLASTE

EESTI KESKERAKOND
nr 924 RAIMOND KALJULAID
nr 925 VIKTOR VASSILJEV
nr 926 ANDREI KOROBEINIK
nr 927 VADIM BELOBROVTSEV
nr 928 NATALIA MALLEUS
nr 929 KALEV KALLO
nr 930 ANDREI NOVIKOV
nr 931 EHA VÕRK
nr 932 JAANUS RIIBE
nr 933 JÜRI ENNET
nr 934 JOSEF KATS
nr 935 MAREK JÜRGENSON

EESTIMAA ÜHENDATUD
VASAKPARTEI
nr 1049 OLEG TESLA

EESTI KONSERVATIIVNE
RAHVAERAKOND

ERAKOND EESTIMAA
ROHELISED
C46 M0 Y90 K0

VALIMISJAOSKOND NR 24
Tallinna Ülikooli Räägu õppehoone,
Räägu tn 49, tel 54 11 01 24
Avatud: 25.-27. veebruaril kell 12.00-20.00.
3. märtsil 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. 54 11 01 24
Открыто: 25-27 февраля, в 12:00-20:00
3 марта, в 9:00-20:00
доступ с заднего двора, просим
позвонить по тел. 54 11 01 24

nr 351 ZÜLEYXA IZMAILOVA
nr 352 MATTIAS TUROVSKI
nr 353 FIDEELIA-SIGNE ROOTS
nr 354 TARMO ANDRE ELVISTO
nr 355 MAIGI KÄIGE
nr 356 HANNES LIITMÄE
nr 357 ANNE VETIK
nr 358 MARTTI PREEM
nr 359 KRISTINA SADOHHINA
nr 360 EERO UUSTALU
nr 361 MIHKEL TIGANIK
nr 362 KADRI SIKK

nr 674 URMAS ESPENBERG
nr 675 URMAS REITELMANN
nr 676 ARGO LUUDE
nr 677 KARL OLAF RÄÄK
nr 678 TOIVO TASA
nr 679 ANTS MILLER
nr 680 ÕNNELI MATT
nr 681 RIHO RAUSMA
nr 682 EDA RÜÜTEL
nr 683 KÜLLI REMSU
nr 684 URMAS SIEMER
nr 685 GEORG KIRSBERG

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

nr 1060 TARMO KRUUSIMÄE
nr 1061 MART LUIK
nr 1062 HELEN HÄÄL
nr 1063 PRIIDU PÄRNA
nr 1064 AVO ÜPRUS
nr 1065 KARL SANDER KASE
nr 1066 TIIT MEREN
nr 1067 PILLE LILL
nr 1068 IMRE RAMMUL
nr 1069 PEETER VÕSU
nr 1070 VOOTELE HANSEN
nr 1071 JAKO KULL

ÜKSIKKANDIDAADID
ERAKOND EESTI 200
nr 799 LIINA NORMET
nr 800 MAREK REINAAS
nr 801 TIIA SIHVER

nr 1190 HANNES VESKIMÄE
nr 1191 MARGUS SAAR

