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Spordihoone sulandub hästi männimetsa vahele.

Välijõuväljak on varustatud erinevate seadmetega.

Sportimise võimalused Nõmmel
suurenevad hüppeliselt
“Eelmisel nädalal sai Nõmme gümnaasiumi spordihoone nurgakivi. Samal ajal algas Rahumäe
põhikooli territooriumil multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine. Lisaks tuleb Nõmme linnaossa kevadel kaks välijõusaali,” loetles linnaosa vanem Grete Šillis lisanduvaid võimalusi.
A-energiaklassiga
spordihoone
kerkib gümnaasiumi õppehoone
kõrvale (aadressile Põllu 68) 2021.
aasta septembriks. Kauaoodatud
spordihoone ehitus algas eelmise
aasta lõpus ja 19. jaanuaril toimus
pidulik nurgakivi panek. Linnaosa
vanem asetas nurgakivi kapslisse
mälestuseks gümnaasiumi abiturientide abil valminud laulusõnad
spordihoonest. Nõmme Sõnumite
viimase numbri asetas kapslisse
abilinnapea Vadim Belobrovtsev.
Šillisi sõnul tähendab Nõmme
gümnaasiumi spordihoone kogukonnale palju rohkem, kui lihtsalt
üks spordihoone. “See loob uued
võimalused ja annab meie lastele
hoogu juurde tegeleda meelepä-

raste sportlike harrastustega. Kes
teab, ehk avab spordihoone rajamine tee uue põlvkonna sportlaste
tulekule,” märkis linnaosa vanem.
“Tänusõnad spordihoone tuleku
eest lähevad kooliperele, et nad ei
ole loobunud oma unistustest, Tallinna linnavalitsusele, et nad selle
teostavad ning muidugi ka kooli
vilistlastele ja õpilastele, kes on
spordihoonet oodanud juba 1960.
aastast.”
Nõmme gümnaasiumi direktor
Riho Uulma ütles nurgakivi panekul, et koolipere ootusärevus on
suur, kuna uue hoone valmimine
on peaaegu käegakatsutav. Ta sõnas, et südantsoojendav on olnud
kooli vilistlaste toetus ja ettepane-

MÕTTEID SPORDIHOONE VALMIMISEST
Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik: Aastate jooksul on olnud erinevaid
plaane, kuidas probleemi lahendada: on kavandatud juurdeehitust, kus oleks
olnud ruumi ka võimlale, siis jälle on planeeritud täiesti eraldi spordihoonet.
Erinevatel põhjustel on nende plaanide realiseerumine edasi lükkunud. Mõned aastad tagasi Nõmme linnaosa vanemana töötades sain detailplaneeringu koolidirektorile üle anda. Kindlasti on see nõmmekate jaoks oluline,
et reaalsed ehitustööd on alanud ja järgmisel kooliaastal avab kauaoodatud
spordihoone uksed.
Abilinnapea Vadim Belobrovtsev: Nõmmel on lähiajal valmimas mitmeid spordiobjekte. Tean, kui ammu ja pikisilmi siia kooli kõrvale seda spordihoonet oodati. Hiljuti avasime Nõmmel välispordiväljakud koos väliujulaga, lisaks hakkame Rahumäe kooli kõrvale rajama universaalset spordiväljakut, kus saab
mängida jalgpalli, võrkpalli jt mänge.

kud sporditegevuse aktiivsemaks
muutmisel.
“Vajadus oma spordihoone järele on läinud väga pakiliseks.
Seni toimusid kehalise kasvatuse
tunnid tänu Nõmme Linnaosa Valitsusele ja partneritele Valdeku
tänava spordisaalis, Nõmme Majas,
tennise angaaris ja Sõbra Hallis,
Hiiu staadionil ja talvekuudel kooli
juures asuval uisuväljakul,” loetles
koolidirektor.
Vajadusi arvestades
Riho Uulma sõnas, et loodav
spordihoone rahuldab igati õpilaste
kehalise kasvatuse tundide vajadused ja võimaldab rohkelt tunniväliseid tegevusi erinevate treeningute
näol: korvpall, võrkpall, saalihoki,
sulgpall, lauatennis ja ringide tööd:
rahvatants jne.
“Spordisaal on poolitatav, võimaldades korraga läbi viia tunde
kahe klassiga. Lisaks on poolitatav
ruum rahvatantsu, aeroobika ja
lauatennise tarvis ja eraldi jõusaal,”
rääkis Uulma. Direktori sõnul esialgu vajadust lisaõpetaja järele otseselt ei ole, küll aga kaaluvad nad
treeneri palkamist.
“Spordihoone on kogukonnale avatud spordirajatis, eelkõige
Nõmme gümnaasiumile, Nõmme rahvale ja teistele huvilistele.

Täiskasvanutele on lisaks headele
sportimisvõimalustele ka saunakompleks. Samuti on arvestatud,
et saame pakkuda sportimisvõimalusi teistele Nõmme koolidele,”
rääkis direktor.
Kuna rajatavas spordihoones
asuvad standardmõõdus korvpalli- ja võrkpallisaal, võimaldab see
läbi viia ka linnatasemel võistlusi.
“Huvi spordihoone vastu on aktiivne, praegu küsitakse juba vabu
aegu rentimiseks,” lisas ta.
Uulma on rahul, et spordihoone projekteerimisel võeti aluseks
kooli vajadused ja gümnaasiumi
esindus oli kaasatud pikalt projekteerimisprotsessi. “Eelkõige võeti
arvesse kehalise kasvatuse õpetajate kui selle ala spetsialistide soove
ja nõuandeid, külastati teisi Tallinna spordirajatisi, et kogeda erinevaid võimalusi ja nõuandeid,” kirjeldas direktor pea aasta väldanud
projekteerimisetappi.
Latern männimetsas
Kuna linnal oli eesmärgiks saada
parima lahendusega spordihoone,
siis viidi läbi väärtuspõhine hange.
Arhitekt Kaspar Stroom ütles, et
kui tavaliselt on spordihoone suur
ja tihtipeale kohmakas, siis nad
tahtsid hoone liigendada kolmeks
osaks. “Kõige kõrgemas osas on pal-

lisaal ja madalamas osas paiknevad
kolm lisasaali, riietus-, pesemis- ja
abiruumid – need, mis nii kõrgeid
ruume ei vaja. Nende kahe osa vahele nägime ette valgusküllase ja
avara fuajee, et hoonesse sisenedes
tekiks vahetu kontakt ümbritseva
looduse ja männimetsaga.”
Spordihoonel on ka teine korrus, mis algab fuajeest ja ulatub
konsoolina palliplatsi kohale ja
mille alla jäävad tribüünid. Teisele
korrusele on planeeritud õpetajate
töö- ja nõupidamisruumid.
Välises arhitektuuris püüti mitte
mõjuda spordihoonelikuna, vaid
taotleti kergust ja sooviti suhestuda ümbritsevaga. Tulemuseks ongi,
et eemalt vaadates kaob hoone
metsa vahele ära. Kui vaadelda välisfassaadi, siis kõik hoonemahud
on viimistletud puitlaudisega, et
luua ühtne tonaalsus. Aktsenti lisavad välisfassaadile vertikaalsed
liimpuittalad.
“Ühtepidi me tahtsime, et ta
oleks sulanduv ümbritsevasse
metsa aga teistpidi, et ta oleks läbipaistva fuajee tõttu kui latern keset Nõmme metsa,” kommenteeris
Stroom projekti “Latern” nime.
Projekti kogumaksumus on 3,69
miljonit eurot. Spordihoonet ehitab Nordecon AS, arhitektuuri ja
sisearhitektuuri on loonud Raadius
Arhitektid OÜ (Mari Ann Ainsaar,
Viive Enno, Kaspar Stroom), hoone
peaprojekteerija on AS Infragate
Eesti.
Jätkub lk 2.
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Aastapäeva kontsert lükkub edasi

T

allinnas on arvukalt rohealasid, kus saab loodust ning
värsket õhku nautida. Arvestades, millist rolli mängivad rohealad meie ökosüsteemi säilimisel ning asutuste ja majandustegevuste mõjude tasakaalustamisel, on oluline,
et tagataks nende kaitsmine ja väärtustamine.
Nõmme linnaosa valitsus on seisnud rohealade säilitamise
eest ning siinkohal toongi hiljutisemad näited sellest, kuidas
oleme aidanud kaitsta Nõmmel asuvaid rohealasid.
Viimasel aastal tekitas palju furoori Lõuna tn 50 asuv hooldekodu juurdeehitus, mida planeeriti rajada kõrvalasuvale pargialale. Linnaosavalitsus on kogu mitmeaastase protsessi vältel
olnud keelduval seisukohal, sest tegu oleks olnud ehitise rajamisega kaitse all olevasse Vabaduse parki. On arusaadav, et
hooldekodudes osutatavad teenused on äärmiselt olulised, kuid
lahendus ei ole uute hoonete rajamine rohealade arvelt. Eriti
kui Nõmmel on ka mitmeid tühjalt seisvaid hooneid, mis sobivad hoolekandeteenuste osutamiseks, näiteks tühjalt seisev
haiglahoone Sanatooriumi pargis.
Looduses viibimine on tallinlastele alati meeldinud, kuid
viimastel aastatel rohealade üha kasvava kasutuskoormusega
on suurenenud ka vajadus nende kaitsmiseks. Nõmmet on õnnistatud ka mitme rabaga. Kui juba 2013. aastal võeti kohaliku
kaitse alla Pääsküla raba, siis eelmisel nädalal kinnitati otsus
võtta kaitse alla Harku metsa ja raba osa, mis paikneb Nõmme
linnaosas. Loodan, et eeskuju on nakkav ja kohaliku kaitse alla
võetakse peagi Harku valla initsiatiivil ka linnapiirist välja jääv
Harku metsa ala, mis kuulub riigile.

Ü

hest küljest on tore, et inimesed soovivad Nõmmele
elama tulla ning selleks on
ka elamuehitused vajalikud, kuid
alati peab hindama, et see ei lõhuks
olemasolevat keskkonda. Nii jätsimegi eelmise aasta lõpus linnavalitsuse
istungil algatamata Rännaku pst 30,
30a, 32, Lemmiku tn 44, 50 ja Nugise tn 19 kinnistute detailplaneeringu,
mille eesmärgiks oli moodustada 15,4
ha suurusest maa-alast 34 elamumaa
sihtotstarbega krunti. Soovitud arendused oleksid mõjutanud kaitse all
olevat Pääsküla raba olustikku.
Praegusel külmal ja lumisel ajal
on tekkinud jälle elavad arutelud, et
kuhu võiks rajada Nõmmel suusanõlva, et rahvas erinevaid talispordialasid
nautida saaks. Üheks selliseks kohaks
on ka Vanaka mägi. Sinna suusanõlva
rajamise idee on ka varasemalt laual
olnud, kuid ometigi tuleb siinkohal
lähtuda Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja kui ka teemaplaneeringu nõuetest.
Ära ei saa unustada, et nõlva all
asub teerada, mida mööda kohalikud
elanikud on harjunud jalutama ning
tegema seda ka koos oma neljajalgsete sõpradega.
Meil on vedanud, et elame linnas,
kus on võrreldes teiste Euroopa pealinnadega väga palju rohelust. Ometigi on oluline, et me seda iseenesestmõistetavaks ei peaks, vaid teeks
omalt poolt kõik, et meil selline privileeg säiliks. Sellel teekonnal on linnaosavalitsusele olnud suureks abiks
aktiivsed Nõmme asumiseltsid, kellega koostöös on Nõmmel palju olulist
korda saadetud ning saadetakse ka
edaspidi.

Tartu rahu 101. aastapäev Nõmmel

Elamuehitused on
vajalikud, kuid alati
peab hindama, et see
ei lõhuks olemasolevat keskkonda.

Teisipäeval, 2. veebruaril kell 18.00
tähistatakse Nõmme Rahu kirikus
(Võsu 5) 101 aasta möödumist Tartu rahulepingu sõlmimisest traditsioonilise
mälestusteenistusega.
Nõmme Rahu kirik on Tartu rahulepingu mälestuskirik.
Nõmme linnaosa vanema Grete
Šillise sõnul ei saa Tartu rahu aastapäeva võtta iseenesestmõistetavana. Üle saja aasta tagasi toimunud
Vabadussõja lahingud tunduvad
praegusele põlvkonnale kauge minevik, kuid ei tasu unustada, et
Eesti iseseisvus ja selle tunnustamine tuli läbi raske okupatsiooni
paljude inimelude hinnaga.
Nõmme linnaosa valitsus tuletab kõigile majaomanikele meelde,
et 2. veebruar on ka lipupäev ja sel
puhul võiksid meie rahvuslipud nii
Nõmmel kui üle terve Eesti maju
ehtida. (NS)

Sportimise võimalused... algus lk 1
Rahumäele universaalne
spordiväljak
Samuti oli spordiväljaku uuendamist pikalt oodanud Rahumäe
põhikool (Vabaduse pst 50). Nõmme linnaosa vanem Šillis rääkis, et
kuna koolis rakendatakse aktiivselt
õuesõpet ning ka kehalise kasvatuse tunnid viiakse võimalusel läbi
just välitingimustes, siis rajatav
multifunktsionaalne spordiväljak
seda kõike kindlasti ka toetab.
Kooli hoovi rajatakse kunstmu-

GRETE ŠILLIS
Nõmme linnaosa vanem

NÕMME SÕNUMID
Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus
Toimetaja: Juuli Nemvalts
Telefon: 645 7344
E-post: juuli.nemvalts@tallinnlv.ee
Kodulehekülg:
www.tallinn.ee/nommesonumid
Aadress: Valdeku 13, 11621 Tallinn
Levi: Express Post

Nõmme linnaosa valitsusel on igal
aastal traditsiooniks korraldada
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik
kontsert Estonia kontserdisaalis.
Sel aastal lükatakse kontsert viirusest tulenevate piirangute tõttu
edasi.
Kontserdi uus toimumise kuupäev on 14. juuni 2021, mil saab
ühtlasi tähistada ka saabuvat võidupüha. Loodetavasti on viiruse levik
selleks ajaks kontrolli all ja saame
rahulikult Eestile olulisi tähtpäevi
tähistada ja kontserti nautida.
Kontserdil esineb Elina Nechayeva koos kvartetiga. Tasuta pileteid
jagatakse Nõmme linnaosa elanikele alates 60. eluaastast.
Info piletite ja ürituse kellaaegade kohta on täpsustamisel ning sellest teavitatakse maikuu Nõmme
Sõnumites. (NS)
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Nõmme roheline keskkond
vajab kaitsmist
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JUHTKIRI

Toimetusel on
õigus kaastöid
nende selguse
mõttes toimetada
ja lühendada.
Kaastöid ei tagastata
ega retsenseerita.

rukattega spordiväljak mõõtmetega 20 x 40 meetrit ning jalgpalliväravad, väljaku lääneküljele tuleb
kaugushüppekast. Väljak piiratakse nelja meetri kõrguse kergpaneel-aiaga ning paigaldatakse uus
välisvalgustus.
“Loodan, et kooli väljak saab olema piirkonna lastele avatud vabalt
kasutamiseks ka õppetegevuse välisel ajal,” lisas Šillis.
Spordiväljak valmib uue õppeaasta alguseks (1. septembriks

2021) ning tööde maksumus on ligi
137 000 eurot.
Lisandub spordiväljakuid
“Oleme rajamas Nõmmele kaks
välijõusaali ala: ühe Võidu puiestikku ja teise aadressile Ilmarise
51. Välijõusaali trenažöörid sarnanevad seadmetele, mida oleme
harjunud nägema jõusaalis, kuid
mida saab kasutada värskes õhus.
Liigutatavate raskustega seadmed
pakuvad rõõmu nii väikestele kui
suurtele ning lisavad kindlasti metsajooksule või jalutuskäigule vunki
juurde,” sõnas Šillis.
Mõlemale väljakule tulevad
järgmised masinad: säärelihaste
treeningpink, kõhulihaste treeningpink, rinnalt surumise treeningpink, biitsepsi treeningpink,
õla- ja rinnalihaste treeningpink,
rinnalihaste treeningpink, ülakeha
treeningpink ning nende alla kummimultšist turvaala. Välijõusaalid
valmivad sellel aasta kevadel.
Välijõusaalid varustab seadmetega TipTipTap OÜ ja maksumus on
58 000 eurot. (NS)
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Linnaosavalitsus peab vajalikuks inimestele meelde tuletada, et sulailmade saabudes on jääle minek uuesti
keelatud. Hoiatussildid paigaldati veel vana aasta sees
linnaosa veekogude äärde.

Vaatamata jaanuaris valitsenud
külmakraadidele on saabunud sulailmad jää paksust tublisti vähendanud ja jääle minek on uuesti
keelatud. Nõmme piirkonnas on
rohkelt veekogusid, mis meelitavad uudishimulikke jääle. Linnaosavalitsus on seda meelt, et kui
hoiatussiltidega saab päästa kasvõi
ühe inimelu, on silt ennast juba õigustanud.
Eelkõige loodame, et hoiatussiltidest on kasu ka täiskasvanutele,
kes mõtlevad ehk enne jääle minekut, kas selline eluga riskimine on
ikka tarvilik.
“Viimased paar nädalat kestnud
miinus- ja plusskraadide vaheldumine on veekogude jää muutnud

väga ebaühtlaseks ja jääle minek
on endiselt eluohtlik,” selgitas
Nõmme Päästekomando pealik Marek Danilson ja kutsus lapsevanemaid üles hoidma lastel silma peal
ning selgitama neile hapra jääga
seonduvaid riske.
Jääaluse vee temperatuur on
kõigest paar kraadi üle nulli. Nii
külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt kümme
minutit, laps kaotab sellise tempe-

ratuuriga vees teadvuse veelgi varem.
Hoiatussildid paigaldati veekogude äärde, mis asusid asulate või
populaarsete matkaradade vahetus
läheduses.
Päästeamet rõhutab, et ohutus
algab igaühest endast ja selle alus
on ettevaatlik käitumine. Inimeste
suhtes, kes lähevad jääle keelust
hoolimata, saab algatada väärteomenetluse. (NS)

Mida teha vana madratsi või vaibarulliga?
Annemari Kask
Tallinna Ettevõtlusteenistuse
peaspetsialist

See on heaks võimaluseks avastada
taimede maailma.

peaedade-kord.
Õppeaia rajamise ideede ja
ettepanekutega saab pöörduda
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuhtide poole.
Jaanuari- ja veebruarikuus toimub nõustamine, et töötada välja
parim õppeaia lahendus, valida
välja peenrad ja taimed ning töötada välja tegevusplaan. Oma asutuses kohtumiseks saab aja broneerida 3.–5. veebruariks.
Võta ühendust linnaaianduse
projektijuhtidega Marina Laidla
(marina.laidla@tallinnlv.ee, 513
5779) ja Maria Derlõš (maria.derlos@tallinnlv.ee 640 4563). (NS)

Kogukonnaaia rajamiseks
pakutakse tuge
Eralasteaiad, -koolid jt linnasüsteemivälised
organisatsioonid
saavad kogukonnaaedade rajamiseks ja arendamiseks taotleda
toetust. Taotlemise tähtaeg on 1.
veebruar 2021.
Toetust saavad taotleda juriidilised isikud (mh mittetulundus- ja
äriühingud). Uute kogukonnaaedade loomise puhul on toetuse
saamise eelduseks juba MTÜ-na
või muu juriidilise kehandina
moodustunud huviliste tuumik,
kes on valmis tulevast kogukonnaaeda eest vedama ja teisi huvilisi kaasama ning neil on olemas
sobilik asukoht, mille maaomanikuga on tehtud vajalikud kokkulepped.
Lisaks aiandustegevusele peenarde ümber korraldatakse kogukonnaaedades erinevaid keskkon-

Jäätmeid, mida kaalu või
mahu tõttu ei ole lubatud
paigutada
jäätmemahutisse, nimetatakse suurjäätmeteks.

Selleks võivad olla mööbliesemed,
vaibad, madratsid, kardinapuud,
peeglid jms, mis on paigutatud
jäätmemahuti kõrvale või selleks
kokku lepitud asukohta äravedamise eesmärgil. Ka katkised suusad
ja kelgud saab üle anda suurjäätmetena.
Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid (sealhulgas WC-pott,
valamu, radiaator jms), suuremõõtmelisi probleemtooteid, nagu
autoromud või nende osad (sh vanarehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid
(sh pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid) ja muid tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid
ning jõulukuuski. Suurjäätmete
kogumine on hõlmatud kõigis Tallinna jäätmeveo piirkondades korraldatud jäätmeveoga.
Suurjäätmeid võib kooskõlas
korteriühistus kehtivatele reeglitele (nt kindel päev suurjäätmete kogumiseks või tellib iga korteriühistu liige ise veo) ladustada äraveoks
jäätmemahutite kõrvale või kokkulepitud asukohta ning jäätmevedaja on kohustatud suurjäätmed ära
vedama hiljemalt kolme ööpäeva
jooksul alates jäätmevaldaja esitatud tellimusest. Suurjäätmete vedu
toimub vaid esitatud tellimuse alusel.
Kõik eramaja elanikud ja KÜ-d
ning ka ettevõtted saavad tellida
suurjäätmete kinnistupõhist ära-

Õppeaedade rajamiseks või arendamiseks rahaliste vahendite
taotlemise tähtaeg on 15. veebruar 2021.
Linnaaiandus ehk söögi- ja
tarbetaimede kasvatamine linnakeskkonnas on jätkuvalt kasvav
trend. See avaldab positiivset
mõju aiaomanikele ja linnale
tervikuna. Levib keskkonnasõbralik mõtteviis, avalikus ruumis
ja õues on rohkem tegevusi ning
säilib linnalooduse mitmekesisus
ja liigirikkus.
Kutsume kõiki Nõmmel tegutsevaid aktiivseid asutusi õppeaedu rajama või enda kontseptsiooni edasi arendama. Väga oodatud
on juba õppeaia rajanute tagasiside, millised olid suurimad ületamist vajavad takistused ning mis
pakkus protsessis kõige rohkem
rõõmu. Toredad aiad on olemas
juba näiteks Mõmmiku lastesõimes, Rännaku lasteaias ja Pääsküla koolis. Viimases paikneb aed
muide katusel.
Õppeaedade rajamist ja arendamist toetatakse rahaliste vahenditega 15. veebruariks esitatud
taotluste alusel. Rahaliste vahendite eraldamise korra tingimused
www.tallinn.ee/est/keskkond/op-

FOTO: VISUALHUNT.COM

Juba üks päästetud
elu õigustab silti

Linnaaed arendab
väikseid ja suuri

nahariduslike kultuurisündmusi
– talguid, kontserte, töötubasid,
loenguid ja jutuõhtuid. Räägitakse kompostimisest, ravimtaimedest, pärandsortidest, seemnete
säilitamisest ja paljust muust.
Toetust saab kasutada nii vajalike materjalide, vahendite,
tööriistade ja inventari soetamiseks kui ka töötubade, talgute ja
muude toetavate sündmuste läbiviimiseks. Taotlemise korra ja võimalustega saab tutvuda Tallinna
keskkonnaveebis www.tallinn.ee/
est/keskkond/Linnaaianduse-valdkonna-toetamine.
Lisainfo Marina Laidla, linnaaianduse projektijuht, keskkonnahariduse osakond, Tallinna
Keskkonna- ja Kommunaalamet
(marina.laidla@tallinnlv.ee, 513
5779, 640 4714). (NS)

Kui kaasamõtlejaid leida ei õnnestu, aga valdkond pakub huvi, siis võta ühendust Nõmme linnaosa valitsuses Haidee Kivimäega, Haidee.Kivimagi@tallinnlv.ee või 645 7320.

SELGUS TALLINNA SPORDISÕBRALIKUM ÕPETAJA 2020

vedamist. Suurjäätmete vedu saab
tellida enda piirkonda teenindava
jäätmeveo ettevõtte kaudu. Nõmmel teenindab AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Info www.
tjt.ee, e-post info@tallinnavedu.ee
või telefon 609 6410 / 609 6530.
Lisaks juhime tähelepanu, et
avalike pakendipunktide juurde ei
tohi viia pakendipunkti mitteso-

bivaid jäätmeid, nt suurjäätmeid,
elektroonikat, olmeprügi ja muud.
Ohtlikke jäätmeid, elektroonikat ning vanarehve saab tasuta
üle anda Tallinna jäätmejaamades
– Pärnamäel, Paljassaares, Pääskülas ja Rahumäel. Täpsem info jäätmejaamade kohta on leitav Tallinna veebilehel: www.tallinn.ee/est/
keskkond/Jaatmejaamad-Tallinnas.

Aasta spordisõbralikuma õpetaja 2020 tiitli sai
Pääsküla kooli õpetaja Eva Laidvee. Statuudi
järgi peab tiitli saaja vastama paljudele nõuetele
ja evima mitmeid olulisi isikuomadusi. Eelkõige
peab oskama õpilastele kehalise kasvatuse aine
arusaadavaks teha ja äratama huvi selle vastu,
pakkudes õppekavaväliseid tegevusi. Isiksusena
on ta õiglane ja kohtleb õpilasi võrdselt, märgates iga lapse
eripära ning toetades iga last
tema aineõpingutes. NÕMME
LINNAOSA VALITSUS LIITUB
ÕNNITLUSTEGA!
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Putukaväil toob Nõmmele
märgilise ühenduse kesklinnaga
Mats-Laes Nuter

Lähitulevikus saab Hiiult
Balti jaama liikuda uutmoodi, ent ühendus pole mõeldud kaugeltki vaid inimestele. Eesmärgiks on luua
linnaosi ühendav lineaarpark, mis tõstaks looduskeskkonna elurikkust ja ka
selle rohekoridori kasutusvõimalusi inimestele.

Putukaväila idee elluviimine algas
2018. aastal esimese välisprojektiga, mille tulemusel valmis terviklahendus lõigule Kopli kaubajaamast
üle Sõle tänava kuni Merimetsani.
Tallinna Linnaplaneerimise ameti
Üldplaneeringute sektori kontseptsiooni vormistasid eskiisprojektiks
Kino maastikuarhitektid. Tänaseks
menetletakse juba selle põhjal
loodavaid projekteerimistingimusi ning linnapea ennustab ehituse
valmimist järgmise nelja-viie aasta
jooksul. Putukaväila arendatakse
aga edasi juba järgmise välisprojekti raames, mis kestab 2022.
aasta lõpuni. Selle käigus pikendatakse projektiala mööda ajaloolist
raudteetammi Merimetsast kuni
Hiiu rongijaamani. Putukaväila ko-

gupikkuseks saab 13,5 km ja see
ühendab omavahel kuut linnaosa.
Putukaväila eesmärk on luua
linnaosi ühendav lineaarpark, mis
tõstaks looduskeskkonna elurikkust ja ka selle rohekoridori kasutusvõimalusi inimestele. Näiteks
võimaldab see pikendada tänast
tervisetrassi ja luua rohkem ühendusi aktiivseks liikumiseks jalgsi,
jalgratta või muude kergliikuritega, aga väila planeerijad soovivad
ka mitmekesistada tänaseks välja
ehitatud kergliiklustee ning uute
rajatavate lõikude juurde kuuluvat
linnaruumi.
Sild loodusesse
Plaanitakse erinevaid tegevustaskuid, mh rendiaiamaid, spordiväljakuid ja linnakunstigaleriisid
ning otsitakse koostöös kohalike
kogukondade, linnaosavalitsuste
ja teiste projektipartneritega veel
võimalusi Putukaväilale rohkem
tegevusi tuua ning meelitada linlasi vabas õhus aega veetma. Mõistagi ei saa käänulisest raudteetrassist
Nõmme ja kesklinna vahele kõige
otsem jalgrattaühendus, kuid kahtlemata saab Putukaväilast kõige
meeldivam teekond, eriti just Telliskivi loomelinnaku poole, valda-

valt allamäge veeredes. Uuringud
näitavad, et inimesed valivad teekondi sageli ruumikogemuse põhjal, isegi kui need on veidi pikemad
– meeleldi varutakse selleks rohkem aega.
Kuigi kroonviiruse periood on
näidanud, et roheluses viibimiseks
vajame rohkem võimalusi, siis inimesed ei ole Putukaväila ainus ega
ka kõige arvukam kasutajagrupp.
Tolmeldajatest sõltub meie toidulaual neli suutäit viiest.
Korjeala suurenemine
Seoses tööstusliku põllumajanduse negatiivsete keskkonnamõjudega on linnade rohevõrgustik
tolmeldajatele äärmiselt oluliseks
muutunud. Linnaloodus võib pakkuda ökosüsteemidele paremaid
tingimusi kui monokultuursed
põllumaad, mida majandatakse intensiivselt ja kus kasutatakse kahjulikke taimekaitsemürke. Nii on
näiteks linnamesindus maailmas
edukas kasvutrendis olnud juba
pikemat aega ja üha enam edendatakse linnade rohealade taimestikku ka looduslikke tolmeldajaid silmas pidades. Praeguse projekti üks
käimasolev pilootlahendus on näiteks Väike-Õismäele linna esimese

lilleniidu rajamine. Liigirikkuse
tõstmisega Putukaväila eri osades
laiendatakse Astangu loopealse
elukeskkondi ja korjealasid seal
arvukalt esinevate kimalaste, erakmesilaste ja päevaliblikate jaoks,
katsetades erinevate meetaimede
vastupidavust linnakeskkonnas ja
vähendades rohealade hooldusintensiivsust.
Väljakutseks ongi luua terviklik

keskkond, kus loodust ja linna ei
vastandata, vaid kus inimesed saavad meeldivalt ja turvaliselt aega
veeta, kuid samal ajal on seal ka
loodusel parem toimetada.
Putukaväila kontseptsioon valmib kahe välisprojekti toel, mida
rahastab Euroopa Regionaalarengu
fondi Kesk-Läänemere programm
Interreg.
Vaata lisa www.putukavail.ee.

MEIE INIMESED

Arhitektuuri õppinud Kadri Roosi vaimustub joonistamisest

Tõsi, Kadri isa, Urmas Arike on samuti arhitekt ja naise sõnul oli isa
ema, Linda Arike üks esimesi Eesti
naissisearhitekte, kes sai hariduse
Riiklikus Kunsttööstuskoolis (EKA
eelkäija).
Kadri tee kunsti juurde algas
nagu paljudel kunstnike lastel:
juba väiksena anti vesivärvid kätte,
et laps rahulikult püsiks. Hiljem
tuli Arte gümnaasium, kuigi kunstniku sõnul andis talle koolilapsena
tohutu tõuke kunsti ja loomade
juurde hoopis elupõline nõmmekas kunstnik Sàndor Stern. Teda
peab Kadri enda suureks mõjutajaks ning kutsub Sterni hellitavalt
oma teiseks vanaisaks. “Käisime
loomaaias Sterni juhendatud joonistamisringis loomi joonistamas,
iga laupäev ja pühapäev – kolm
tundi. Praegugi mõtlen, et ju see
mulle ikka tohutult meeldis, et igal
nädalavahetusel läksin loomaaeda
loomi joonistama,” mõtiskles Kadri
Roosi.
Oma südamesoovi, graafikat, ta
tollasesse ERKI-sse õppima ei läinud, sest pelgas. Õppis selle asemel
maastikuarhitektuuri Jänedal ning
seejärel läks ja astus Kunstiakadeemiasse ning lõpetas selle arhitektuuri erialal. Tagantjärele arvab
Kadri, et graafika erialal õppimine
oleks talle vist kõige enam sobi-

FOTOD: ERAKOGU

Kunstnik-illustraator Kadri
Roosi on hariduselt arhitekt, kuid pole enda sõnul
päevagi selles ametis töötanud.

nud, sest joonistada talle meeldib.
Ka nüüdki käib ta loomaaias loomi
joonistamas. “Loomaaia selle aasta
üks kahest kalendrist on minu kujundatud ja osad loomade pildid
minu joonistatud.”
Enda kunstnikutee mõjutajatest
mainib Kadri eelmisel aastal EKA-s
Anne Pikkovi ja Kertu Sillaste illustraatoritele tehtud täiendkur-

sust. “Võib öelda, et sain isehakanud illustraatorina ühe täiendava
suunamise, olen hakanud ennast
üha julgemini nägema illustraatorina,” sõnas ta. Kadri sõnul pakubki raamatute illustreerimine talle
rõõmu – rõõmu millegi loomisest.
“Joonistamine on mingis aspektis
lõõgastav ja rahustav. Muidugi, kui
mingit joonistust teen ja see ei tule

välja, siis võin hetkeks tunda ennast küll stressirohkena,” muigas
ta.
Kadri tunnistab, et joonistades kõnetavad teda kõige enam siiski loomad. “Muinasjutumaailm käivitab
ka kujutluspildi, just Eesti pärimuses on tänuväärne materjal, eriti
kui vaadata meie etnograafilisi esemeid. Kui ma olen hakanud raamatuid kujundama, näiteks “Taevane
pulm” ja “Metsavaimu heategu”,
siis vaatasin enne rahvariide raamatuid, et leida seoseid. Neist saab
palju pidepunkte illustreerimisel.”
Kadri joonistustele on jõudnud
ka armsad Nõmme majad. Nii oli
tema tänavu ilmunud jõulukalendris pildid Nõmme asumist. Kunstniku sõnul on hoonete joonistamisel
kasuks tulnud arhitektuuriharidus.
“Sa tunned maja loogikat, hakkad
palju rohkem detaile tähele panema: millised on akna jaotused, uk-

sed ja verandad. Olen majade omanikele koostöös Kultuuriväärtuste
Ametiga teinud hoonete fassaadipasse, siis oskad paljusid detaile
näha ja neist lugu pidada,” rääkis
ta. “Olen Nõmmel elanud suurema
aja oma elust ja mulle väga meeldib Nõmme traditsiooniline asumi
arhitektuur. Võib-olla jõulukalendri piltidel on ihalus selle eestiaegse
Nõmme arhitektuuri järele.”
Pooleliolevatest töödest mainib
Kadri Roosi laste unejuttude raamatut, mille vanema põlvkonna
lasteluuletuste kirjutaja Mari Karilaid on valmis saanud. Veel ootab
laual kujundamist Nõmme linnaosa järgmise aasta kalender. “Olen
oma loomuselt väga kodune inimene, mulle meeldib istuda ja joonistada. Kõige magusamad hetked
töö tegemiseks on siis, kui noorem
laps on lasteaias,” rääkis nelja lapse
ema Kadri Roosi. (NS)
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Nõmme linnavolikogu
esimees Aksel Mei 125
Leho Lõhmus
Koduloolane

Nõmme linna üks arendaja Aksel Mei sündis 8.
veebruaril 1896 Tartumaal
Rõngu vallas. Tema töömehetee algas vallasekretäri
abina Vana-Roosas 1912.
aastal.

1913–1915 oli ta Nõuni algkooli juhataja, 1916–1919 töötas Petrogradis ja Pihkvas posti-telegraafi
kontrolljaoskonna juhatajana. Ta
naasis 1919 Eestisse ning oli kuni
1921. aastani Riigikontrolli revident. Samal aastal lõpetas Mei Tallinna õhtukeskkooli ning alustas
õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, mille lõpetas 1925. aastal cand. jur. kraadiga. Akadeemili-

selt kuulus korp! Sakala perre.
Peale ülikooli lõpetamist töötas
ta kuni 1929. aastani Riigikontrolli
kantselei juhatajana ja Riigikontrollnõukogu
asjadevalitsejana,
1929. aastal valiti Mei sama asutuse tsiviilosakonna ja 1936. aastal
rahandusosakonna juhatajaks. Alates 1938. aastast oli ta Riigikontrollnõukogu liige.
1930. aastate alguses asus A.
Mei elama Nõmmele. 1934. aasta
valimistel sai ta majaomanike nimekirjas linnavolikogu liikmeks.
Sama aasta juunis valiti ta meie linna esinduskogu aseesimeheks ning
1935. aasta jaanuaris esimeheks.
Sellel vastutusrikkal ametikohal
oli ta kuni uute valimisteni 1939.
aasta oktoobris. Need olid otsustavad aastad nii Eesti Vabariigi kui
ka Nõmme linna arengus, kus uue

majandustõusu harjal saavutati
parimad tulemused moodsa infrastruktuuri arengus. Nõmmelased
oskasid oma juhte valida – suurte
finantskogemustega riigikontroll
Mei oli selle parimaks näiteks.
Kõrvuti tööga volikogus rakendas ta oma kogemused ka seltskondlikus töös. Ta oli Nõmme vaestelastekohtu esimees ning aastatel
1933–1938 majaomanike seltsi abiesimees. Nõmme Majaomanike
Seltsist kujunes neil aastail meie
kodulinna suurimaks organisatsiooniks, millel liikmeid tuhande
ringis. Seltsil oli kaheksa osakonda, mis haarasid territoriaalselt
kogu Nõmme: Rahumäe, Valdeku,
Vabaduse, Nõmme, Hiiu, Mustamäe, Kivimäe ja Pääsküla. Samasuguse struktuuriga võis kiidelda vast
ainult Nõmme Vabatahtlik Tuletõr-

je Ühing.
Lisaks oli Mei veel juhatuse liige
Eesti-Läti ja Eesti-Poola sõprusühingus ning Tallinna Tiisikuse Vastu
Võitlemise Seltsis. Viimasele kuulus 1926. aastal Kivimäele ehitatud
sanatoorium.
Aksel Mei oli üks kõrgemini
dekoreeritud nõmmelasi. Teenete
eest Eesti riigikontrolli edendamisel evis ta Valgetähe II klassi (1938),
Punase Risti II (1936) ja III (1932)
klassi teenetemärgid.
Peale 1940. aasta riigipööret kõrvaldati Mei muidugi ametist, kuid
arreteerimisest või küüditamisest
ta pääses. Küllap aitas kaasa siin
asjaolu, et ta oli veendunud vanapoiss ning võis end varjata kartmata repressioone perekonna kallal. Saksa okupatsiooni ajal naasis
Mei tööle oma erialal. Ta oli Eesti

Omavalitsuse sisedirektooriumi arvekontrolli osakonna asutaja ning
juht. Juunist 1942 muutus see üksus omaette asutuseks ja Mei ametikoht võrdsustati direktori omaga.
1944. aastal lahkus ta pealetungiva punaarmee eest Saksamaale ja
sealt edasi Ameerika Ühendriikidesse.
Aksel Mei suri 26. juunil 1964.
aastal New Yorgis.

Tiina Tootsi

Leho Lõhmus

TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi
arhivaar-koguhoidja ajalehe väljalõigete
põhjal

Nõmmel
lammutatakse
endise miilitsakooli maja,
et anda ruumi kaasaegsemale hoonestusele. Kool
tegutses pea viiskümmend
aastat ja nii mõnedki endised ja praegused politseinikud said just sellest koolist
oma esimesed korravalvuri
teadmised.

Otsus kõnealuse kooli asutamiseks
võeti vastu 1944. aasta novembris. Õppetöö algas jaanuaris 1945
ning suure osa esimesest lennust
moodustasid endised Eesti Laskurkorpuse võitlejad, kes juba aasta
hiljem asusid tööle õpitud erialal.
Koolis valmistati ette juhtivat ja
operatiivkaadrit ning passilaudade
töötajaid.
Aeg tõi kaasa muutusi, õppeasutuse profiili muudeti. 1957. aastal
reorganiseeriti kool keskeriõppeasutuseks ja see hakkas kandma Tallinna Miilitsa Erikeskkooli
nime. Kursantideks võeti sõjaväeteenistuse läbi teinud kuni 30-aastaseid keskharidusega noormehi.
Õppeaeg oli kaks aastat.
1985. aasta 25. juuni Rahva Hääl
annab teada: “Kooli lõpetanu –
miilitsaleitnant – saab keskastme
juristi paberitele lisaks küllaltki
suured teadmised kriminalistikast,
fotograafi ja autojuhi kutse. Koolis
on au sees sport. Nagu näitab praktika, saab keskpäraselt füüsiliselt
arenenud noormehest kahe aastaga järgusportlane, iga viies täidab
meistrikandidaadi normi kas laskmises, sambomaadluses või kergejõustikualadel, lisaks spordikohtuniku või ühiskondliku instruktori
tunnistus.”
1980ndate lõpu uutmistuuled

Tunnid miilitsakoolis 1985. aastal.

Tähelepanuväärne on osale algusaastate õppuritest antud iseloomustus artiklis “Tublide leitnantide sepikoda” – lünkliku haridusega inimesed, kellel oli
raudne tahe töötada “organites”. Puudulikku haridust kompenseerisid “patriotism ja kõrge teadlikkus”.

tõid miilitsakooli veelgi muutusi.
1988. aasta 30. juuli Noorte Hääles
räägib juurahuviline kursant Andres Anvelt: “...lugesin sügisel, et
Nõmme miilitsakoolis tehakse eesti poiste grupp. Kõrval oli märkus,
et sõjaväkke [Nõukogude armeesse] need 30 kursanti minema ei pea
ja see osutus vähemalt tollal kõige
kaalukamaks argumendiks, et oma

dokumendid sinna kooli ümber
tõstsin. [---] Eks suur osa poistest
tuli kooli ikka selleks, et [Nõukogude] sõjaväest pääseda.”
Tallinna Miilitsa Erikeskkooli
baasil moodustati märtsis 1991
Politseiakadeemia, mis likvideeriti
1992. aasta mais ning asutati Tallinna Politseikool, mis liideti 1997.
aastal Paikuse Politseikooliga.

Koduloolane

Tänavu täitus 105 aastat ühe Eesti ja muidugi
ka Nõmme suurkuju, Paul
Kerese sünnist.

Tulnud ilmale 7. jaanuaril 1916.
aastal Narvas, sai temast Eesti sajandi sportlane, rahvusvaheline
suurmeister, maleteoreetik, Igavene Teine võitluses male maailmameistri troonile.
Seoses Paul Keresega kangastub
kaks ajakildu. Ühel 1939. aasta suvepäeval oli Mustamäe basseinide
ümbrus siginat-saginat täis. Simultaani oli tulnud andma eelmisel
aastal AVRO turniiri võitnud male
suurmeister Paul Keres. Pikk laudade rivi seisis vabas õhus, nende
taga 46 malehuvilist. Kerese tulemus sel korral oli 38 võitu, kolm
viiki ja viis kaotust. Nõmmelased
olid kõvad mängijad, juba 1925.
aasta septembrist tegutses siin oma
maleselts. Malelahingu algus venis
ning see lõppes alles õhtuhämaruses. Süüdlane selles oli autojuht,
kes Mustamäe asemel oli algul vajalikud malelauad-malendid hoopis Mustpeade majja viinud! Nii või
teisiti – Keres jäi maha viimasest
elektrirongist ning pidi jala Hiiult
Tallinna kõndima.
5. juuni 1975. Televisioonisaade
katkeb ning ekraani on vaid malelaud ühe musta figuuriga – kuningaga. Ning siis ilmub diktori asemel ekraanile Ivo Nei, kes teatab
kurva uudise. Paul Keres on Helsingis, teel oma viimaselt turniirilt Kanadast Vancouverist koju Eestisse,
surnud.
Tema ellu mahuvad paljud partiid ning turniirivõidud. Mitmed
maleteoreetilised käsitlused, mis
on käsiraamatutena seniajani huviliste laual. Aga samuti ihalus maail-
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Nõmmelane Paul Keres 105
FOTOD: RAHVUSARHIIV

Miilitsakool kui ühe režiimi sümbol

Paul Keres oli üks vähestest eestlastest, kelle nägu valiti Eesti kroonile.

mameistri tiitli poole, mida Keresel
polnud määratud saada. Ning seda
mitte tema küündimatu mängu
tõttu, vaid selle tõttu, mis jäi malest väljapoole. Maailmameistriks
pidi saama oma, nõukogude maletaja, mitte Moskva võimudele ideoloogiliselt võõras eestlane. Turniire
ja mänge võid võita, maleolümpial
NSVL-i meeskonnas võid esineda,
kuid seda kõrgemat ära püüa!
1948. aastast oli Paul Keres nõmmelane, tema maja Õie tänavale
projekteeris arhitekt Peeter Tarvas.
Eesti rahvas pole Paul Kerest
unustanud. 9. jaanuaril 1976 sai
tema nime Nõmmel Õie tänava
Vabaduse puiestee ja Männiku tee
vahele jääv osa. 1991. aastal valmis
mälestusmärk Tallinnas Tõnismäel
(skulptor Ekke Väli), 1996 Pärnus
(skulptor Mare Mikof) ja 2016 Narvas (skulptorid Aivar Simson ja
Paul Mänd). Kahel korral on tema
portree jäädvustud postmargil. Esimene kord 75. sünniaastapäeva puhul 1991. aastal ja teine kord 2016.
aastal 100. sünniaastapäeval. Ainsa
Eesti suurkujuna on Paul Kerese
portree kahel korral jõudnud meie
rahatähtedele. Esimene kord Eesti Panga 5-kroonisel paberrahal ja
teine kord 2016. aastal emiteeritud
2-eurosel mündil.
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Nõmme noortel jagub tahtmist ja hoogu

Kuidas projekti eesmärk saavutada, ta veel ei teadnud. Neiu jagas
mõtteid oma vanematega ning
koos otsustati, et alustada tuleks
Nõmme koolide õpilasesinduste
presidentide kohtumistega, et
koguda kokku inimesed, kellega
asuda eesmärki täitma.
Noored tulid ideega kaasa
ning ühiseks unistuseks saigi
anda midagi enda poolt armsa
Nõmme linnaosa hüvanguks.
Teiste Nõmme koolide õpilastega mõtteid jagades sai otsustatud, et tuleks korraldada imiteerimiskonkurss (playback/playbox),
kuna selline formaat on noortele
tuttav.
Eelmisel õppeaastal üritust
korraldades otsustati, et kaasa-
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2019. aasta suvel sündis
14-aastase Liise Timmo
peas mõte: aastaid tagasi
suhtlesid Nõmme koolid
omavahel, tegid koostööd, korraldasid ühisüritusi, kas seda ilusat
traditsiooni ei võiks läbi
Õpilasesinduste
Liidu
taaselustada? Liise otsustas algatada Nõmme koolide koostöövõrgustiku
taastamisprojekti.

takse ka lähedal asuvaid gümnaasiume, sest Nõmmel on ainult üks gümnaasium. Nüüd
oleme avatud kõikidele noortegruppidele, kes vähegi tahavad
osa võtta ja õpivad 7.–12. klassides.
Ürituse nimeks sai Staarijaht.
Nõmme koolides on üldiselt olnud traditsiooniks playback, nii
otsustati oma idee sellega siduda ja koolide playback'idest said
Staarijaht 2020 ürituse eelvoorud.

Ürituse esimese aasta ettevalmistuse protsessis kujunes välja ka Nõmme Aktiivsed Noored
(NAN) seltsing. Staarijaht 2021
korraldusmeeskond ja ühtlasi
ka NAN seltsingu liikmed on
Eliise Juudas, Ameelia Mirt, Hanna-Miia Kuusk, Kärol Klippberg,
Anette Ševerev, Carolina Tammsaar, Daniela Sofia Domingues,
Hanna Liis Tepper, Karoliina
Emilie Mättik, Marten Lahe, Martin Kaaber, Nora Õispuu ning
eestvedaja Liise Timmo.

Meeskonda toetavad ja abistavad Grete Šillis ja Janika Kleemann.
Staarijaht 2020 pidi olema finaalvoor, kuhu pääsevad ainult
eelvoorude võitjad. Ligi pool aastat tehti meeskonnaga tööd, kuni
Eesti riigis kehtestati eriolukord
COVID-19 tõttu. Meeskond oli
palju vaeva näinud ja ilmselge
eesmärk oli ju ka üritus läbi viia.
Otsustati, et üritust ei jäeta
ära, vaid lükatakse järgmisesse
kevadesse ning 2020 aasta üritusest sai 2021. aasta üritus. Niisiis
alustati 2020. aasta sügisel meeskonnaga taas organiseerimist.
Korraldusmeeskond tegutseb ja
usub, et Staarijaht 2021 toimub
29. aprillil 2021. aastal.
Staarijaht 2021 ootab osalema, kui olete noortegrupp, kes
tahaks end proovile panna mõne
muusikavideo
järeletegemisel
ning esitada see auväärsele žüriile ja publikule. Lisainfo leiad
Staarijaht 2021 Instagrami või
Facebooki lehelt! Hoidke Staarijaht 2021 Instagramil ja Facebookil silm peal, sest kohe varsti on
ka teil võimalus anda oma panus
Staarijaht 2021 edukasse õnnestumisse! (Nõmme Aktiivsed
Noored)

VABA AEG
Nõmme Baptistikogudus
• 31.01 kell 11.00 jumalateenistus, jutlustab Heli
Metsala

Kui palju maksad tulumaksu
teisest sambast raha välja võttes?

• 7.02 kell 11.00 jumalateenistus, jutlustab Veikko
Võsu

Raido Tõnisson

• 14.02 kell 11.00 jumalateenistus, sisustab väärika-

LHV nooremanalüütik

te ühendus Nõmmelill
Osadushommikute ja lisaürituste toimumise kohta
küsige infot nbk@nbk.ee. Jumalateenistuste otseülekanded ja järelevaatamine www.nbk.ee. Puuvilja 4,
lisainfo ja palvesoovid nbk@nbk.ee

Von Glehni Teater

Teise samba süsteemi eesmärgiks
on panna kõrvale piisavalt raha pensionieas toimetulekuks, seepärast
tuleks arvestada, et raha väljavõtmisega kaotatakse kohe 20% oma
kogunenud pensionivaradest.

• 3.02 kell 19.00 kinokohvikus film “Õnnelik lõpp”
• 4.02 kell 20.00 improkomöödia neljapäev, Ruutu 10
• 7.02 kell 11.00 marionett-teatri etendus “Jokker-Joosu ja nukud” lastele
• 17.02 kell 20.00 improkomöödia kolmapäev, Ruutu
10
• 18., 19. ja 20.02 kell 19.00 etendus “Tõnu ja Tiit".
Autor ja lavastaja Mart Kivastik, osades Tõnu Oja ja Tiit
Sukk
• 21.02 kell 11.00 lasteteatri Rõõmulill etendus “Nõiatüdruk Mirell peab Eesti sünnipäeva"
• 28.02 kell 19.00 improtrupp Ehatäht improetendus
"2+2+2 ja 7"
• VGT kursused, täiskasvanud: improteater E kell
17.45–19.15 ja N kell 18.30–20.00, foorumteater T
kell 18.40–21.00
• VGT kursused, lapsed: noorte teatrigrupp 12–15-aastased T kell 16.30–18.00, improteater lastele
10–13-aastased K kell 15.30–17.00
Registreerimine kairi@vgt.ee. Info ja broneerimine
www.vgt.ee, 667 5675, kairi@vgt.ee. VGT kassa avatud E kell 12.00–18.00. Jälgi meid ka VGT Facebookis
ja Instagramis. Etendused ja kontserdid veebis www.
VGTv.ee

Ehkki 1. jaanuaril 2021 jõustuv pensionireform loob inimestele palju uusi valikuid,
millest kinni haarata, kujundavad need otsused sinu pensioniea elukvaliteedi. Seetõttu
on väga oluline teha kaalutletud ja läbimõeldud valik ning kasutada kõiki riigi poolt pakutavaid võimalusi, mis soodustavad pensioniks kogumist.
Raha kogumise ja kasvatamise vaatenurgast on pensionireformi uutest võimalustest
halvim valik kogutud raha teisest sambast
väljavõtmine, eelkõige just 20% tulumaksukohustuse tõttu kogutud summalt.
Näiteks kui teise sambasse on kogutud
5000 eurot ja otsustatakse teisest sambast
väljuda, antakse sellest summast 1000 eurot
kohe riigile ning kätte saadakse vaid 4000
eurot. 1000 euro kogumiseks teise sambasse
kulub keskmise palga juures aga pea aasta.
Arvestades suurt maksukulu, peab raha väljavõtmiseks olema inimesel väga hea põhjus.
Vastasel juhul tehakse enda varalisele seisule
pikaajaline karuteene, kuna kindlam tulevik

ohverdatakse lühiajalise kasu nimel. Samuti
tasub meeles pidada, et lisaks tulumaksule
kaotab teisest sambast väljuja võimaluse
kümne aasta jooksul teise sambasse uuesti
raha koguda, mis samuti suure tõenäosusega tuleviku pensioni vähendab. Kui inimene
soovib teisest sambast välja võetud raha ise
investeerida, tuleb tal sama summani jõudmiseks, mis enne välja võtmist kogutud oli,
saavutada juba 25% tootlus.
Investeerimishuvi korral on üheks alternatiiviks pensioni investeerimiskonto kasutamine, mis võimaldab samuti iseseisvat
investeerimist, kuid pensioniraha jääb teise
samba süsteemi ja tulumaksu maksta ei tule.
20% tulumaksukohustus kehtib vaid ajani, mil saabub teise sambasse koguja pensioniiga. Samas kogudes pensionieani ja võttes
alles siis raha välja, tuleb maksta ainult 10%
tulumaksu.
Ilma tulumaksuta saab raha kätte aga
juhul, kui sõlmitakse pensionieas kogutud
raha kasutamiseks pika tähtajaga lepingu
või eluaegse pensioni lepingu, mille järgi
jaotatakse väljamaksed inimese keskmiselt
elada jäänud aastatele.
Kuigi valikuvabadus on alati teretulnud,
on pensioniea elukvaliteedi seisukohast
mõistlik jätkata kogumist teise samba süsteemis, olgu see siis teise samba fondide või
pensioni investeerimiskonto kaudu. Pensionieas on lisaraha kindlasti vaja, kas praegu
on tõesti vajadus veelgi suurem?
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Nõmme seeniorid on oodatud
arendama digioskuseid
Helena Kostenok
Nõmme raamatukogu juhataja

Nõmme raamatukogus toimus projekti “Õnnelik seenior raamatukogus” raames eelmisel aastal palju
erinevaid üritusi.

Tänu Sotsiaalministeeriumi toetusele saime
seenioridele korraldada põnevaid töötube
ning kohtumisi huvitavate esinejatega. Sel
aastal jätkame vestlusklubi ja mäluringiga
seenioridele kohapeal niipea, kui selleks võimalus avaneb.
Seniks kuni COVID-19 seab meie tegemistele piirangud raamatukogus kohapeal, oleme otsustanud jätkata seenioride kohtumisi
veebis Skype'i vahendusel.
Koos Männiku ja Pääsküla raamatukoguga ootame Nõmme linnaosa seeniore meiega
liituma, et üheskoos avastada digimaailma

ning arendada digioskusi. Vaatame ühiselt
erinevaid võimalusi, mida digimaailm pakub ja proovime neid ise kasutada (nt kuidas
tellida veebipoest toitu, vaadata veebist sarju, lugeda internetist raamatuid jpm.) Lisaks
digioskustele räägime ka päevakajalistel teemadel ning lahutame meelt. Hea võimalus
vestelda teiste eakaaslastega kodust lahkumata!
Veebikohtumisi plaanime korraldada
kolm korda kuus kolmapäeviti algusega kell
11.00. Veebruari virtuaalkohtumised Skype'i
kaudu on plaanis 3.02, 10.02 ja 17.02.
Osalemiseks ja raamatukoguhoidjaga
suhtlemiseks tuleks lisada enda Skype'i kontaktide hulka kasutajanimi Nõmme seeniorid ja meie lisame teid esimesel võimalusel
gruppi.
Lisainfot saab kirjutades Nõmme raamatukokku nomme@tln.lib.ee või helistades
672 3858.

ERAKUULUTUSED
Teenused

528 2791 või 515 5155.

Ost / müük

Nõmmehaldjad tulevad appi:
puude langetamine, lehtede
vedu (1 kott 2 eurot), okste
vedu (4 m3 25 eurot), muru
niitmine, hekkide pügamine,
aedade koristus, vihmaveerennide puhastus, väikerajatised ja piirdeaiad. Kõik
tööd sinu koduaias. Tel 5569
8908, www.nommehaldjad.
ee, haldjad@nommehaldjad.
ee.

Elektritööd soodsate hindadega kogenud elektrikult.
Likvideerin ka pisirikkeid. Tel
5660 9403.

Raamatukoi antikvariaat
ostab valikuliselt uuemaid
ja vanemaid raamatuid. Eriti
otsime heas köites ja enne
1940 ilmunud raamatuid.
Samuti ostame vanu postkaarte, mänguasju, kunstiteoseid, margi- ja märgikogusid jm vanavara. Vajadusel
tuleme kohale. Harju tn 1, tel
683 7714, 511 5525.

Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima hinnaga
ohtlikke puid. Teeme ka
puude hoolduslõikust. Puude
üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Tel
513 3458, www.ohtlikpuu.
ee, info@ohtlikpuu.ee.

Vanaraua ja kodumasinate
tasuta äravedu: plekk, torud,
kraanid, pesumasinad, pliidid, vannid, boilerid, katlad,
akud, mootorid, kaablid,
autoosad jne. Külmkapid,
telerid alates 10–15 eurot. Tel
5550 5017.

Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude raiet
ja puude hoolduslõikust.
Teostame puude tervisliku
seisundi hindamist. Soodsad
hinnad. Tel 522 0321, www.
arbormen.ee.

Lume ja jää tõrje katustelt.
Tel 5638 8994, kpe.kpe@
mail.ee.

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ventilatsioonisüsteemide
puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus,
paigaldus ja remont. Akti
väljastamine Päästeameti ja
kindlustusseltside jaoks. Tel
5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Arborist II: mootorsaetööd
eramutele ja teistele objektidele, ohtlike puude langetamine, samuti puude kujundamine ja okste lõikamine.
Tel 5561 4664, Ivo.

Abitaja leevendab üksikute,
eakate ja erivajadustega
inimeste üksildust
Abitaja on nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele, aga ka ennast üksi
tundvatele ning erivajadustega inimestele, et läbi telefoni kokku viia
abivajajad vabatahtlike abistajatega.

Pakume mitmekülgset suhtlemisteenust,
mis võimaldab Sul teiste üksindust tundvate inimestega suhelda. Soovi korral leiame
hoolikalt valitud, usaldusväärse ja hea suhtlemisoskusega vabatahtliku, kellega saad
iganädalaselt vestelda – temast saab Sinu
telefonisõber. Tagame, et kõik teie omavahelised kõned on konfidentsiaalsed ja tasuta. Teenusega liitumiseks tuleb täita registreerimisankeet leheküljel www.abitaja.ee/
abivajaja või helistada meie nõustajale telefoninumbril 650 0650. Ootame Sind endast
märku andma!
Samuti helistades numbril 650 0650 (E–R
9.00–17.00) saab nõu kõikvõimalikes elukorralduslikes küsimustes. Keerulisemate prob-

leemide korral aitavad meie nõustajad leida
vajalikud kontaktid või suunavad edasi pädevate spetsialistide poole.
Kui tunned, et soovid hoopis teisi aidata,
siis on Sul võimalus hakata ka Abitaja vabatahtlikuks! Sinu ülesandeks on läbi telefonisuhtluse (regulaarsed sõbrakõned abivajajatega), leevendada eakate ning erivajadustega
inimeste üksildust. Nii on sul võimalus teha
head, arendada enda suhtlemisoskusi ning
leida uusi tänulikke sõpru.
Sobid hästi vabatahtlikuks, kui oled aus,
kohusetundlik ja abivalmis. Arvestame Sinu
soovide ja vajadustega ning soovi korral jagame tuge protsessis. Huvi korral täida registreerimisankeet Abitaja koduleheküljel www.
abitaja.ee/vabatahtlik ning võtame Sinuga
peagi ühendust.
Kõigi lisaküsimuste korral palume kirjutada info@abitaja.ee või helistada telefonil 650
0650. Lisainfo www.abitaja.ee. Samuti soovitame tutvuda Abitaja Facebooki lehega. (NS)

Piirdeaiad, väravad, auto.
maatika, terrassid, väikeehitus ja remonttööd. Tänavakivi, haljastus, pinnasetööd.
Osutan ka transpordi ja
bobcat'i teenust. 23 aastat
töökogemust. Asume Nõmmel. Tel 501 4165.
Nahaarstid saatekirjata ja
järjekorrata Tallinnas. Dr
Aarne, dr Zagnin. Vastuvõtt
65 eurot – tel 669 0806,
www.vita.ee.
Õmblusmasinate parandus.
Parandan kõiki õmblusmasinaid. Tulen Tallinna ja Harjumaa piires kohale. Garantii.
Hillar, tel 516 8180.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel
5352 9476, mehitus@gmail.
com.
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/
okste langetamine. Viljapuude lõikamine. Lume
koristamine. Heki lõikus ja
pügamine. Tel 5348 7318,
igor@inkteenused.ee.
Korstnapühkija, Tallinn ja
Harjumaa, akt. Lisaks väiksemad ja suuremad
pottsepatööd. Tellimine tel

Korstnapühkimine (nõuetekohane akt), ummistuste likvideerimine, küttekollete (sh
korstnad) ehitus ja remont.
Töötan ka nädalavahetustel.
Tel 5372 4993, korstnapyhkija1@gmail.com.

Kasutuna seisvate raamatute äravedu. Tel 5395 8295.
Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule vee- ja
kanalisatsioonitorustiku ja
liitumise ühisveevärgiga.
Veemõõdusõlmede väljaehitamine ja santehnilised tööd.
Mahutite paigaldus. Kaevetööd. Väike traktor, suur
traktor, vastavalt vajadusele
(roxon'i võimalus). Tänava- ja
äärekivide paigaldus. Keevitustööd. Töödele garantii 2
aastat. Tel 5656 7690, worldwidebuilding@gmail.com.
Kivikorstnate ehitamine, tel
518 8889.
Abistan majapidamistöödel,
10 eurot/tund. Tel 527 1445.
Korstnapühkimise tööd.
Kütteseadmete remont ja
hooldus. Töödele garantii ja
akt. Tel 5692 1396.
Teostame ehitus- ja remonditöid. Samas pakume ka
lammutustööd. Artur, tel
5676 6151.
Kliimaseadmete müük, hooldus ja remont: autokliima,
soojuspumbad, konditsioneerid, külmkambrid, külmaseadmed jne. MTR tegevusluba number FKKL/328693,
Freoonipunkt OÜ. Tel 5858
5829.
Korterite, vannitubade
remont. Boilerite, pistikute
paigaldus. Ummistuste kõrvaldamine, lamekatuste remont kattega sbs. Kõik elektri-torutööd. Tel 5850 8713.
Ermico Haldus OÜ pakub
eramajades ning korterites
elektri- ning üldehitustöid.
Olemas B2 kategooria. Tel
552 7217, info@ermicohaldus.com.
Alpinist puhastab katuseid
lumest ja jääst. Antennide
eemaldus. Kiire töö köitega!
Tel 5390 3811.

Ostan vanu raamatuid,
vinüülplaate, märke, mänguasju. Pakkuda võib ka muid
vanemaid tarbeesemeid
(nõud, mööbel, tööriistad).
Tel 504 0999, Urmas või
514 0618, Andres.
Müüa metsasaarega põllumaa Tartu maantee ääres,
Tallinnast 46 km kaugusel.
Krundi suurus 3,1 ha, hind
32 000 eurot. Info juliuspluss@hotmail.com.
Ostan kasutuseta jäänud
seisva sõiduki (sõiduauto,
maastur, kaubik). Ei pea olema sõidukorras. Võib olla arvelt maas. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende
raame ja muid osi. Ostan
vene autode, tsiklite osi. Tel
510 2349.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee.
Autode kokkuost! Ostame
kõiki autosid, sõidukeid, aparaate ja töömasinaid. Võib
pakkuda remonti vajavaid
ja seisvaid masinaid. Ei pea
olema arvel, ülevaatusega
ega kindlustust! Pakkuda
võib kõike! Kuulutus ei aegu.
Tel 5457 5055.
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga
sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas,
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Järgi tulen
puksiiriga ja tasun sularahas.
Vormistan ja arvelt maha
võtan ise. Pakkumisi ootan
tel 5618 8671 või seisevauto@gmail.com. Vaata lisaks
www.seisevauto.ee.
Ostan vanavara, mööblit,
maale, nõusid, hõbeesemeid, münte, ordeneid,
märke, postkaarte ja palju
muud. Raha kohe kätte. Tel
5353 8982.
Ostame vanavara – mööbel,
dokumendid, fotod, mänguasjad, nõud, tööriistad,
ehted, kunst, mootorrattad
ja palju muud! Ardo, tel
5607 8579.
Ostan vanu raamatuid,
postkaarte, fotosid, maale,
graafikat, münte, paberraha,

mööblit, nõusid, merevaigust ehteid, märke jne. Tel
5829 9810.
Müüa triikimislaud, soojapuhur, eestiaegne köögikapp, tüdruku seljakott,
valged uisud nr 37. Tel
5557 5376.

Küttepuud
Küttepuud. Müüa saetud ja
lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu.
Tel 522 7345, marek406@
gmail.com.
Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega. Lepp,
sanglepp, kask, metsakuiv
okaspuu. Hinnad soodsad!
Küsi hinda! Tel 509 9598,
www.pakhalupuu.ee, pakhalupuu@gmail.com.
Müüa puitbrikett RUF 115
eurot / 960 kg, pellet premium 6 ja 8 mm 170 eurot /
975 kg, kütteklotsid lepp ja
kask kotis 2 eurot / kott, tel
517 0257.
Müüa küttepuud. Lepp alates
38 eurot / rm, segapuu alates
39 eurot / rm, must lepp
alates 40 eurot / rm ja kuiv
puu alates 48 eurot / rm. Tel
5666 0431.
Müüa kuivad küttepuud 40
l võrkkotis kohaleveoga,
pikkus 30 cm, lepp 2,7 eurot,
kask 3,2 eurot. Tel 527 0884.
Müüa saetud ja lõhutud
küttepuud pikkusega 30–60
cm. Kojuvedu. Tellimusi
võtame vastu iga päev. Tel
522 7345, marek406@gmail.
com.
Müüa küttepuud pikkusega
30–60 cm. Toores segalehtpuu alates 43 eurot / rm.
Toores sanglepp alates 46
eurot / rm. Kuiv segalehtpuu
alates 57 eurot / rm. 30 cm
kuiv lehtpuu 40 l võrgus 3,1
eurot ja halujäägid (5–25
cm) võrgus 1,9 eurot. Tel
504 2707.

Muu
Kimbud, pärjad, seaded –
Suzi Lilled OÜ, Rahumäe tee
23. Avatud E–R kell 9–19,
L–P kell 9–17. Tel 687 1119,
5553 0531.
Pikaajalisele üürile anda
garaaž Rahumäel eramaja
juures, kinnisel krundil. Osaline valve. Sobib sõiduauto,
mootorratta hoidmiseks või
väikseks laoks, mitte teeninduseks. Kuu üür 50 eurot. Tel
5664 0723.
Leian ostja või üürilise sinu
kinnisvarale. Tel 511 0939,
viljo.pettinen@domus.ee.
Võtame tööle bilansivõimelise raamatupidaja 0,5 kohta.
Töökoht asub Keilas. CV saata info@bergenson.ee.

Kraavi tn 4 lasteaia projekteerimistingimuste eelnõu avalik arutelu
Nõmme Linnaosa Valitsus korraldab avaliku

korral detailplaneeringut koostamata püstitada PT

detsembrist kuni 18. detsembrini 2020.

arutelu Kraavi tn 4 kinnistu projekteerimis-

alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kin-

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud

tingimuste (PT) eelnõule. Eelnõu kohaselt

nisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised,

menetluse korras antav õigusakt puudutada, on

soovitakse Kraavi tn 4 kinnistule püstitada

kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna

õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile

ühe maa-aluse ja kahe maapealse korrusega

väljakujunenud keskkonda, arvestades piirkon-

eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväi-

lasteaed.

na hoonestuslaadi (alus PlanS § 125 lg 5 punkt 1)

teid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise täht-

03.09.2020 esitas Tallinna Linnavaraameti esin-

ning üldplaneeringus on määratud vastava ala ül-

ajaks laekus kolm vastuväidet.

daja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile PT taot-

dised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas PT

Avalik arutelu toimub 09.02.2021 kell 16.00

luse nr 2011002/10039 Kraavi tn 4 kinnistule ühe

andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise

Nõmme Linnaosa Valitsuses.

maa-aluse ja kahe maapealse korrusega lasteaia

püstitamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus

Seoses viiruse levikuga palume registreerida oma

püstitamiseks. Olemasolev lasteaia hoone soovitak-

määratud muude tingimustega (alus PlanS §125 lg

osavõtt meiliaadressil kristel.ausing@tallinnlv.ee

se lammutada. Kohaliku omavalitsuse üksus võib

5 punkt 2).

või tel 645 7300 hiljemalt 5. veebruariks.

lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse

PT taotluse ja selle lisamaterjalidega sai tutvuda 2.

Info tel 645 7300.

Nõmme
linnaosa
Facebookis

facebook.com/
nommelinnaosa

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.
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PÕHJA-EESTI
KÜTTEPUU OÜ
• Küttepuud lahtiselt
• Küttepuud konteinerites
• Kaminapuud kottides
Kohaletoomine Tallinnas ja
30 km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.
Tel 5333 4347, 501 9454
www.tulepuu.ee

☞ Eramu ehitus ja remont
☞ Siseviimistlustööd
☞ Fassaaditööd
☞ Katuste ehitus
☞ Santehnilised tööd
☞ Elektritööd
☞ Aedade ja piirete ehitustööd
☞ Tänavakivide paigaldus
Info ja kontakt
Tel + 372 604 0000
Mob + 372 5553 0422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

Alanud on vastuvõtt 2021 / 2022. õa 1. klassi.
Info ja avalduste esitamine
info@nek.ee ja tel 670 1797.
www.nek.ee
Väike ja hubane Nõmme Erakool asub Nõmme südames ning meie missioon
on tagada turvalises koolikeskkonnas tugev põhiharidus.

Alanud on vastuvõtt 2021 / 2022. õa avatavasse kooliks
ettevalmistavasse ringi. Õppetöö toimub september 2021–
mai 2022 teisipäeviti ja neljapäeviti kell 13.30–17.15.
Õppemaks 100 eurot / kuus. Info ja avalduste esitamine
info@nek.ee ja tel 670 1797.
www.nek.ee
Väike ja hubane Nõmme Erakool asub Nõmme südames ning
ootab oma kooliperre särasilmseid koolieelikuid.

