
Nõmme võõrustab sõja eest  
pakku tulnud ukrainlasi

 Neil päevil on PPA andmetel Eestisse saabunud juba rohkem kui 10 500 põgenikku, 
kellest osa vajavad abi majutusega. Esimesed ukrainlased on jõudnud ka Nõmmele. 
Hotellis Dzingel on ajutise peatuspaiga leidnud üle 600 inimese, kellest enamik on lapsed.
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Nõmme Sõnumid

Kuidas toetada 
Ukraina 
inimesi? 
LK 3

Päikese- 
paneelid 
Nõmme 
kodudele LK 4–5

Jaak 
Kangilaski sai 
elutööpreemia 
LK 5

Linnaosavanem Lauri Paeveeri sõnul 
käis ta koos linnaosa töötajatega es-
maspäeval hotellis kohal ning tegi 
kindlaks, et sõjapõgenike elamistin-
gimused ja toit on kõigiti arvestata-
val tasemel. «Hotellis viibib pidevalt 
kolm-neli sotsiaalkindlustusameti 
töötajat, kellest kaks on psühholoo-
gid. Põgenikud majutatakse, neid toi-
detakse ning edasi tegeletakse nen-
de tervisemurede ja muude küsimus-
tega,» ütles linnaosavanem. Tema sõ-
nul on tegemist koos lastega saabu-
nud naistega.

Nõmme Sõnumitele öeldi koha-
pealt, et inimesed on üldjoontes ra-
hulikud ja viisakad, aga lapsed on na-
gu lapsed ikka – jooksevad ringi ja 
ajavad oma asju lärmakalt. Sotsiaal-
kindlustusameti koordinaator And-
rea Kink võttis kokku, et esimese 
asjana küsivad ukrainlased, kas on 
võimalik leida tööd. Seejärel uurivad 
nad lastele kooli võimalust ning al-
les kolmandana tulevad üles tervi-
semured.

Kõik Tallinna saabuvad põgeni-
kud lähevad esmajoones Niine täna-

val asuvasse sõjapõgenike vastuvõ-
tukeskusesse, kus neile leitakse ju-
ba majutus. 

Hotell on esialgu planeeritud üheks 
kuuks, mille järel peaks inimesed lii-
kuma juba edasi. Paljudel juhtudel on 
Eestisse saabunud ukrainlastel siia tu-
lekuks mingi põhjus – kas ees oota-
vad tuttavad-sugulased või lausa siin 
töötav pereliige. Osa Dzinglisse saabu-
nud ukrainlastest aga kauaks kohale 
ei jää, vaid suudavad oma jõududega 
kohe edasi liikuda, ka teistesse Euroo-
pa riikidesse.

22. märtsil kell 8:00

NÕMME VAPI JA LIPU PÄEVA TSEREMOONIA
Glehni ausamba juures lipuväljakul
Kaasa teeb trompetist Indrek Vau

Sõna võtavad Rahu Koguduse õpetaja Ove Sander,  
linnaosavanem Lauri Paeveer ja ajaloolane Leho Lõhmus

Ukraina emad koos lastega linnaosavalitsuses Eesti isikukoodi vormistamas.
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S õda kohapeal kajastav Kiievi ajakirjanik 
Illia Ponomarenko on öelnud, et kõik ini-
mesed, kes loevad Ukraina uudiseid ja ela-

vad neile kaasa, ongi osa vastupanuliikumisest. Li-
saks pommitamisele ja lahingutele tänavail käib 
ka ulatuslik infosõda. Eestlaste toetus Ukrainale 
on laiahaardeline ja sügav – me oleme praegu mit-
mes mõttes nende tagala. Ja mitte ainult sõnades 
– me näitame oma sõprust ja toetust tegudega.

Kuni selle aasta 24. veebruarini meeldis meile 
ikka mõelda ja uskuda, et kusagil on keegi, kes 
meie eest hoolitseb ja ohu korral vastutuse enda-
le võtab. Nüüd on vist selles osas küll maskid lan-
genud: et jääda ellu ja elada riigina nii, nagu me 
ise tahame – see vastutus ei ole kellegi muu kui 
meie endi õlul. Ukrainlased annavad praegu en-
dast kõik, et nende kodumaal säiliks iseseisvus.

Oleme täna erakordses olukorras. Meie juurde 
ei pöördu mitte ainult sõja eest põgenevad ukrain-
lased, vaid ka paljud inimesed Venemaalt, kes ei 
suuda, oska ega taha enam taluda seda, mida kor-
raldab nende riigipea. Minu 93aastane vanaema 
meenutas seda, mida ta mäletab teisest maailma-
sõjast: «Sõda on nii hirmus – aga veel hirmsam oli 
see, mis toimus peale sõda, kui inimesi viidi öö-
siti minema ja keegi ei kuulnud neist enam mi-
dagi.» See kõik kordub praegu Ukrainas ja andku 
jumal, et neil ei õnnestuks seda riiki okupeerida, 
nii nagu juhtus Eestiga 1944. aastal!

Eestisse ja Tallinna on juba saabunud tuhan-
deid sõjapõgenikke, keda majutatakse muu hul-
gas ka Nõmmel. Me võtame nad kõik vastu ja tee-
me, mis suudame, et aidata neil harjuda uue elu-
korraldusega.

M aailm ei ole enam endine. Neil päevil 
pannakse alus uuele korrale Euroopas 
ja maailmas – me oleme valmis, oleme 

avatud ja läheme edasi sirge seljaga. Oma valiku-
tele ja oma tõekspidamistele ei pea mitte keegi al-
la vanduma. See lehenumber pühendub arusaada-
valt suures osas Ukraina teemadele. Meil on, mi-
da seal toimuvast õppida ning mida Eestis seni-
sest teisiti teha. On selge, et senisest palju roh-
kem tuleb raha suunata riigikaitsele ja kaitselii-
dule. Nõustun kindral Ants Laaneotsaga, et Eesti 
peab tagasi pöörduma territoriaalkaitse põhimõ-
tete juurde, mis Ukrainas praegu nii hästi toimib. 
Aga on üks natuke valusam moment, läbi mil-
le saame me ise kaudselt Ukrainat toetada ja 
millest meil pääsu ei ole. Need on paratama-
tult kiirelt kallinevad energiahinnad.

Sisuliselt maksame läbi enda väikeste kan-
natuste kinni ukrainlaste suurt kannatust. Ida-
naabri poolt tuleva nafta ja gaasiga oleme vä-
ga ära harjunud, kuid nüüd oleme seal-
maal, kus pilk tuleb suunata mujale 
ja leida uusi lahendusi senise odava 
energia asendamiseks. Kõik suured 
muudatused saavad alguse väikes-
test sammudest. Üheks sammuks 
sellel teel on koduste elektrijaama-
de loomine päikesepaneelide soeta-
mise kaudu, millest kirjutab ka meie 
linnamajanduse osakonna juhataja 
Rein Pilt. Head lugemist!

Nõmme Sõnumid
Väljaandja: Nõmme linnaosa valitsus
Toimetaja: Andra Roosa
telefon: 645 7344
e-post: andra.roosa@tallinnlv.ee 
kodulehekülg: www.tallinn.ee/nommesonumid
Valdeku 13, 11621 Tallinn.
Levi: Express Post
facebook.com/nommelinnaosa
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada.  
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Seisame koos Ukrainaga

On selge, et 
senisest
palju rohkem 
tuleb raha 
suunata riigi
kaitsele
ja kaitse
liidule.

JUHTKIRI

LAURI PAEVEER
Nõmme linnaosa vanem

Tallinna linn toetab Ukrainat ning  
lõpetab koostöö Moskva ja Peterburiga
Tallinna linnavolikogu mõistis 3. 
märtsi erakorralisel istungil ühe-
selt hukka Vene Föderatsiooni sõ-
jalise agressiooni Ukraina vastu 
ning avaldab toetust Ukraina rah-
vale. Lisaks lõpetatakse koostöö 
Venemaa omavalitsustega. Pöör-
dumist toetasid kõik linnavoliko-
gus esindatud fraktsioonid. 

Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossi-
novski ütles, et need kuriteod Ukraina 
riigi ja rahva vastu ei ole jäänud reakt-
sioonita ka Tallinnas ja teistes Eesti 
omavalitsustes. «Loomulikult peame 
olema solidaarsed Ukraina riigi ja rah-
vaga. Tallinn toetab Ukrainat huma-
nitaarkatastroofi leevendamisel ning 
on valmis toetama oma sõpruslinnu 
Kiievit ja Odessat sõja tagajärgede lik-
videerimisel.»

«Esimesed sõjapõgenikud on jõud-
nud Eestisse, sealhulgas Tallinnasse. 
Avasime nende jaoks vastuvõtukesku-
se, aitame nii hariduse andmisel kui 
ka vajalike sotsiaalteenustega,» sõnas 
volikogu esimees. «Oleme otsustanud 
öelda üles ka koostöölepped Peterburi 
ja Moskva linnaga ning lõpetada koos-
töö teiste Venemaa omavalitsustega. 
On mõeldamatu jätkata koostööd Ve-
ne riigi ametlike institutsioonidega va-
rasematel alustel, kui Venemaa on käi-
vitanud sõja oma naaberriigi vastu.» 
Linnavolikogu avaldus sõnastati lõpli-
kult kõikide fraktsioonide ühistööna.
(Tallinna linnavolikogu kantselei)

Tallinna linnavolikogu avaldus 
seoses Venemaa agressiooniga 
Ukraina vastu
Tallinna linn mõistab karmilt huk-
ka Vene Föderatsiooni poolt Valge-
vene kaasabil teostatud sõjalise sisse-
tungi Ukrainasse ja okupeeritud piir-
kondade ebaseadusliku tunnustami-
se. Venemaa poolt käivitatud ulatus-
lik sõjategevus Ukrainas on kurite-
gu rahu vastu ning vastuolus inim-
õiguste, rahvusvaheliste kokkulepe-
te ja ÜRO hartaga. 

Toetame nüüd ja tulevikus Ukrai-
na rahva õigust ise oma vabal tahtel 
määrata enda tulevik. 

Peame oluliseks Ukraina inimeste 
igakülgset toetamist, et leevendada sõ-
jaga kaasnevat humanitaarset katast-
roofi. Tallinna Linnavolikogu kutsub 
üles kõiki omavalitsusi ja organisat-
sioone pakkuma abi Ukraina rahvale. 
Toetame humanitaarabiga Vene väge-
de rünnaku all olevaid Tallinna sõp-
ruslinnu Kiievit ja Odessat. Oleme val-
mis abistama neid sõja tagajärgede lik-
videerimisel ja omavalitsuslike tege-
vuste taastamisel.

Osutame koostöös Eesti riigi ja 
kodanikuühendustega abi siia saa-
bunud Ukraina sõjapõgenikele, ta-
gades ligipääsu haridusele, töövõi-
malustele ning vajalikele sotsiaal-
teenustele. Pakume tegevustoetust 
ja linnale kuuluvaid ruume Tallin-
nas tegutsevale Ukraina kogukonna-
le, sealhulgas humanitaarabi saatmi-

seks Ukrainasse ning teavitusüritus-
te korraldamiseks. 

Tallinn lõpetab koostöö ja ütleb 
üles koostöölepped Venemaa oma-
valitsustega. Tallinna Linnavolikogu 
kutsub üles teisi pealinnu ja omava-
litsusi mõistma hukka Vene Föderat-
siooni agressiooni Ukraina vastu ning 
lõpetama kõik suhted Venemaa oma-
valitsuste ja riiklike institutsioonide-
ga. Toetame Venemaa linnade osalu-
se peatamist rahvusvahelistes omava-
litsusorganisatsioonides.

Tallinn on koduks eri rahvusest 
linnakodanikele. Rõhutame, et kõik 
meie elanikud nende emakeelest ja 
kultuurilisest taustast sõltumata saa-
vad tunda end Eesti pealinnas turvali-
selt, hoida oma keelt ja kultuuri. Mõis-
tame hukka igasuguse valeinformat-
siooni levitamise, Venemaa agressioo-
ni õigustamise ja rahvusliku vihkami-
se. 

Tallinna Linnavolikogu toetab Ees-
ti riigi samme, et piirata Venemaa sõ-
japropagandat, vihkamist ja väärinfot 
edastavaid kanaleid ja sõnumeid. Me ei 
tee koostööd organisatsioonide ja isi-
kutega, kes aitavad taastoota Vene Fö-
deratsiooni mõjuvälja või õigustavad 
Venemaa agressiooni.

Tallinna Linnavolikogu avaldab 
kindlat toetust Ukraina rahvale, selle 
suveräänsusele ja territoriaalsele ter-
viklikkusele. Ukrainal on suveräänse 
riigina õigus määrata ise enda julge-
olekupoliitika ja rahva tulevik.

Mõtetes Ukraina inimestega
GRETE ŠILLIS
Nõmme linnaosakogu  
aseesimees

Ma ei ole välispoliitika ekspert ega 
ajakirjanik ning ma ka ei pretendee-
ri nendeks. Panin kirja oma mõtted, 
mis mind viimastel nädalatel on val-
lanud. 

Linnaosakogu rubriigi teemad pi-
did olema hoopis energiatoetus ja ko-
roona, kuid nendest kirjutamine ei 
tundunud enam päevakohane. 

24. veebruaril tähistasime Eesti Va-
bariigi 104. sünnipäeva. Paljud inime-
sed üle maailma ei unusta seda päeva 
ilmselt enam kunagi, ja mitte meie rii-
gi iseseisvuspäeva pärast, vaid seetõt-
tu, et Euroopas algas sõda. Maailmas 
algas uus ajastu. Sõja algataja oli meie 
naaberriik, Venemaa, kelle eest on pi-
devalt hoiatatud ja kellest räägitud. 
Vladimir Putini eesmärk oma ameti-
ajaks on taaskehtestada Vene impee-
rium. Ma olin üks nendest inimestest, 
kes lõpuni uskus, et sõda tänapäeva 
arenenud Euroopas ei ole enam või-
malik ning Venemaa ei julge rünna-
ta Ukrainat. Samas, meenutades aas-
tat 2008 Gruusias ja aastat 2014 Uk-
rainas, siis pean ütlema, et tahtsin us-
kuda paremat, kui tegelikult julgesin 
endale tunnistada. 

Ilmselt ei küsi praegu enam keegi, 
miks peavad liitlassuhted olema tu-
gevad. Eesti kuulumine Euroopa Lii-
tu ja NATOsse on saanud teise tähen-
duse. Peame oleme tänulikud nende-
le, kes tegid selle võimalikuks, et Ees-
ti ei jääks enam kunagi üksi. Ka sise-

riiklikult ei tohi me oma ühiskonda 
lõhestada, minnes kaasa provokat-
sioonidega. Ainult ühtsuses väljen-
dub meie tugevus. Nii on ka EL liik-
mesriigid ja NATO mõistnud, et ai-
nult koos on võimalik astuda otsus-
tavaid ja vajalikke samme Venemaa 
vastu. Kuid ükskõik, kui palju meie 
Euroopas või maailmas neid sankt-
sioone ka ei kehtestaks, saab tõeli-
ne muutus tulla ainult seestpoolt – 
vene rahva poolt. 

Sõda Ukrainas on üle maailma ini-
mesi liitnud. Erinevates riikides pi-
keteeritakse Ukraina toetuseks. Mul 
oli väga hea meel näha Tallinnas Va-
baduse väljakul nii palju eestlasi ja 
teistest rahvustest inimesi – venela-
si, ukrainlasi, itaallasi, hispaanlasi, 
kes kõik olid tulnud Ukrainat toe-
tama. Emotsionaalsel ja kokkuhoid-
val päeval hoiti käes Eesti ja Ukraina 
lippe ning Venemaa tegevust hukka 
mõistvaid plakateid. Minu pilk koh-
tus seal punaseks nutetud silmade-
ga, mille tagant paistis valu ja mure 
ukrainlaste pärast. Nende inimeste 
pärast, kes ennastsalgavalt ei võit-
le ainult oma riigi iseseisvuse eest, 
vaid teevad seda tegelikult kogu Eu-
roopa eest.

Nende nädalate jooksul on ilmselt 
meil kõigil olnud keeruline tegeleda 
oma argiste toimetustega. Aga me ei 
saa teha olematuks seda, mis praegu 
Ukrainas toimub. Küll saame igaüks 
oma võimaluste piires aidata ja toe-
tada Ukrainat. Kõige lihtsam viis on 
annetada raha, mille eest saab osta 
täpselt seda, millest parasjagu koha-

peal kõige enam puudus on. Raha an-
netamise puhul tuleb jälgida, kellele 
ja kuhu annetate, et see ikka päriselt 
abivajajateni jõuaks. Kuid kui rahali-
selt ei ole võimalik toetada, siis saab 
alati panustada oma aega ning minna 
appi vabatahtlikuna, anda üles oma 
üürikorter sõjapõgenike majutami-
seks või pakkuda enda kodus peavar-
ju Ukrainast tulevatele pensionäride-
le, emadele ja lastele. Uusi hügieeni-
tarbeid – laste mähkmeid, hambahar-
ju ja šampoone – ootab hädasti Tal-
linna sõjapõgenike vastvõtukeskus 
aadressil Niine 2. Pika säilivusajaga 
toiduaineid nagu kuivained, purgi-
toidud ja -supid ning beebitoitu saab 
annetada toidupangale aadressil Pu-
nane tn 48a. 

Kuid selle kõige juures ei tohi unus-
tada ka iseennast, oma lähedasi ja, mis 
peamine, meie lapsi, kes seda kõike 
reaalajas erinevatest sotsiaalmeedia 
platvormidest näevad. Pidev meedia 
tarbimine tekitab juurde hirmu, eba-
kindlust ja negatiivsust ning seda mit-
te ainult meile, vaid ka neile.

Jälgime usaldusväärset meediat, 
kuid püüame seda teha mõõdukalt. 
Ja mis peamine – ärme kanna endas 
hirmu, sest hirm teeb meid nõrgaks. 
Meie peame olema tugevad, et saak-
sime toetada neid, kes meist enam 
abi vajavad. 

Hinnanguliselt 5 miljonit ukrain-
last on sõja eest Euroopasse põgene-
mas ning väga palju inimesi on tule-
mas ka Eestisse. Võtame nad sõbrali-
kult ja abivalmilt vastu. 

Slava Ukraini!

NÕMME LINNAOSAKOGU
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ARVAMUS

LISAINFO

LÜHIDALT

Pagulasabi koondab 
abipakkumised  
Ukraina põgenikele
Kõik inimesed, ettevõtted ja tööandjad, 
kes soovivad pakkuda abi Ukraina sõja-
põgenikele, saavad seda teha Pagulas-
abi vahendusel: www.pagulasabi.ee/
paku-abi.

Annetustega Ukraina inimeste abis-
tamiseks on järgnevad võimalused: 

 Eesti Punane Rist  
https://redcross.ee/
 Algatus «Ukraina heaks!»  
www.ukrainaheaks.ee

Vajalik info Eestis viibivatele Ukraina 
kodanikele, Ukrainas viibivatele Ees-
ti kodanikele ja sellega seotud kordu-
ma kipuvad küsimused on koondatud 
lehele  kriis.ee/julgeolekuolukord-eu-
roopas. (NS)

Suurjäätmete tasuta 
ära andmine märtsis
EVA LIISA VAHTRAMAA 
Tallinna Strateegiakeskus 

Kuigi suurjäätmed on hõlmatud kor-
raldatud jäätmeveoga ja nende ära-
veo saab tellida oma jäätmevedajalt, 
saavad katseprojekti raames rahvas-
tikuregistrijärgsed Tallinna elanikud 
14.–20. märtsini suurjäätmeid tasuta 
ära anda kõikidesse Tallinnas asuva-
tesse jäätmejaamadesse. Isikutuvastu-
seks tuleb kaasa võtta ID-kaart või ju-
hiluba. Korraga võetakse ühelt elani-

kult tasuta vastu kuni 3 m3 suurjäät-
meid (kogus peab mahtuma ühe sõi-
duauto järelhaagisesse). Kampaania ei 
laiene juriidilistele isikutele (sh kor-
teriühistud). 

Jäätmejaamad asuvad Pääskülas 
(Raba tn 40), Rahumäel (Rahumäe 
tee 5a), Pärnamäel (Pärnamäe tee 36 
/ Ristaia tee 8) ja Paljassaares (Paljas-
saare põik 5). Jäätmejaamade lahtiole-
kuajad ning info kõikide teiste jäät-
mete üleandmise kohta leiab kodu-
lehelt (www.jaatmejaam.ee). 

Suurjäätmed on: Suurjäätmed ei ole: 

 mööbliesemed ja nende osad (nt 
diivan, laud, riiul);  
 vaibad, muud põrandakatted; 
 madratsid;
 kardinad ja kardinapuud;
 suured lillepotid; 
 riidenagid;
 peeglid; 
 spordivahendid; 
 jalgrattad;
 katkised suusad ja kelgud; 
 lapsevankrid; 
 jõulukuused.

 ehitus- ja remondijäätmed (nt 
WC-pott, valamu, vann, aknad, uksed, 
tapeet, värvirullid); 
 ohtlikud jäätmed (nt tühjad 
värvipurgid, eterniit); 
 probleemtooted (nt romusõidukite 
varuosad, rehvid); 
 vanametall; 
 elektri- ja elektroonikaseadmed (nt 
pesumasin, teler, külmik, pliit);
 muud tootjavastutusega hõlmatud 
jäätmed. 

Palun naksis raamatukogu!
KARIN PAULUS,  
arhitektuuriteadlane
KÜLLI URB 
Nõmme linnaosakogu liige

Kogedes linnaruumis midagi head ja 
toredat, tahaksid seda tuua ka enda 
kodukanti. Inspireerivalt on mõjunud 
kaks raamatukogu – Helsingi keskraa-
matukogu Oodi, mida linlased kutsu-
vadki kõigile avatud elutoaks, ja Viim-
si hubane, erinevaid võimalusi pak-
kuv raamatukogu.

Nõmmele sobiks paremini ehk 
Viimsi mudel, mis näitab, et klam-
merduma ei pea tavadesse ning kasu-
tada saab ka esmapilgul riivatuna tun-
duvaid võimalusi. Nimelt ei asu Eesti 
ühe rikkaima omavalitsuse raamatu-
kogu mitte mõnes uhkes majas, vaid 
kaubanduskeskuses kunagises ehitus-
poes. Sellise valikuni jõuti erastamise 
hammasrataste vahele jäämise tõttu, 
kus lubati raamatukogu eraomanikul 
Kirovi kolhoosi spetsiaalsetest ruumi-
dest välja visata. Nüüd pole vist kusa-
gil mujal Eestis raamatuid nii hästi ko-

heldud – esil on uudisteosed ja valitud 
teemad ning riiulite vahel on lahedalt 
ruumi. Võimalused lubavad tegevus-
välja rikastada kirjanduslike kohtumi-
sõhtute, kunstinäituste ning isegi oma-
valitsuse aruteludega. Moodsate või-
malustena on raamatukogus ka õmb-
lusmasin ja 3D-printerid, lisaks veel vi-
deo- ja muusikasalvestusruumid. 

Vaikuse otsija läheb individuaal-
boksi või istub tugitool-majakesse, 

aga mujal ei pea olema hiirvaikselt 
ning raamatukogu on aina enam elav 
kohtumispaik. Sestap on tehtud ka is-
teastmestik, kus saab korraldada kõik-
võimalike juturinge. Uhke on omaet-
te korrusel olev lasteosakond, kus li-
saks suurepärasele raamatuvalikule 
on mudilastele näiteks ka koopalik 
eraldumispaik, mängunurki ja raama-
tutegelastest snitti võtvaid lelusid na-
gu näiteks Pipi. Lisaks liitub raamatu-
kogu lasteosakonnaga noortekeskus, 
mis on ilmselt nii miljöö kui ka asuko-
ha tõttu osutunud menukaks.

Ehk vääriks ka Nõmme midagi tao-
list, just sinna, kus nagunii inimesi 
liigub, näiteks Nõmme ajaloolisse 
keskusse. Praegu mõjub sealne lin-
naruum pigem liiklussõlmena, aga te-
gelikult tuksub seal ka Nõmme kul-
tuuri süda – teater, kultuurikeskus, 
meie suurepärane muusikakool, raa-
matupood, Nõmme muuseum, Nõm-
me pärimuskool, kohvikud, restora-
nid, turg ja palju muud.

Valmimas on uued korterid, nii et 
Nõmme keskusse tuleb juurde elanik-

ke, kes kindlasti annavad ka keskuse 
elule uut hoogu. Ehk jõuab linn ka lõ-
puks Nõmme keskuse rekonstrueerimi-
seni, seega on just nüüd õige aeg teha 
plaane, kuidas Nõmme südames oleks 
avalik ruum senisest mitmekesisem.

Mängime mõttega, et praegu vä-
ga tublit tööd tegev nurgataguse 
koolihoone nirudes ruumides asu-
va Nõmme raamatukogu võiks tuua 
otse Nõmme südamesse. Näiteks sa-
muti Viimsi eeskujul kaubanduskes-
kuse hoonesse, kus oleks lahedamalt 
ruumi ning annaks väärikat sisu pa-
remal viisil nähtavaks teha. Jah, meil 
on ilus raamatukoguhoone Pääskü-
las, ent Nõmme südames peaks olema 
kultuurisõpradel palju paremad tin-
gimused. On ju lugemine väga demo-
kraatlik ning menukas ajaviide, mida 
naudib nii vana kui ka noor, samuti 
ei pea sul olema raha, et raamatuko-
gust midagi laenata. «Ainus asi, mida 
Sa lihtsalt pead teadma, on raamatu-
kogu asukoht!» tsiteeritakse Viimsis 
Albert Einsteini.

Head raamatukogude aastat!

 Tallinn avas Ukraina sõjapõge-
nikele ööpäev läbi avatud vastu-
võtukeskuse. Aadressil Niine 2 
asuva keskuse eesmärk on pak-
kuda ühest kohast erinevaid tee-
nuseid, abi ja infot, mida põge-
nikuna Eestisse jõudnud inime-
ne vajab.

«Soovime, et Ukraina sõja eest põge-
nenud inimesed tunneksid end Tal-
linnas turvaliselt ja teretulnuna ning 
saaksid igakülgset abi. Arvestame sel-
lega, et pakume teenuseid ja tuge pi-
kema aja jooksul, seetõttu korralda-
sime vastuvõtukeskuse kohe alguses 
Tallinna linnaasutuste, sotsiaalkind-
lustusameti, politsei- ja piirivalveame-
ti ning Eesti Pagulasabi koostöös,» üt-
les linnapea Mihhail Kõlvart.

Keskuses registreeritakse Tallinna 
saabunud inimene ja tehakse kind-
laks tema esmane abivajadus, Politsei- 
ja piirivalveameti ametnikud nõusta-
vad Eestis viibimise õiguslike aluste ja 
töötamise võimaluse suhtes. Kesku-
ses hakatakse Eestisse jääjatele vor-

mistama isikukoodi, mis on vajalik 
erinevate riiklike teenuste ja toetu-
se saamiseks. Saabuvatele põgenike-
le leitakse majutuskoht, kus toimub 
ka toitlustamine, ning korraldatak-
se transport majutuskohta. Tallinna 
ühistranspordi tasuta kasutamiseks 
vormistatakse põgenikele ühiskaart. 
Registreeritakse lasteaia- ja kooliko-

ha vajadus. Saabujaid kiirtestitakse 
ja pakutakse tervisenõustamist. Sot-
siaalkindlustusamet pakub keskuses 
psühholoogilist abi. Saabujad varus-
tatakse esmavajalike hügieenitarve-
te ja muu hädavajalikuga, pakutak-
se sooje jooke ja antakse esmane toi-
dupakk. Samuti jagatakse infot sot-
siaalabi võimaluste kohta Tallinnas. 
Laste jaoks on mängutuba. Kohapeal 
pakuvad abi ja nõustamist Eesti Pagu-
lasabi vabatahtlikud.

«Tänan südamest koostööpartne-
reid, vabatahtlikke ja ka ettevõtjaid, 
kes on aidanud mõne päeva jooksul 
luua sõjapõgenike vastuvõtukeskuse, 
mille teenuste detailne sisu, praktili-
sed vajadused ja isegi töömaht selgub 
alles töö käigus. Kõik osapooled on 
tahtnud leida lahendusi ja me looda-
me, et selle tulemusel saame olla pari-
mal viisil toeks inimestele, kelle jaoks 
kodumaalt lahkumine on olnud tõeli-
ne tragöödia,» ütles linnapea.

Vastuvõtukeskusest leiab lähemalt 
infot siit: https://www.tallinn.ee/Soja-
pogenike-vastuvotukeskus-Tallinnas. 
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Tallinn avas sõjapõgenike 
vastuvõtukeskuse 

Ukraina sõjapõgenike vastuvõtukeskuses olev lastetuba.

Niine tänav 2.

Karin Paulus ja Külli Urb.
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Nõmme annetus-
punktid koguvad  
põgenike jaoks  
järgmisi asju: 

 puhtad, terved, triigitud 
uueväärsed igapäevased riided;
 uhiuus kasutamata aluspesu; 
uued sokid, sukad, põlvikud;
 uued või väga hästi hoitud 
jalanõud erinevatele 
jalanumbritele (välisjalanõud: 
peamiselt kevadised, mugavad 
sisejalanõud ning uued 
toasussid);
 hügieenitarbed (šampoon, 
palsam, näokreem, deodorant, 
hügieenisidemed, tampoonid, 
hambapasta, hambahari, 
patsikummid jmt);
 pusled, lauamängud jm 
ajaviitetegevusvahendid;
 mänguasjad erinevas vanuses 
lastele (sh pehmed kaisukad, 
legod);
 lasteraamatud erinevas vanuses 
lastele (inglise, ukraina, vene või 
eesti keeles);
 uued värvipliiatsikomplektid ja 
joonistuspaberiplokid, 
joonistusvihikud, 
värviraamatud;
 laste mähkmed erinevas vanuses 
väikelastele, niisked salvrätikud;
 rasedate riided, beebitarvikud (sh 
lutipudelid ja lutid), beebitoit 
(piimapulber, purgitoidud jm);
 maiustused tuju hoidmiseks ja 
rõõmustamiseks: kommid, 
šokolaadid, tervisebatoonid, 
pähklid;
 kõrremahlad, väikesed 
portsjonkohvid, tee jmt.

NB! Toiduainete puhul palutakse jäl-
gida «parim enne» kuupäeva.

Annetuspunktid asuvad 
 Nõmme linnaosa valitsuses, Valde-
ku 13.  E kell 8.15 – 18.00; T – N kell 
8.15 – 17.00;  R kell 8.15 – 16.00.
 Nõmme kultuurikeskuses, Turu plats 
2. E – N kell 15 – 21; L, P kell 10 – 15. 
 Pääsküla noortekeskuses, 
Rännaku pst 1. E-R kell 13-19.

Täname kõiki, kes hoolivad ja anne-
tavad! (NS)
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Elutöö laureaat Jaak Kangilaski
OLEV REMSU
kirjanik

Üks tänavustest elutööpreemia pälvi-
nuist on kunstiajaloolane, emeriitpro-
fessor Jaak Kangilaski. Mul on tõeliselt 
hea meel, et võin ennast lugeda te-
ma õpilaseks, et olen kuulanud tema 
kuulsaid loenguid ülikoolis 1960. aas-
tate teisel poolel ning olen nautinud 
ja isegi arvustanud tema raamatuid. 

Kangilaski kunstiajalooloengud olid 
fakultatiivsed, mis tähendas, et neid 
võis kuulama minna iga üliõpilane, kes 
seda soovis. Neid peeti keemiahoone 
suures, tõusvate ridadega, amfiteatri-
kujulises poolringauditooriumis, mida 
kutsutigi keemiaringiks. Vaba istumis-
kohta seal ei olnud. Kes vähegi hiljem 
kohale jõudis, pidi poolteist tundi uk-
sepoolsel küljel või hoopis taga püsti 
seisma, ja neid õnnetuid leidus parasja-
gu. Loengud olid määratud ajaloo-kee-
leteaduskonna üliõpilastele, ent neist 
tuli osa saama üliõpilasi ka mujalt. Tu-
li neidki, kes ei õppinud humanitaare-
rialadel. Info millestki haaravast, mil-
lestki heast, harivast ja lugupeetavast 
levis toona ainult suust suhu, ent järe-
likult oli hästi levinud.

Loengute teemaks oli moodne 
kunst. Nooremad inimesed ilmselt 
ei kujuta seda absurdsust ette, et N. 
Liidus tõrvati avangardismi mandu-
nud Lääne dekadentsiks, imperialis-
mi ideoloogiliseks diversiooniks, kõlb-
luse ja moraali mahatallajaks. Kultuu-
rivallas oli siis kroonulikuks lipukir-
jaks sotsialistlik realism, mida ham-
bamehed defineerisid nõnda: partei 
ülistamine parteilastele arusaadavas 
vormis.

Kangilaski loengud olid sellega täie-
likuks kontrastiks. Tõsi, riigi suhtumi-
ne muutus tasapisi sallivamaks, ent 
Kangilaski oli kaugel ees ametlikust 
hoiakust. Nõnda oli tema loengutel 
veidi põrandaalust mekkigi, ning see 
andis neile erilise sära. Ent peamine 
oli ikkagi õppejõu erudeeritus ning 
tema elegantne esitus ja väljendusos-
kus, samuti loengute süžeeline üles-
ehitus. Kangilaskilt saime teada, mis 
on impressionism, ekspressionism, ku-
bism, abstraktsionism, sürrealism ja 
dada, kes kuulusid Pariisis Sügissalon-
gi ja Sõltumatusse Salongi, milliseid 
töid tegid Pablo Picasso, Henri Matis-
se, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, 
Wassily Kandinsky, Paul Klee ja kõik 

teised. Sedagi, kuidas neid nimesid õi-
gesti hääldada. Kõik see oli auditooriu-
mitäis värsket õhku sumbunud, ent 
juba stalinismist vabaks püüdlevasse 
sovetlikku keskkonda. 

Mäletan üht toredat juhtumit neilt 
loenguilt. Kangilaskil oli suur diaposi-
tiivide ehk slaidide kogu. Tema loen-
guil oli kaasas assistent, kes askeldas 
projektoriga auditooriumi keskel ning 
demonstreeris tahvlil rippuvale ekraa-
nile teoseid, millest parajasti oli juttu. 
Mõnel korral oli assistent pannud slai-
di aparaati valet pidi, nõnda et origi-
naali ülemist poolt nägime meie nii, et 
see oli all. Meie jaoks oli kõik normaal-
ne, ent Kangilaski palus slaidi aparaa-
dis ümber pöörata, mida assistent ka 
tegi. Nüüd järgnes auditooriumi üks-
meelne ahhetus. Tundus, et ei ole min-
git vahet, kumba pidi slaid projektoris 
seisab. Aga tegelikult oli ning läks va-
ja lektori teravat silma ja põhjalikke 
teadmisi, et eristada õige valest.

Lisaks hulgale kunstiraamatutele 
on Kangilaski avaldanud reisikirjugi. 
Tema raamat Norrast oli samuti värs-
ke puhang – kirjutada nn kapitalismi-
maast suure lugupidamise ja soojuse-
ga, see oli ENSVs üsna enneolematu. 

REIN PILT
linnamajanduse osakonna juhataja, 
volitatud elektriinsener, tase 8 

Kas Eesti tingimustes tasuvad päi-
kesepaneelid ennast üldse ära?
Päikesest kodutarbimiseks vajaliku 
elektri tootmine on Eestis suhteliselt 
uus nähtus. Väikeste päikesejaamade 
elektrivõrguga liitmist (ON-GRID süs-
teem) hakkas Elektrilevi OÜ oma tar-
bijatele võimaldama umbes kümme 
aastat tagasi. 

Selle aja jooksul on elektriinsene-
rid saanud hea kogemuse ja kinnita-
vad, et Eesti on päikesest elektri toot-
miseks üsna sobiv koht. Tootmiseks 
on vaja valgust, mitte kuumust. Võr-
reldes Kesk-Euroopaga algab suvel 
meil valge aeg ju varem ja lõpeb hil-
jem. Selgunud on, et ka päikesekiir-
guse intensiivsus meie piirkonnas on 
tootmiseks piisav. Praktika näitab, et 
tootmise kõrgaeg Eestis on aprill-mai, 
mil on pilvitud ilmad ja väljas pole 
veel väga soe. 

Jahedam välisõhk aitab vähenda-
da tehnoloogiliste seadmete kuume-

nemist ja seega vähendab ka tehnili-
si kadusid. 

Omarajatud päikesepargi kasuta-
misel tuleneb sääst sellest, et elekt-
riturult ostetava energia maht vä-
heneb enda jaamas toodetud elekt-
ri võrra. Selle tarbitud elektri eest ei 
lisa keegi arvele juurde elektriaktsii-
si-, taastuvenergia- ega võrgutasusid. 
Näiteks Nõmmel Ilvese tänava elamul 
asuva päikesepargi omanik kinnitab, 
et aprillist oktoobrini ta Eesti Ener-
giale elektri eest enam tasuma pole 
pidanud.

Elektrilevi andmetel küündib prae-
guseks jaotusvõrguga liitunud mikro-
tootjate arv juba 11 000-ni. Möödu-
nud aasta lõpus on esitatud tuhan-
deid uusi liitumistaotlusi, kuid uute 
elektritootmisüksuste võrguga ühen-
damiseks ja võrguteenuse osutami-
seks on vajalik ka piirkondlik edasta-
misvõimsus. Näiteks käesoleva aasta 
alguses saabus info, et Hiiumaal võ-
tab Elektrilevi OÜ taotlusi vastu ja väl-
jastab pakkumisi ainult neile elektri-
tootjana liituda soovijatele, kes kasu-
tavad toodetud elektrit oma majapi-

damise tarbeks ja elektrienergiat võr-
ku tagasi ei anna. 

Nende kodulehele on loodud toot-
misvõimsuste veebikaart, mis võimal-
dab kõigil huvilistel vaadata, kuhu täp-
semalt on võimalik efektiivselt rajada 
taastuvenergia tootmisvõimsusi, seal-
hulgas päikesejaamu. 

Millised on päikesepaneelide ee-
lised ja puudused teiste taastu-
venergia võimalustega võrrel-
des?
Ega praegu era- ja kortermajade jaoks 
päikesest paremat taastuvenergia toot-
misviisi välja pakkuda ei olegi. Nõm-
me kõrgete mändide vahel on tuult 
püüda keeruline ja siin ei ole ka suu-
res koguses voolavat vett. 

Väiketuuliku masti kõrgus algab 6 
meetrist ja ulatub 36 meetrini. Selli-
se rajatise jaoks kooskõlastuse saami-
ne juba ainuüksi naabrite käest osu-
tuks väga keeruliseks. Samuti nagu 
tugev tuul, teeb ka iga «ventilaator» 
häirivat müra. 

Ilma piisava tuuleta tuulikud sei-
savad, aga uuemad päikesepaneelid 
toodavad energiat ka pilvise ilmaga. 
Nad ei tooda energiat pimedal ajal ja 
siis, kui nende peale on ladestunud 
lund või paks kiht tolmu.

Kas oma päikeseelektrijaamaga 
olen kaitstud ka elektrikatkes-
tuste eest? 
Elektrivõrguga liidetud päikeseelekt-
rijaama skeem vajab toimimiseks ala-

Investeering 
kodusesse 
elektrijaama 
suurendab 
kinnistu  
väärtust

Rein Pilt ühes Tallinna koduhoovis. Päikesepargi võimsus 10,2 kW.

Jaak Kangilaski.

Kadri Roosi näitus 
«Minu Nõmme  
inimesed ja majad»
1. kuni 31. märtsini on Nõmme lin-
naosa valitsuse fuajees avatud Kad-
ri Roosi illustratsioonide näitus. Välja 
pandud tööd on loodud Nõmme 2022. 
aasta kalendri tarbeks.

Kadri Roosi on vabakutseline illustraa-
tor, kes on õppinud animalistikat, aiaku-
jundust ja arhitektuuri ning illustreerinud 
alates 2005. aastast põhiliselt täiskasva-
nutele mõeldud raamatuid. Aastal 2006 
sai ta kultuuriministeeriumi eripreemia 
rahvapärandi väärtustamise lasteraama-
tukonkursil «Põlvepikuraamat». 

Loe Kadri Roosi näituse loomise mõt-
teid: www.tallinn.ee/nomme. (NS)

Nõmme majas toimus 
vastlapäeva simman
3. märtsil toimus Nõmme majas vaba aja 
keskuse akordioniklubi Amulett eestve-
damisel vastlapäeva simman. Külla oli 
kutsutud Hanila laulu- ja mänguselts, 
mille koosseisus on üle 20 inimese – 
lauljad, tantsijad ja kapell. Seltsi kavas-
se kuulub folkloorivaramu laule – tantse 
nii Lääne-Eestist kui ka mujalt.  Planee-
ritud oli kapelli ja tantsijate osavõtt. Kah-
juks tantsijad  pidid loobuma, sest mõn-
da liiget tabas viirushaigus. 

Akordioniklubi Amulett ja Hanila kapell 
on kokku saanud erinevatel üritustel üle 
Eestimaa ja alati koosmängu nautinud. 
Sügisel kutsusid Hanila inimesed Amu-
leti külla Kõmsi rahvamajja mardipäeva 
tähistama ja ühiselt musitseerima. Nüüd 
oli siis meie kord neid võõrustada. Alguses 
mängisid ja laulsid külalised, siis oli akor-
dioniklubi kord. Publik said kuulata head 
rahvalikku muusikat ja tantsida. Lõpuks 
mängisid kõik pillimehed koos. 

Peale kontserti söödi hernesuppi ja 
vastlakukleid ning tehti plaane suvis-
teks esinemisteks. Oli tore ja meeleolu-
kas õhtu. 

Akordioniklubi juht Ene Muna
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Kontsert Kevade-
kuulutaja 2022 
Selleaastane Nõmme noorte lauljate 
kontsert Kevadekuulutaja toimub lau-
päeval, 14. mail Nõmme kultuurikes-
kuses. Otsus korraldada kontsert mai-
kuus on põhjustatud kahe varasema aas-
ta kogemusest, mis on näidanud, et mais 
langeb koroonaviirusesse nakatumine. 

Sel korral ei ole kontsert Kevadekuu-
lutaja Nõmme linnaosa eelvoor telekon-
kursile «Tähtede lava», seega ootame 
osalema 8- kuni 18-aastaseid lauljad 
(vanus seisuga 14.05.2022). Osale-
da saavad lauljad, kes käivad Nõmmel 
asuvas koolis või huviringis. Laulja esi-
tab kontserdil ühe laulu, pikkusega kuni 
3 minutit. Lauljaid saadab Hain Hõlpu-
se trio. 

Lauljaid registreerib juhendaja 18.–
24. aprillil. Rohkem infot Nõmme kul-
tuurikeskuse kodulehel www.nom-
mekultuur.ee. 

LISAINFO

 Galerii on avatud aadressil Raud-
tee tn 23/1
 K–R kell 12–18, 
 L kell 11–15.
 teistel aegadel kokkuleppel.

Nõmmel avati  
kaasaegse kunsti  
galerii Artrovert
2. märtsist on Nõmmel avatud uus Eesti 
kaasaegsele kunstile pühendatud gale-
rii Artrovert. 

Galerii asutaja Siim Raie rääkis, et 
galerii avamise mõte tuli tal kaks aastat 
kestnud pandeemia ajal, mil sai peetud 
sadu videokoosolekuid, mille ajal nägi ta 
paljude inimeste kodudes taustaks tüh-
je seinu. Seinu, mis võiks olla täidetud 
kaasaegse Eesti kunstiga.

«Olles ise kunsti koguja, siis näen ja 
mõistan, kui oluline on see keskkond, 
milles elame ja töötame. Selle mõtes-
tatus, vahelduvus, esteetilisus, aga ka 
mängulisus. Kaasaegsel kunstil on kõik 
need omadused muuta me meeleseisun-
deid ja keskkondi paremaks. Kaasaegne 
kunst ei pea jääma üksnes näitustele ja 
muuseumidesse, galerii Artrovert mis-
sioon on kunsti jõudmine meie igapäe-
vaellu,» kommenteeris Raie.

Avamiskollektsioonis on müügil järg-
miste kunstnike tööd: Anders Koort, Eero 
Alev, Janika Turu, Kadri Toom, Kiwa, Kris-
ti Kongi, Liisa Jugapuu, Mihkel Ilus, Olev 
Kuma, Saskia Järve, Sirja-Liisa Eelma ja 
Sirje Runge. Peatselt on lisandumas veel 
mitmeid autoreid ja töid.

Galeriis on lisaks kunstile väljas Skan-
dinaavia brändide Norr11 ja 101 Copen-
hagen mööbel, valgustid ning disaini- ja 
interjööritooted. (NS)

ti võrgutoidet. Ehk teisisõnu – siis, kui 
elektrivõrgust tulev pidev toide kat-
keb, lülitub ka elektrijaam välja. 

Paigaldada on võimalik ka võrgust 
eraldatud süsteemi (OFF-GRID), kuid 
need on mõeldud kasutamiseks pi-
gem seal, kus võrguühendus puudub.

Elektrikatkestuste eest kaitsmiseks 
saab paigaldada akusid sisaldava hüb-
riidlahenduse, mis aga pikendab olu-
liselt jaama tasuvusaega.

Kuhu päikesepaneele paigalda-
takse?
Arvestades päikesepaneelide disaini ja 
tehnilisi võimalusi, on nende paigalda-
mine võimalik peaaegu igale hoonele 
või vabale krundile. Oluline on eelne-
valt endale selgeks teha, kuhu ilma-

kaarde maja katus vaatab ja kas mak-
simaalse tootlikkuse saamist ei hak-
ka takistama näiteks puude või kõr-
val asuvate ehitiste varjud. 

Parim tulemus saavutatakse, kui 
päikesepaneelid on paigaldatud um-
bes 40-kraadise kaldenurgaga, suuna-
tud lõunasse ja asuvad varjuta kohas.

Palju sõltub jaama maksumus ole-
masoleva katuse materjalist ja kalde-
nurgast. Kõige soodsam on paigaldada 
paneele trapetsplekile ja kõige kulu-
kam kivikatusele. Uute hoonete puhul 
tuleb projekteerimisel kavandada ter-
viklahendused, kus paneelid või nen-
dega kaetavad pinnad on osa arhitek-
tuursetest elementidest või fassaadist.

Maapinnale paigaldades tuleb hoo-
likalt uurida, milline on paigaldusalu-

ne pind. Paesele pinnasele on keeruli-
ne vaiasid rammida ning korraliku tu-
gikonstruktsiooni paigaldamiseks tu-
leb alati teha täiendavaid lisakulutusi.

Miljööväärtusega piirkondades 
ja muinsuskaitsealal ning selle kait-
sevööndis ei tohi päikesepaneelid rik-
kuda ega kahjustada kaitsealuse hoo-
ne arhitektuuri ega kaitseala tervik-
likkust.

Mille järgi peaks päikesepanee-
le valima eramaja omanik? Kas 
samad põhimõtted kehtivad ka 
korteriühistule?
Kõigepealt tuleb läbi mõelda, mis on 
päikesepaneelide paigaldamise ees-
märk – kas toota enda majapidami-
sele vajalikku elektrit või ehitada jaam 
peamiselt energia võrku müümiseks 
ehk siis nn pensionisambaks. Sellest 
otsusest algab sobivate tehniliste pa-
rameetrite järgi inverterite ja panee-
lide koguse välja arvutamine. Sead-
mete täpsema valiku tegemisel soo-
vitan mõlemal juhul usaldada pro-
jekteerijat.

Elektrijaamade puhul kehtib ree-
gel: mida rohkem enda toodetavast 
energiast kohapeal ära tarbida suu-
dad, seda tasuvam on projekt. 

Hästi sobib päikesejaam hoonete-
le, kus kulub palju elektrit jahutami-
sele ja veemahutite soojendamisele.

Päikesepaneelid on teadupärast 
kulukas lahendus. Kas ja milli-
seid toetusi on võimalik nende 
paigaldamiseks taotleda?
Toetuse saamise võimalused on kirjas 
majandus- ja taristuministri 1. juuni 
2020. a määruses nr 30 «Väikeelamu-
te energiatõhususe suurendamise toe-
tuse kasutamise tingimused ja kord». 
Taastuvenergia tootmisseadme kasu-
tuselevõttu toetatakse juhul, kui sa-
mas projektis on kavandatud ka väi-
keelamu fassaadi või katuse kordate-
gemine. Toetuse eesmärki – energiatõ-
hususe saavutamist – silmas pidades 
on selline kaasnev kohustus ülimalt 
vajalik. Rekonstrueerimata piiretega 
hoonele energiatootmise võimekuse 

lisamine ei ole otstarbekas ega jätku-
suutlik ning see pole kooskõlas toetu-
se teise eesmärgiga, milleks on ener-
giakulude vähendamine.

Mis aja jooksul päikesepaneeli-
de paigaldamine end ära tasub? 
Mäletan, et algaastatel oli müügimees-
te tüüpiline jutt, et päikesejaama tasu-
vusaeg on umbes kümme aastat. Sõl-
tuma pidi see elektrijaama rajamise 
maksumusest ja elektrienergia aasta 
toodangu mahust. Tasuvusaja olulist 
lühenemist pidi aga mõjutama elekt-
rihinna järsk suurenemine. Viimaste 
kuude elektriarveid vaadates paistab, 
et see aeg ongi kätte jõudnud. Prae-
gu pakutakse tasuvusajaks juba 7–8 
aastat.

Mida saan ma teha selle toodetud 
energiaga, mis jääb minu isikli-
kust tarbimisest üle?
Päikesepaistelisel ajal, kui paneeli-
de tootlikkus on väga kõrge, ei suu-
da majapidamine üldjuhul kogu seda 
energiat ise ära tarbida. Seega on va-
jalik väikese kodumajapidamise tar-
beks mõeldud ja võrguga paralleel-
töös toimiva päikesejaama ühenda-
mine ühtsesse jaotusvõrku. Kui pla-
neeritud elektrijaama võimsus on 
teada, tuleks pöörduda piirkonnas 
tegutseva jaotusvõrguettevõtja poo-
le, et täpsustada elektrivõrguga liitu-
mise võimalusi.

Kodutarbimisest üle jääva elektri-
energia edasi müümiseks sobivale 
elektrimüüjale on vajalik nõueteko-
hane võrguühendus ja kahesuunaline 
arvestussüsteem. Selleks teeb taotluse 
esitamisel näiteks Elektrilevi OÜ era-
majadele (kuni 15 kW) sobivad liitu-
mispakkumised. Suuremate hoonete 
(15–500 kW) elektritootjate liitumis-
taotluste menetlemine võib aga vajada 
jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguette-
võtja vaheliste tootmissuunaliste läbi-
laskevõimete suurendamist.

Päikesepaneelid on praegu kiireim 
ja lihtsaim viis hakata tootma ise 100% 
puhast energiat ja hoida kokku elekt-
rikuludelt.

FO
TO

: N
Õ

M
M

E 
K

U
LT

U
U

R
IK

ES
K

U
S

FO
TO

: F
A

CE
B

O
O

K

Rein Pilt ühes Tallinna koduhoovis. Päikesepargi võimsus 10,2 kW.
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NõmmeMustamäe maastikukaitsealale rajatakse terviserajad
4. märtsil algasid Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitsealal kergliiklusteede 
rekonstrueerimistööd. Projekti ees-
märk on terviseradade rajamine ja 
kergliiklusteede võrgustiku laienda-
mine ning sellega ka puhtama, tur-
valisema ja aktiivsema linnakeskkon-
na loomine.

«Sütiste metspark on muutunud 
linnaelanike vaba aja veetmise mee-
lispaigaks, kus käiakse jalutamas ja 
piknikut pidamas ning talvisel ajal 
ka suusatamas ja kelgutamas. Lisaks 
annab metspark võimaluse põgene-
da lühikese jalutuskäiguga argisest 
linnakärast – kuulata linnulaulu ja 
nautida mitmekülgset loodust. Ter-
viserajad parandavad seda kogemust 
veelgi, pargis viibijad saavad jaluta-
da valgustatud ja hooldatud radadel, 
kahjustamata õrna metsaalust,» üt-
les Mustamäe linnaosa vanem Lau-
ri Laats.

Nõmme linnaosa vanem Lauri 
Paeveer lisas, et Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitsealal asuvate kergliik-
lusteede arendamine loob nõmmelas-
tele veel paremad võimalused linna 
jalg- ja rattateede võrgustiku kasuta-
miseks. «Toimiv kergliiklusteede võr-
gustik meelitab värskes õhus liikuma 

mitte ainult ümbruskonna elanikke, 
vaid kõiki tallinlasi lähemalt ja kau-
gemalt,» sõnas Paeveer ja märkis, et 
Tallinna linnaruumis on erinevate 
rohealade näol tohutu potentsiaal, 
et loodust meie inimestele lähema-
le tuua. «Avaliku linnaruumi arenda-
mine inimeste heaolu, tervist ja turva-
lisust silmas pidades on oluline prio-
riteet. Samavõrd oluline on ka haljas-
tuse rajamisel maastiku ja taimesti-
kuga arvestamine, mida on rekonst-

rueerimistööde kavandamise juures 
silmas peetud.» 

Nõmme-Mustamäe maastikukait-
sealale on kavas rajada terviserajad 
ning laiendada kergliiklusteede ko-
halikku ja põhivõrku, ühendades suu-
sahüppetornialuse piirkonna Sütiste 
metsa alaga. Ehitatavad terviserajad 
viiakse kokku olemasolevate kergliik-
lusteedega. Samuti soovitakse luua 
mitmekesisemaid võimalusi kaitse-
ala pargi kasutamiseks ning muu-

ta jalgsi ja rattaga liikumine sujuva-
maks, mugavamaks ja turvalisemaks. 
Projekti laiem eesmärk on puhtama, 
turvalisema ja aktiivsema linnakesk-
konna loomine. 

Projekt on koostatud SA Eesti Tervi-
serajad eestvedamisel ja on osa suure-
mast terviseradade võrgustikust, mis 
paikneb Mustamäe ja Nõmme linna-
osa piiril. Arvestatud on MTÜ Nõmme 
Tee Selts tähelepanekutega, muuhul-
gas on miinimumini viidud asfaltee-
ritavate kergliiklusteede arv, muude-
tud Piiri tänava parkla kujundust ja li-
satud sellega külgnev kõnnitee. Kesk-
konnaameti loal on ühe teelõigu ää-
rest ümber istutatud kaitsealuseid tai-
mi, et väärtuslikud liigid tööde käigus 
kannatada ei saaks.

Rekonstrueerimistöödega uuen-
datakse olemasolevad jalgteed ja 
käigurajad ning tänavavalgustus. Li-
saks kujundatakse maastikku ja ra-
jatakse haljastus, taastatakse teekat-
ted ning paigaldatakse liikluskorral-
dusvahendid. 

Ehitustööde tellija on Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalamet, töid teeb 
Altos Teed OÜ. Tööd lähevad maksma 
üle 945 400 euro. Ehituse lepinguline 
tähtaeg on detsember 2022.
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Teenused 
Eri tüüpi korstnate ehitus 
ja remont. Pottsepatööd. 
Olemas kutsetunnistus. 
Tel 5456 8987, Ain ja 5374 
0601, Toomas.

Korstnapühkija, Harjumaa 
ja Tallinn, lisaks väiksemad 
pottsepatööd. Tellimine tel 
528 2791 või 515 5155. 

Kevadine viljapuude hool-
dus- ja noorenduslõikus. Tel 
5551 8638.

Alpinist eemaldab katustelt 
lume ja jää (ka viilkatused). 
Plusskraadidega vihmavee-
rennide puhastus. Tel 5390 
3811.

Aedade ja väravate paigal-
dus. Aia- ja väravatarvikute 
valmistamine ja müük, väi-
keehitus, transportteenus 
väikeveokiga. Kogemust 
eelmisest sajandist. Asun 
Nõmmel, tel 501 4165.

Puidust treppide, uste ja 
akende valmistamine. Tel 
5698 6348.

Teen suuremaid ja väikse-
maid remonditöid. Tel 502 
4883.

Soodne maalritöö, tapet-
seerimine ja laminaat- ning 
puitparketi paigaldus. Tel 
5624 1861, Martin. 

Pensionärist ehitaja-re-
monditööline teeb erinevaid 
väiksemaid remonditöid. Tel 
5646 5843.

Teen hoonesiseseid ja -väli-
seid vee- ja kanalisatsiooni-
töid. Probleemid vee surve-
ga – helista! Olemas 15aas-
tane kogemus, Andro. Tel 
5196 5962.

Teen vanad slaidid ja fil-
mirullid failideks. Ühe fai-
li hind 10 senti. Huvi korral 
helista 5398 5111.

Arborist II: mootorsaetööd 
eramutele ja teistele objek-
tidele, ohtlike puude lange-
tamine, samuti puude ku-
jundamine ja okste lõikami-
ne. Tel 5561 4664, Ivo.

Väljaõppinud puulangeta-
jad lõikavad parima hinna-
ga ohtlikke puid ja teevad 
puude hoolduslõikust. Puu-
de üldseisundi hindamine ja 
konsultatsioon tasuta. Tel 
513 3458, www.ohtlikpuu.
ee, info@ohtlikpuu.ee.

Kogenud puuhooldajad tee-
vad ohtlike puude raiet ja 
puude hoolduslõikust. Hinda-
me puude tervislikku seisun-
dit. Soodsad hinnad. Tel 522 
0321, www. arbormen.ee. 

Hekkide pügamine soodsalt 
ja korralikult, vajadusel oks-
te äravedu. Tel 5302 8158. 

Ehitusmehed teevad järg-
misi töid: aedade, kuuri-
de, terrasside, väliköökide 
ehitus, katuste ja fassaadi-
de survepesu, uute katuste 
ehitus, vanade renoveeri-
mine. Sobivad kõik puutööd. 
Tel 523 6803, Silvar.

Elektritööd soodsate hinda-
dega kogenud elektrikult. 
Likvideerin ka pisirikkeid. 
Tel 5660 9403.

Fassaadide ja katuse puhas-
tamine ning värvimine. Tel 
5698 3903, www.paint-
sol.eu. 

Katuste süvapesu ja värvi-
mine, akende pesu, veeren-
nide puhastus, fassaadide 
pesu ja värvimine. Tel 5638 
8994, kpe.kpe@mail.ee. 

Kivikorstnate ehitamine. Tel 
518 8889. 

Bituumenkatuste remont 
SBS-rullmaterjaliga. Pleki-
tööd. Tel 5819 7445.

Korstnapühkimine (nõue-
tekohane akt), ummistuste 
likvideerimine, küttekolle-
te (sh korstnad) ehitus ja re-
mont. Ka nädalavahetustel. 
Tel 5372 4993, korstnapyh-
kija1@gmail.com. 

Korstnapühkimine. Kütte-
seadmete remont ja hool-
dus. Töödele garantii ja akt. 
Tel 5692 1396.

Pakun triikimise teenust. 
Tel 524 2387.

Kliimaseadmete müük, 
hooldus ja remont: autok-
liima, soojuspumbad, kon-
ditsioneerid, külmkambrid, 
külmaseadmed jne. MTR 
tegevusluba number FK-
KL/328693. Tel 5858 5829, 
Freoonipunkt OÜ.

Kogenud mehed paigal-
davad tänava- ja äärekive 
ning teevad lammutustöid. 
Hinnad mõistlikud, kvali-
teet hea. Tel 5616 4364. 

Pottsepatööd. Uute kütte-
kehade ehitus ja vanade re-
mont. 13aastane töökoge-
mus ja kutsetunnistus. Tel 
5690 3327.

Kasutuna seisvate raamatu-
te äravedu. Tel 5395 8295. 

Koristan ja tühjendan teie 
garaažid, kuurid, pööningud 
ja keldrid! Korterite tühjen-
damine. Kuulutus ei aegu! 
Tel 5695 7913.

Korterite, vannitubade re-
mont. Boilerite, pistikute pai-
galdus. Ummistuste kõrval-
damine, lamekatuste remont 
kattega SBS. Kõik elekt-
ri-torutööd. Tel 5850 8713. 

Elektrik ja santehnik. Tel 
501 1413.

Abistan majapidamistöödel. 
Tel 527 1445.

Litsentseeritud korstna-
pühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ventilatsioonisüstee-
mide puhastus. Küttekollete 
ehitus, paigaldus ja remont. 
Akti väljastamine pääs-
teameti ja kindlustusselt-
side jaoks. Tel 5690 0686, 
korsten.korda@gmail.com. 

Nõmmehaldjad tulevad ap-
pi: puude langetamine, leh-
tede ja okste vedu, mu-
ru niitmine, hekkide püga-
mine, aedade koristus, vih-
maveerennide puhastus, 
piirdeaiad. Tel 5569 8908, 
haldjad@nommehaldjad.ee. 

Pakume haudade hooldus-
töid: liiva vahetus, liivaga 
katmine ja ääriste puhas-
tus. Teeme kujundust ja is-
tutame lilli. Tel 506 8325. 

Pakun muruniitmise ja 
trimmerdamise teenust ko-
duaedades, ühistute ja äri-
ühingute ümbruses. Helista 
ja küsi lisa tel 5399 3595. 

Parandan kõiki õmblusma-
sinaid. Tulen Tallinna ja 
Harjumaa piires kohale. Ga-
rantii. Tel 516 8180, Hillar. 

Piirdeaedade ehitamine sü-
gavimmutatud puidust. 
Maksumus aiale kõrguse-
ga 1200 mm, lipivahega 50 
mm alates 40 eurot. Kon-
sultatsioonid kohapeal! Tel 
5678 8609. 

Soovite värskendada ak-
naraamide-uste värvi? Töö 
kiire ja korrektne. Vajadu-
sel juhatan värvitud aken-
de näidisteni Nõmmel. Pa-
lun võtke ühendust. Tel 551 
5710, nõmmekas Tiit. 

Nõmme kultuurikeskus
11.03 kl 19 Lõõtsavägilaste kontsert «Pole aga muud 
kui hõissa!» Pilet 20.-, sooduspilet 18.- (pensionär / 
7–12 a õpilane) müügil Fienta.ee, Piletilevis ja Pileti-
maailmas

13.03 kl 19 emakeelepäeva kontsert. Esinevad kul-
tuurikeskuse koorid  ja draamastuudio. Tasuta / või-
malus soetada toetajapilet Ukraina heaks 5.-/10.- 
Fienta.ee või 1 h enne algust kohapeal.

26.03 kl 18 UUS KUUPÄEV: Horre Zeiger Bigban-
di kontsert «Horre Zeiger 90 – aastad lähevad, Horre 
jääb». Pilet eelmüügist  8.-, sooduspilet 6.-; samal päe-
val 8.-, müügil Fienta.ee ja 1 h enne algust kohapeal. 

Nõmme Pillikoor otsib juhendajat! 
Nõmme Pillikoori eesmärgid on pillimänguoskuse 
arendamine, koosmängu harjumuse arendamine, rah-
vatantsurühma saatmine ja esinemised. 7-liikmeline 
bänd käib koos neljapäeviti kell 18–20 Nõmme kultuu-
rikeskuses. Otsime entusiastlikku juhendajat, kes kol-
lektiivi hooaja alguseni iganädalaselt juhendaks. Li-
sainfo nommekultuur.ee ja post@nommekultuur.ee

Fuajees 

3.03–2.04 Sirje Ootsingu fotonäitus «Pilk veel». 

Nõmme muuseum
Nõmme muuseumist on valminud virtuaalnäitus, vaa-
ta www.nommemuuseum.ee.

Nõmme muuseum on avatud vastavalt eelnevale kok-
kuleppele. Külastamiseks saab aja kokku leppida e-kir-
ja teel post@nommekultuur.ee. Sissepääs 2.-, õpila-
sed/üliõpilased/pensionärid 1, perepilet 3.- Müügil ka 
Fienta.ee.

Nõmme muuseumi hubaseid ruume saab üürida üri-
tusteks: koosolekud, kontserdid, seminarid või täht-
päevad. 
Jaama 18.

Nõmme vaba aja keskus
16 .03 juuksur ja 23.03 pediküür

22.03 kl 18 «Kokkame koos sõpradega» juhendaja 
Eerika Ossaar

Eelregistreerimine telefonil 6723125 või  
e-mailil riina.jogi@nomme.ee. Osalustasu 10 eurot.

Valdeku noortekeskus
14.03 kl 16 Kokandusklubi – kroketid Martaga

15.03 kl 16 Meisterdamine Martaga

16.03 kl 16 Lauamänguklubi – Stone Age

17.03 kl 14 Roheline päev   

18.03 kl 16 Playstation 4 ühismängimine – Overcoo-
ked 2

21.03 kl 16 Kokandusklubi – pasta Pauliga

22.03 kl 16 Meisterdamine Martaga

23.03 kl 16 Lauamänguklubi – Catan

24.03 kl 16 Playstation 4 ühismängimine – Overcoo-
ked 2

25.03 Noortekeskus suletud
Täpsem info meie kodulehel www.nomme.ee või Facebookist.

Rahumäe mängujaam
Mängujaam ootab mängima kõiki lapsi koos vanema-
tega. 

Avatud: E-N kl 11–19 ja R kl 10–17
Pärnu mnt 288b, tel 615 7157

Von Glehni teater
12.03 kl 19 «Grönholmi meetod». Tammsaare teater. 
Salme teater.

13.03 kl 11 Lasteteater Rõõmulill «ETTEVAATUST, 
SEBRA».

23.03 kl 19 Improkomöödia Valdur Mikita eksklusiiv-
setel tekstidel. Improteater IMPEERIUM.

27.03 kl 11 Eesti Lasteteater «KADUNUD KUNIN-
GAS».

30.03 kl 19 «Tiit ja Tõnu». Autor/lavastaja Mart Ki-
vastik. Osades Tõnu Oja ja Tiit Sukk

Info ja broneerimine: www.vgt.ee, 667 5675,  
kairi@vgt.ee.

VGT kassa avatud esmaspäeviti kell 12–18.

Jälgi meid ka VGT Facebookis ja Instagramis.

Etendused ja kontserdid veebis: www.VGTv.ee

Nõmme Rahu kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.30. Juma-
lateenistustest on võimalik osa saada ka Pereraadio 
vahendusel pühapäeviti kl 17 sagedusel 89,6 MHz.

Koguduse kantselei Võsu 5 avatud E kl 9.30–14, K kl 
14–18 ja P tund enne ja pärast jumalateenistust.
Võsu 5, tel 5621 0737; nomme.rahu@eelk.ee;  
www.nommerahu.ee.

Nõmme baptisti kogudus
13.03 kl 11.00 Jumalateenistus, jutlustab Avo Tutsu

13.03 kl 18.00 Tervikliku tervenemise teenistus

20.03 kl 11.00 Jumalateenistus, jutlustab Kristjan 
Kalamägi

27.03 kl 11.00 Jumalateenistus, jutlustab Marius Kul-
ler

Teenistuste otseülekanded ja järelevaatamine www.
nbk.ee. Palvesoovid saada palvesoov@nbk.ee.

Laste pühapäevakool P kl 11; meeste hommik  
T kl 6.30; väärikate hommik K kl 11; naiste hommik  
N kl 7; noorte õhtu L kl 18.
Puuvilja 4, nbk@nbk.ee, www.nbk.ee. 

Tasuta puupakkude ärave-
du. Tel 5347 6867. 

Teen ehitustöid (üldehitus): 
sisetööd, katusetööd (ki-
vi-, plekk- ja lamekatused). 
Korstnapitside parandus ja 
ladumine. Lisaks ka pleki-
tööd. Tel 5199 8917. 

Tänava- ja äärekivide pai-
galdamine. Tel 5458 5022, 
valeri987@hot.ee. 

Valmistan, parandan, 
paigaldan vari-, valts-, 
plekk-katuseid, vihma-
veesüsteeme, katuse tur-
vatooteid ja teen igasugu-
seid muid plekksepatöid. Tel 
5685 8222. 

Vanaraua ja kodumasina-
te tasuta äravedu: plekk, 
torud, pesumasinad, plii-
did, vannid, boilerid, kat-
lad, akud, mootorid, kaablid, 
autoosad. Külmkapid, tele-
rid alates 10–15.- Tel 5550 
5017.

Üldehitus, katused, fas-
saadid ja viimistlustööd. 
Tel 53529476, mehitus@
gmail.com. 

Väljaõppinud puulangeta-
jad lõikavad parima hinna-
ga ohtlikke puid ja teevad 
puude hoolduslõikust. Puu-
de üldseisundi hindamine ja 
konsultatsioon tasuta. Tel 
513 3458, www.ohtlikpuu.
ee, info@ohtlikpuu.ee. 

Viime tasuta ära vaname-
talli ja puidu. Tel 5662 1344. 

Lugupeetud pensionär! Tel-
li juuksur koju. Tel 5645 
2420.

Nõmme juuksur, Pärnu mnt 
303, Võsu bussipeatuses 
pakub tavalist maniküüri/
geellakiga 20/28, pediküü-
ri/geellakiga 28/35, kulmu-
de/ripsmete värvimine 10.- 
Tel 655 5327. Rohkem infot 
Facebookis Nõmme Juuksur 
ja Ilustuudio.

Aitan kalmuplatside hoolda-
misel, soodne hind ja hoolas 
töö! Tel 5332 2399.

Pakun tööd bussijuhile. 
Töö ei ole igapäevane, so-
bib pensionärile. Töö al-
gus ja lõpp Vana-Pääsküla. 
Nõutav kutsetunnistus. Tel 
5341 1029.

Küttepuud
Müüa toored ja kuivad lõ-
hutud küttepuud koha-
letoomisega, lepp, sang-
lepp, kask, metsakuiv okas-
puu. Kuivad segalehtpuud 
võrkkottides 40 l (5–25 cm) 
hind 2.50 kott. Hinnad ja 
tellimine kodulehel www.
pakhalupuu.ee või tel 509 
9598.

Küttepuud. Müüa too-
red-kuivad küttepuud: se-
galehtpuu, sanglepp. Võr-
gus kuiv lepp 40 l 3.30, võr-
gus halujäägid (5–25 cm) 
2.10. Tel 504 2707. 

KUIVAD HALUPUUD 30; 
40; 50 cm võrkkotis. PUITB-
RIKETT 10/kg pakk. KÕ-
DUSÕNNIK 30 kg/kott. Kvii-
tung. Ladu Nõmmel. Tam-
maru Farm. Tel 523 8852. 

Lõhutud küttepuude müük. 
Lepp alates 43.-, kask alates 
50.- ruum. Laotud koorem, 
vedu alates 10 ruumist ta-
suta. Tel 5398 8677.

Kvaliteetsed küttepuud 
koos transpordiga. Pakku-
da erinevat mõõtu ja sorti-
menti. Puud koormasse lao-
tud, täpne kogus! Helista tel 
504 9838 või 525 9433, Võ-
tikmetsa OÜ.

Müüa küttepuud 30 cm, 40 l 
võrk, lepp 3.-, kask 3.50, ko-
haleveoga. Tel 527 0884. 

Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Kojuvedu. Tellimu-
si võtame vastu iga päev. 
Tel 522 7345, marek406@
gmail.com.

Müüa küttepuud. Lepp ala-
tes 40.-, segapuu alates 
40.-, must lepp alates 41.- 
ja kuiv puu alates 52.- Tel 
5666 0431.

Ost/müük
Huvitavad vanad autod. 
Ford, BMW, Opel, Merce-
des-Benz, Volkswagen. Võib 
olla kaua seisnud ja remonti 
vajav. Helista ja lepime hin-
nas kokku. Tel 5345 8662.

Ostan valikuliselt vanaaeg-
seid fotoaparaate ja kaame-
raid. Kuulutus ei aegu. Tel 
5665 6400, Elina.

Ostan Tarbeklaasi, servii-
se, maale, graafikat, raa-
matuid, mänguasju, plaate, 
kassette, pakkuda võib kõi-
ke vanavara. Maksan hästi. 
Tel 5835 0104.  

Ostan vanu raamatuid, vi-
nüülplaate, märke, mängu-
asju. Pakkuda võib ka muid 
vanemaid tarbeesemeid 
(nõud, mööbel, tööriistad). 
Tel 504 0999, Urmas. 

Ostan puukastiga raadioid, 
vanu kirjutusmasinaid, 
grammofone, heliplaate. Tel 
5893 8528.

Koguja ostab: vanavara, 
kunsti, raamatuid, post-
kaarte, autasusid, münte, 
paberraha. Küsige nõu! Ra-
ha kohe. Kuulutus ei aegu. 
Helistage tel 5595 5996, iga 
päev kell 11–21.

Ostan vanu raamatuid, 
maale, graafikat, mün-
te, postkaarte, paberraha, 
mööblit, nõusid, märke jne. 
Tel 5829 9810.

Ostan lillelisi serviise, maa-
le lilledest või merest, kris-
tallist esemeid, Eesti muusi-
kaga kassette ja CD-sid. Tel 
5552 5584.

Ostame avatavasse nostal-
giakohvikusse lauanõusid, 
serviise, napsu-morsiklaa-
se, morsikanne, karahvine 
ja lillevaase. Tel 5859 9737.

Eesti suurim antikvariaat 
Raamatukoi Harju tn 1 os-
tab raamatuid, kunsti, vanu 
tarbeesemeid jm vanavara. 
Konsultatsioon ja kojukut-
sed tel 511 5525, info@raa-
matukoi.ee. 

Pakun head hinda vanade 
müntide, paberrahade, Ees-
ti vanemate postkaartide 
eest. Pakkuda võib märke, 
autasusid, kunsti, raama-
tuid. Kuulutus ei aegu, raha 
kohe. Tel 5595 5996.

Võtame sügisoksjonile klas-
sikalist Eesti kunsti. Vajadu-
sel ostame kunstiteosed ko-
he välja. Vernissage kunsti-
galerii, Olevimägi 16, Tallinn, 
tel 654 4940, www.vernis-
sage.ee, info@vernissage.ee.

Estest PR OÜ ostab metsa- 
ja põllumaad. Tel 504 5215, 
514 5215, info@est-land.ee. 

Ostame vanarauda teie ko-
dust alates 300 kg, väikse-
mad kogused viime tasuta 
ära. Tel 5347 6867.

Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame AR-
Kist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel 5823 8310. 

ERAKUULUTUSEDVABA AEG

Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ega teenuse kvaliteedi eest.

Riiete, vaipade ja pehme  
mööbli keemiline puhastus.

Transport tasuta.

Tel 5591 7562, 551 6821 

ANTIKVARIAAT 

Ostan vanemaid ja uuemaid 
raamatuid ning trükiseid. 

Huvi pakuvad ka vanad 
postkaardid, fotod, 

rinnamärgid, autasud, 
tarbeesemed ja kunst, klaas 

portselan jne. 

Võtke julgesti ühendust, 
teeme alati parima võimaliku 

pakkumise! 

Tel 517 1882

27.-29. mai

Lisainfo: Lisainfo: 
nomme@tallinnlv.ee nomme@tallinnlv.ee 

6457338 6457338 
www.tallinn.ee/nommekevadwww.tallinn.ee/nommekevad

NÕMME KEVAD

OOTAME NÕMME ÜHINGUID 
JA ETTEVÕTTEID 

OSALEMA NÕMME KEVADE 
PROGRAMMIS 
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Ostan tänapäevaseid ka-
sutatud raamatuid. Tel 514 
0618, Andres.

OSTAN vanavara: kohvreid, 
tööriistu, raamatuid, mööb-
lit, lauanõusid, hõbelusikaid, 
mänguasju, kunsti, lampe, 
tarbeesemeid, raudvoodeid, 
uksi, aknaraame jne. Raha 
kohe. Tel 5198 3307.

Ostan kasutuseta jäänud 
seisva sõiduki. Ei pea olema 
sõidukorras. Võib olla arvelt 
maas. Kiire tehing ja vor-
mistamine. Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee.

Ostan kokku autosid. Sobi-
vad igas seisukorras. Autode 
arvelt kustutamine. Järeletu-
lemine puksiiriga. Tel 5345 
1955, autosober@gmail.com.

Ostan seisma jäänud sõidu-
keid. Ka avariilisi, riketega, 
arvelt maas või lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Kohapeal kiire 
vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan tel 5618 8671 
või seisevauto@gmail.com.

Ostan vanaaegseid jalgrat-
taid, sääreväristajaid, nen-
de raame ja muid osi. Ostan 
Vene autode, tsiklite osi. Tel 
510 2349. 

Ostan vanaaegseid jalgrat-
taid, võrre, tsikleid, nende 
raame, varuosi ja seondu-
vat, Saksa militaari, Vene 
autode uusi varuosi ja muud 
vanavara. Tel 529 3445. 

Ostan vanavara, mööblit, 
maale, nõusid, vaase, raa-
matuid, hõbeesemeid, mün-
te, ordeneid, märke, post-
kaarte ja palju muud. Raha 
kohe kätte. Tel 5353 8982.

Ostan Nõmmel, Mustamäel 
või Tallinnas garaažibok-
si. Võib vajada korrastamist. 
Kõik pakkumised on tere-
tulnud! Tel 5621 4956. 

TALUKARTUL Laura, Satina 
15.-/25 kg, 25.-/50 kg.  Tel 
5617 5875. 

Kodumaine kartul, köögivili ja 
mesi kojutoomisega. Tellimi-
ne ja lisainfo Tel 5865 2190.

Mesinik müüb mett Nõm-
mel koju toomisega alates 5 
kg. Mesi Raplamaa metsast 
ja niidult. Hind alates 7.-/kg. 
Tel 520 9709.

Müüa suur kahetoaline kor-
ter 66.7 m2 Nõmme kesk-
linna piiril Juurdeveo täna-
val. Korteris on saun. Korter 
on 1. korrusel. Korter maa-
pinnast 2,5 m kõrgusel. Kor-
teri ümber terrass 100  m2. 
Korteris köögimööbel. Auto-
parkimiskoht hoovis. Hind 
215 000. Tel 5342 0475.

Müüa korralikku toidukar-
tulit Tallinnasse kohaletoo-
misega 15.- 30 kg kott. Ala-
tes 60 kg kohaletoomine ta-
suta. Sordid Princess, Laura, 
Secura (muredam). Tel 524 
6035 või www.kartulid.ee.

Ehitusoutlet Harjumaal Ko-
se alevikus pakub immu-
tatud poste, puitu (terras-
silaud, Siberi lehis, höövel-
materjal), soojustust (villa 
ja Kingspan PIR-i), aiakau-
pu (varjualuseid, lehtlaid, 
kuure, aiamööblit jpm). Pa-
kume ka transporti. Lisainfo 
tel 5656 0096 ja www.ehi-
tusoutlet.ee.

REHVIVAHETUS HIIUL! 
Pärnu mnt 388f (sissesõit 
Salve tänavast). Samuti 
müügil suur valik uusi ja vä-
hekasutatud rehve ja vel-
gi. Kogu laoseis fotodega 
www.rehvid-est.ee. Avatud 
E-R 9.30-18  L 10-16 Reh-
vid-Est OÜ Tel 5664 1897.

Muu 
Noor pere ostab Nõmmel 
maja. Tel 503 9477.

Soovime perega osta maja 
või majaosa otse omanikult. 
Võib pakkuda ka krunti. 
Kõik pakkumised oodatud! 
Aitäh! Tel 5686 8535.

Otsin käsikirja sisestajat ar-
vutisse. Ootan pakkumisi. 
Tel 5650 1747 või rein@ran-
natalu.ee.

Klienditeenindaja saab tööd 
Protteni esinduskaupluses 
Ülemiste kaubanduskes-
kuses. CV saata: protten@
protten.ee.

Soovin osta 1–3toalist kor-
terit Nõmme, kesklinna piir-
konnas, ideaalis aiaga ma-
jas. Võib vajada suuremat 
remonti. Oma finantseerin-
guga, panga heakskiitu ei 
vaja. Helista 554 6867, va-
jadusel helistan tagasi. 

Kimbud, pärjad, seaded, kal-
muhooldus – Suzi Lilled OÜ, 
Rahumäe tee 23. Avatud 
E-R kell 10-15, L-P kokku-
leppel. Tel 5553 0531. Meilt 
on võimalik tellida lillekim-
pe, -seadeid, pärgi erineva-
teks sündmusteks, tähtpäe-
vadeks (pulmad, jõulud, ma-
tused, jne). Ka on võimalik 
tellida pesubetoonist haua-
piirdeid ja -vaase.

Üksik kuuekümnendates 
meesterahvas üürib pike-
maks ajaks soodsa väike-
se elamispinna Tallinnas – 
Pääskülas, Valdekus, Rahu-
mäel, Mustamäel. Tel 5624 
5247. Pakkuge!

52 98 909

PILLE SILD

pille.sild@uusmaa.ee

MINU TÖÖ 
ON TAGADA SINULE 

PARIM TEHING! 

KUI PLAANID KINNISVARAGA
TEHINGUID VÕID MIND USALDADA!

KUTSELINE KINNISVARAMAAKLER

KEVADKAMPAANIA HOIUSTAJALE

 

9%
 Kuni 2022 aprill

avatud uutele
hoiustajatele

www.baltihoius.ee
info@baltihoius.ee

 Telefon: 600 55 77, 53 55 5759
Tornimäe 5, Tallinn

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

☞  Eramu ehitus ja remont
☞  Siseviimistlustööd
☞  Fassaaditööd
☞  Katuste ehitus
☞  Santehnilised tööd
☞  Elektritööd
☞  Aedade ja piirete ehitustööd
☞  Tänavakivide paigaldus

Info ja kontakt:
Tel. + 372 60 40000

Mob. + 372 555 30 422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE
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MAIA KARRO

maia.karro@uusmaa.ee
518 8883

SOOVID MÜÜA, OSTA
VÕI ÜÜRILE ANDA
OMA KINNISVARA?
Tee koostööd parimaga
Nõmmel!

UUS MAA
Aasta Maakler 2021


