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“Meile on antud
elamiseks väga ilus 

piirkond mere ääres.”
| Peeter Järvelaid,
Põhja-Tallinna vanem
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Alates 1. novembrist algab 
Põhja-Tallinnas korralda-
tud jäätmevedu. Seni keh-
tinud jäätmeveolepingud 
Tallinna Jäätmekeskusega 
lõppevad 31. oktoobril 
2020. Selleks, et olmejäät-
med saaksid kõik veetud, 
tuleb sõlmida uus jäätme-
veoleping Eesti Keskkonna-
teenused AS-iga.

Seni kehtinud jäätmeveole-
pingud Tallinna Jäätmekesku-

sega lõppevad 31. oktoobril 
2020. Selleks, et olmejäätmed 
saaksid kõik ära veetud, tuleb 
elanikel, korteriühistutel ja ka 
ettevõtetel sõlmida uus jäätme-
veoleping Eesti Keskkonnatee-
nused AS-iga. Kõigile, kelle and-
med on registris, saadetakse ok-
toobris eeltäidetud lepingud 
kontaktandmetes olevale aad-
ressile

Veetavad jäätmeliigid on
segaolmejäätmed, paber- ja kar-

tongijäätmed, biolagunevad 
jäätmed ning suurjäätmed. Pa-
kendijäätmete äraveo võimalus-
te kohta saab infot Tallinna ko-
dulehelt. Seni kehtivad jäätme-
veost erandkorras vabastused ja 
jäätmemahutite ühiskasutused 
alates 1. novembrist enam ei 
kehti. Korraldatud jäätmeveo le-
ping sõlmiti Tallinna Ettevõtlu-
sameti ja Eesti Keskkonnatee-
nused AS vahel viieks aastaks. 

 PTS

Eakate päeva
puhul abi-
vajajatele pakid
Põhja-Tallinna üksinda 
elavad pensionärid saavad 
sel sügisel linnaosavalitsu-
selt abipaki toiduainete 
ning igapäevaselt vajalik-
ke majapidamistarvetega.

Abipakkide jagamine üksi 
elavatele vanuritele on jätku-
projekt, mis tavaliselt toimus 
talvel, aga et paljud inimesed ei 
viibi pühade ajal kodus, otsus-
tati pakkide jagamine korralda-
da rahvusvahelise eakate päeva 
raames oktoobris.

Abipaki saamiseks on vaja 
võtta ühendust linnaosa valit-
susega juhul kui:

• oled Põhja-Tallinna linna-
osa sissekirjutusega pensionär;

• oled ainus registreeritud 
elanik korteris / oma majas.

Palume teatada soovist saa-
da abipakk 1.–12. oktoobrini te-
lefoninumbril 645 7040 või saa-
ta e-kiri aadressile pohja@tal-
linnlv.ee. Abivajajast võivad tea-
tada ka nende naabrid, tuttavad 
ja sugulased. Vajalikud andmed: 
ees- ja perekonnanimi, isiku-
kood, kontakttelefon ja aadress. 
Et pakutav abi jõuaks kindlasti 
Teieni, siis andes endast teada 
annate ühtlasi ka nõusoleku 
kontrollida Teie elukohaandme-
te vastavaust rahvastikuregist-
ris.

1. oktoober on rahvusvaheli-
ne eakate päev. Hoolime ja ai-
tame! Ootame Teie kõnesid jää-
des ning soovime tervist.  
Põhja-Tallinna valitsus

KOKKUVÕTVALT
• Praegused jäätmeveolepingud lõpevad 31. oktoobril 2020.
• Alates 1. novembrist 2020 alustab Põhja-Tallinnas jäätmevedu Eesti 
Keskkonnateenused AS.
• Oktoobri jooksul tuleb kõigil korteriühistutel ja kinnistu omanikel 
sõlmida uus olmejäätmete leping Eesti Keskkonnateenused AS-ga.
• Kõigile, kelle andmed on registris, saadetakse oktoobris eeltäidetud 
lepingud kontaktandmetes olevale aadressile.
• Jäätmeveolepingut saab sõlmida alates 1. oktoobrist iseteenindus-
keskkonnas www.keskkonnateenused.ee/avaleht (kus on nähtav ka 
hinnakiri), Eesti Keskkonnateenused AS kontoris kohapeal (Artelli tn 
15) ning Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses (Niine tn 2) esmaspäeviti 5., 
12., 19. ja 26. oktoobril kell 14–17.

Alates 1. novembrist on uutes lepingutes 
biolagunevate jäätmete äraveo hind 50% 
odavam olmejäätmete äraveost. Paberi- ja 
kartongijäätmete äravedu on ka pärast 1. 
novembrit tasuta. Taolise hinnastamise 
mudeliga saame kaasa aidata liigiti kogu-
mise suurendamisele, sest liigiti kogutud 
jäätmed saab ära anda soodsama hinnaga, 
kui kõik olmeprügina lasta ära vedada.

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO EELISED
• Korraldatud jäätmevedu toetab jäätmete 
liigiti kogumist ja suurendab liigiti koguta-
vate jäätmete koguseid.
• Kogu linnaosas teenindab üks vedaja, 
kes on valitud riigihanke teel. Teenuse hin-
nad kehtivad kogu lepingu perioodil ning 

neid võib muuta üksnes Tallinna Ettevõt-
lusameti nõusolekul.
• Kui piirkonda teenindab üks vedaja an-
nab see võimaluse pakkuda kvaliteetsemat 
klienditeenindust ning personaalsemat lä-
henemist.
• Korraldatud jäätmevedu on võimalik pa-
remini teostada kohalikul omavalitsusel – 
linnal on jooksev ja vahetu teave jäätme-
veo toimimisest, jäätmeveost erandkorras 
vabastuste saamine toimub vaid läbi linna-
osavalitsuse ning on kontrollitud. Vabatu-
ruolukorras puudus linnal täielik ülevaade, 
mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud 
ning millised hoiavad sellest kõrvale viies 
oma jäätmed avalikesse jäätmemahutites-
se või veel hullem – loodusesse.

MIKS ON KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU 
OLULINE?
• Jäätmeseadus kohustab kohalikke oma-
valitsusi korraldama olmejäätmete vedu 
oma haldusterritooriumil. Kohalik omava-
litsus võib jätta jäätmeveo korraldamata 
vaid haldusterritooriumi hajaasustusega 
osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja 
hajutatuse ning jäätmete väikese koguse 
tõttu oleks korraldatud jäätmevedu üle-
määra kulukas ning korraldatud jäätme-
veoks puudub tervise- ja keskkonnakaitse-
vajadus (§ 66 lg 3).
• Korraldatud olmejäätmete veo põhiees-
märkideks on hoida keskkonda ning hõl-
mata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad 
– ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja 

väike-ettevõtted, kes seni on prügiveotee-
nusest kõrvale jäänud.
• Korraldatud jäätmevedu annab igale ela-
nikule ja ettevõtjale kindluse, et tema ol-
mejäätmed käideldakse võimalikult kesk-
konnasõbralikult ning parima hinnaga.
• Korraldatud jäätmeveo toimimine on tih-
ti ka eeltingimuseks riigilt kohalikule oma-
valitsusele antavate investeeringutoetuste 
saamiseks.
• Korraldatud jäätmeveo olemasolu või-
maldab Tallinnal teha paremat järelevalvet 
selle üle, mis kinnistud on jäätmeveoga lii-
detud. See omakorda vähendab keskkon-
da sattuvate jäätmete hulka.
Lisainfo tel 640 0830, e-post tallinn@
keskkonnateenused.ee.

  TEAVE

  OLULINE!

Algab korraldatud jäätmevedu!Algab korraldatud jäätmevedu!
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Peeter Järvelaid,
Põhja-Tallinna linnaosa vanem

2007. aasta augustis istus 
kohvikus grupp noorema-
poolseid inimesi, kellel 
tekkis idee teha Eesti prü-
gist puhtamaks. Selle tu-
lemusena jõudsime Eestis 
tagasi vana talgutradit-
siooni juurde, mida oldi 
küll teise nime all viljel-
dud ka enne aastat 1991. 

Idee mõte on selles, et koondada vabatahtlikke ja koristada 
nende abiga ära osa sellestki prügist, mis kohalike omavalitsus-
te lepingupartnerite poolt mingil põhjusel koristamata jääb. Ilm-
selt oli selle vana idee uues vormis eitajatelegi üllatuseks, kui 
palju inimesi on nõus vabal sügispäeval välja tulema ja korista-
ma. Koristatud prügi hulk, mis ühe ühise koristuspäevaga suu-
detakse kokku korjata, on samuti igale prügifirmale muljetaval-
dav. Kui meil on tekkinud vahepeal ka maailma vallutamise plaan, 
siis tuleks märkida, et hoopis olulisem on see, et talgupäev on 
meil igas peres suurendanud mitte ainult kodanikuühiskonna 
jaoks olulist vabatahtlikus töös osalejate arvu, aga andnud ka 
lastele toreda kogemuse, saamaks aru, kui palju prügi me ikka-
gi iga päev loodusesse paiskame. 

Talgutest Maailmakoristuspäevani
Pole kahtlust, et iga inimene, kes taolistes aktsioonides osa-

lenud on, vaatab järgnevatel päevadel hoopis teise pilguga meie 
prügimajanduse peale ja püüab ise vähem prügi toota. Jah, me 
oleme õigustatult uhked, et Maailmakoristuspäev on läinud möö-
da ilma rändama ja kui 3. mail 2008 koristasid rohkem kui 50 000 
inimest Eestis kokku 10 000 tonni prügi, siis tänaseks on erine-
vatel Teeme Ära! mudeli alusel oma riiki koristanud maailmas 
juba pea 20 miljonit inimest enam kui sajast riigist kogu maail-
mas. Esimene Maailmakoristuspäev (World Cleanup Day) toi-
mus 15. septembril 2018. Eesti eestvedamisel koristasid üle maa-
ilma ühel päeval oma maad inimesed 158-s riigis. 

Põhja-Tallinn ühtse perena
Põhja-Tallinn on olnud piirkond, kus igal maailmakoristus-

päeval osaleb palju vabatahtlikke. Oleme uhked nende üle. Ole-
me uhked ka selle üle, et selles aktsioonis osalevad nii Tallinnas 
paiknevate saatkondade töötajad (Saksamaa saatkonna eestve-
damisel) kui meie Põhja-Tallinna koolide õpilased. Kõik me oli-
me ka kui üks pere 19. septembril 2020, kui puhtamaks said me-
reäärsed alad, mida tavalises korras on raske koristada. Olgu see 
siis Paljassaare rannakivide vahele jääva prügi koristamine või 
Kopli imeilusate rannapiirkondade puhastamine, mis pole veel 
kujunenud aktiivse puhkamise tsooniks linnaelanikele. Rüüba-
tes mõnusas talguseltskonnas talgutöö järel Koplis koos aktsioo-
nis osalenutega sooja teed ja hammustades peale mõnusaid, veel 
sooje pirukaid, tundus elu kuidagi ilus. Olime koos teinud suh-
teliselt lühikese aja jooksul midagi väga suurt ja konkreetset 
ning me kõik nägime oma töö vilja. Meie järel jäi puhas ranna-
riba, mis rõõmustab nii kohalikke elanikke, kui neid kes tahavad 
tulla randa merd nautima. 

Minule jäi südamesoppi ka väike lootus, et ehk järgmisel aas-
tal on selles rannas prahti vähem: olen kindel, et üha enam saab 
Põhja-Tallinnas jõudu keskkonnatundlik liikumine, mis kuulu-
tab kõigile, et suur maailma algab Sinu enda kodutrepilt. Hoia-
me siis Põhja-Tallinna puhtana, sest meile on antud elamiseks 
väga ilus piirkond mere ääres, mida tasub meil kõigil hoida. 

  LINNAOSAVANEMA VEERG

Meie talgukultuur ja
Maailma koristamine

2 | KESKKOND

Prügi, mis oli kokku korjatud Kopliranna kandis.  Põhja-Tallinna LOV

Viie Euroopa Liidu riikide saatkondade diplomaadid koos peredega 
ning Põhja-Tallinna valitsuse töötajad koristasid Stroomi randa Kopli-
ranna kandis.  Põhja-Tallinna LOV

Sukeldumisklubi Maremark pu-
hastas Noblessneri sadama akva-
tooriumi põhja.  Egert Kamenik, 

Piltilus.ee

Tänu vabatahtlikele sai Põhja-Tal-
linn puhtamaks.  Egert Kamenik, 

Piltilus.ee Noored koristasid Noortekeskuse ruume, hoovi ja ekstreemspordi ala.  Põhja-Tallinna Noortekeskus

Stroomi rannas koguti paari tunniga kokku umbes 3000 suitsukoni.  

Põhja-Tallinna LOV

19. septembril toimus Maailmakoristus-
päev, mille raames korraldas Saksa saat-
kond koos teiste ELi saatkondadega ning 
koostöös Põhja-Tallinna valitsusega Kop-
lirannas prügi koristamise. Sukeldu-

misklubi Maremark puhastas aga Nob-
lessneri sadama akvatooriumi põhja. Kaa-
sa lõid ka Põhja-Tallinna koolid, lasteaiad 
ja pajud vabatahtlikud. Aitäh kõigile maa-
ilmakoristajatele!  PTS

MaailmakoristuspäevMaailmakoristuspäev
Koolid ja lasteaiad ka lõid kaasa. Pildil on Tallinna Kunstigümnaasiumi pere..  Tallinna Kunstigümnaasium
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SEPA TN 28 KINNISTU JA LÄHIALA DETAIL-
PLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet avalikustavad ajavahemikul 26.10–24.11.2020 
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsusega nr 73 
vastu võetud Põhja-Tallinnas asuva 0,96 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud Sepa tn 28 kinnistu ja lä-
hiala detailplaneeringu, K-Projekt AS-i töö nr 18126.
Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta 
10% äri- ja 90% tootmismaa sihtotstarbega Sepa tn 
28 kinnistu sihtotstarve vähemalt 10% äri- ja kuni 
90% elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni 
nelja kuni viie maapealse ja ühe maa-aluse korruse-
ga äripindadega korterelamu ehitamiseks. Lisaks 

määrati planeeringus üldised maakasutustingimu-
sed ning anti heakorrastuse, haljastuse, juurdepää-
sude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põ-
himõtteline lahendus.
Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta pla-
neeritaval alal Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 
määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneerin-
gust tulenev maakasutuse juhtotstarve tööstusette-
võtete alast korruselamute alaks.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda ülal-
nimetatud ajavahemikul tööaja jooksul Põhja-Tallin-
na Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linna-
valitsuse teenindusbüroos, Vabaduse väljak 7.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka elekt-
roonselt Tallinna planeeringute registris aadressil 

https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP042900.

NEEME TN 40 KINNISTU DETAILPLANEERINGU 
LÄHTESEISUKOHTADE JA ESKIISLAHENDUSE 
TUTVUSTAMISEKS AVALIK VÄLJAPANEK JA AVA-
LIK ARUTELU

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Neeme tn 40 kin-
nistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiis-
lahenduse tutvustamiseks toimub avalik väljapanek 
07–21.10.2020 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsu-
se infosaalis, Niine tn 2 ja avalik arutelu 22.10.2020 
kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2.
Neeme tn 40 kinnistu detailplaneering algatati Tal-

linna Linnavalitsuse 2.09.2020 korraldusega nr 933-
k. Planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinna linna-
osas, Neeme tänava ääres ning maa-ala suurus on 
0,24 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodus-
tada Neeme tn 40 kinnistust kaks elamumaa siht-
otstarbega krunti ning määrata mõlemale krundile 
ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone püstitami-
seks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorras-
tuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahen-
dus. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiis-
lahendusega on võimalik tutvuda ka elektroonselt 
Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.
tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP044290.

  AMETLIKUD TEATED

Kinnistu omanikud saavad lehekotte tasuta ära anda jäätmejaamas.

Praeguse Meeruse sadama territooriumile rajatakse rannapromenaad.  AW2 Architects

Põhja-Tallinna valitsus pa-
kub linnaosa korteriühis-
tutele ja majaomanikele 
võimalust tellida kokkuko-
gutud lehekottide äravedu 
soodsa hinnaga linnaosa 
lepingupartnerilt.

Linnaosa lepingupartneriks 
on Floratum OÜ. Ühe 150-liitri-
se lehekoti äraveo hind on koos 
käibemaksuga 1,77 eurot. Le-
hekoti kaal on kuni 25 kg. Flora-
tum OÜ –lt teenuse tellimiseks 
saab esitada avalduse aadressil 
info.floratum@gmail.com kuni 
31. detsembrini 2020 ning tee-
nuse eest tasumine toimub et-
temaksuna. Rohkem infot te-
lefonil 5211 500.

Lisaks sellele on ka teisi või-
malusi lehtedest vabanemiseks:

• Kinnistu omanikud saavad 
tellida lehekottide äraveo vabalt 
valitud jäätmeveoga tegelevalt 

ettevõttelt, kellel on jäät-
meluba või registreering.

• Kinnistu omanikud saavad 
tellida lehekottide äraveo Tal-
linna Jäätmekeskuse kaudu. Ühe 
koti veo hind on 2,25 eurot + 
käibemaks. Tellimuse esitami-
seks saatke e-meil aadressil in-
fo@prugi.ee, milles tuleb ära 
märkida tellija nimi, kontak-
tandmed, jäätmete tekkekoha 
aadress, lehekottide arv ja või-
malikult täpne asukoht oma 
kinnistul (nt prügikonteinerite 
kõrval). Lehekotid võivad olla 
suurusega kuni 150L (kaal kuni 
15 kg), kott peab olema pealt 
kinni seotud ja seda peab olema 
võimalik tõsta käsitsi veokisse. 
Info telefonil 6164000.

• Kinnistu omanikud saavad 
lehekotte tasuta ära anda lähi-
mas jäätmejaamas, mis asub 
Paljassaare põik 5.

Lehekottide äravedu soodsa hinnaga

Kopli avaneb mereleKopli avaneb merele
Mõne aja pärast näeme 
praeguse Meeruse kauba-
sadama asemel jahisada-
mat ning uut äri- ja ela-
mukvartalit rannaprome-
naadiga.

Tallinna linnavolikogu alga-
tas Koplis Meeruse sadamaala 
detailplaneeringu ja keskkon-
namõju strateegilise hindami-
se. Planeeringu kohaselt plaa-
nitakse praeguse kaubasadama 
asemele rajada jahisadam ja uus 
äri- ja elamukvartal ning avada 
15,6 hektari suurune ala avalik-
kusele.

Linnavolikogu keskkonnako-
misjoni esimees Enno Tamm üt-
les, et Meeruse sadamaala uue-
nenud detailplaneeringu alga-
tamine on suur samm Põh-
ja-Tallinna fantastilise arengu-
perspektiivi järkjärgulise reali-

Jäätmejaamas on võima-
lik tasuta ära anda kuni 
kuus 100-liitrist lehekotti 
inimese kohta päevas.

Lisaks on jäätmejaamas või-
malik anda tasuta ära töötlema-
ta puitu, vanametalli, plasti, pa-
berit ja pappi, kasutuskõlblikku 
vanamööblit, autorehve (kuni 8 
rehvi korraga), kompleksseid 
elektri- ja elektroonikajäätmeid 
(sh külmikud ja telerid), paken-
deid, lehtklaasi, sorditud betoo-
ni, telliseid, kasutatud riideid 
(kuni neli 100-liitrist kotti) ning 
koduseid ohtlike jäätmeid.

Samuti on võimalik tasu eest 
ära anda muid suurjäätmeid. Et-
tevõtte sõidukiga jäätmete üle-
andjale kehtib automaatselt et-
tevõtjatele kehtestatud hinna-
kiri!

Rohkem infot jäätmejaama 
vastuvõtutingimuste ja hinna-

kirja kohta leiab veebiaadressilt: 
http://www.tallinn.ee/est/Jaat-
mejaamad-Tallinnas.

• Kinnistu omanikud paigal-
davad oma kinnistule piisava 
mahuga kompostikasti ning ko-
guvad igasügisesed lehed sinna. 
Kompostimisnõu peab paikne-
ma naaberkinnistust vähemalt 
3 m kaugusel ja ehitisest 4 m 
kaugusel, kui naaberkinnistute 
või -ehitiste omanikud ei lepi 
kokku teisiti.

Kui kompostikasti sekka 
mulda ja muid sobivaid jäätmeid 
lisada, kiirendate lehtede loo-
mulikku lagunemisprotsessi, 
mille järel tekib juurde uut va-
ba ruumi lehtede jaoks. Samuti 
saab tekkinud komposti edaspi-
di kasutada väetisena. Kompos-
timisel tuleb lähtuda Tallinna 
jäätmehoolduseeskirja §14 tin-
gimustest.  PTS

seerumise suunas. “Kopli pool-
saarel on ju mitu sadamat ning 
endisi tööstusalasid, kuhu lin-
naelanikel praegu veel asja ei 
ole. Planeeringu realiseerimine 
oleks ka järjekordne samm Tal-
linna kui terviku avanemisel 
merele, sest ka avatavale alale 

on ette nähtud rannaprome-
naad,” rääkis Tamm.

Planeeringu järgi ehitatakse 
Meeruse sadama territooriumi-
le kuni neljakorrulised elamu- 
ja ärimajad ning rekonstrueeri-
takse Bekkeri laevatehase slipp. 

 PTS
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  KUHU MINNA

Kalamaja muuseum, Kotzebue 
16, linnamuuseum.ee/kalama-
ja, kalamaja@linnamuuseum.
ee, 5309 9772

• Välinäitus Kalamaja täna-
vatel “Kalamaja kadunud killud. 
Pildikesi perealbumitest”, tasu-
ta aadressidel Vana-Kalamaja 7, 
Malmi 8, Valgevase 14, Kalju 7, 
Kalju 2/Soo 31, Soo 42, Uus-Ka-
lamaja 9, Kungla 53, Kungla 13, 
Tõllu 7, Noole 5, Köie 5, Köie 1a, 
Soo 11

• Välinäitus “Kuhu ühtegi 
päikesekiirt ei paista” muuseu-
mihoovis Kotzebue 16

• Välinäitus “Kalamaja laste 
kastmes”, Balti jaama turu Õh-
tu väljakul, Kopli 1

• 10.10 kell 13.00–14.30 lin-
naretk välinäitusel “Kalamaja 
kadunud killud. Pildikesi pereal-
bumitest”, tasuta

• 12.10 kell 18.00 eesti kee-
les ja 13.10 kell 18.00 vene kee-
les linnaretked “Kalamaja kana-
lisatsioonikaevude luugid”. Al-
gus- ja lõpp-punkt on Kalama-
ja muuseum. Registreerimis-
info linnamuuseum.ee/kalama-
ja/

Kalamaja raamatukogu, Kotze-
bue 9, www.keskraamatukogu.

ee, kalamaja@tln.lib.ee, 
683 0970

• 22.09.–30.10 näitus “Root-
si lastekirjandus”. Näituse on 
koostanud Rootsi suursaat-
kond 

• 20.–24.10 raamatukogupäe-
vad Kalamaja raamatukogus. 
Ootame lapsi nuputama, joonis-
tama ja pilte värvima, tasuta

• 24.10 kell 14.00 jututund ja 
meisterdamine (eesti keeles, va-
nusele 7+), tasuta

Põhja-Tallinna noortekeskus, 
Kopli 98, www.ptnk.ee, info@
ptnk.ee, 653 1447 / 5556 7787

•  Iga esmaspäev ja kolma-
päev kell 16.00–17.00 arvutiklu-
bi “USB”

• Iga esmaspäev kell 18.00–
19.30 lauamänguõhtu

•  Iga teisipäev kell 14.00–
19.00 VR-mängud

• Iga kolmapäev kell 17.00–
19.00 kokandusklubi “Köögigu-
rud”. Projektitegevus

•  Iga neljapäev kell 14.00–
19.00 muusikaklubi

•  Iga neljapäev kell 16.00–
18.00 fotoklubi “Enne klõpsu”

• Iga 1. ja 3. reede kell 18.00–
19.30 turniiriõhtu

• 16.10 kell 18.00–19.30 möl-

kky turniir
• 20.–24.10 kell 12.00–20.00 

GiTGuD e-spordivõistlused
• 23.10 kell 16.00–18.00 pa-

bertaimede meisterdamine
• 31.10 Halloween party 2020
• 06.11 kell 17.30–19.30 pil-

jarditurniir

Sõle raamatukogu, Sõle 47b, 
keskraamatukogu.ee, sole@tln.
ee, 601 9153

• 15.10 kell 17.30 ja 17.10 kell 
14.00 õmbluskool, eesti keeles, 
vajalik eelregistreerimine

• 17.10 kell 12.00 keelekoh-
vik, eestikeelne vestlusring, va-
jalik eelregistreerimine

• 24.10 kell 15.00 lapitöö õpi-
tuba, eesti keeles, vajalik eelre-
gistreerimine

Tallinna Kopli Huvikool, Lina 8, 
www.koplihuvikool.edu.ee, in-
fo@koplihuvikool.edu.ee, 
662 7102

•  19.10 kell 13.00–16.00 
“Helde sügis” – kunstiringide 
(juhendaja Jelena Voronova) ja 
“Avatud Maailma” ringide (ju-
hendaja Valentina Šatskaja) tra-
ditsiooniline ühisüritus noore-
ma kooliea õpilastele vanuses 
7–9 aastat

•  24.10 kell 13.00–16.00 
“Helde sügis” – kunstiringide 
(juhendaja Jelena Voronova) ja 
“Avatud Maailma” ringide (ju-
hendaja Valentina Šatskaja) tra-
ditsiooniline ühisüritus keskmi-
se kooliea õpilastele vanuses 
10–14 aastat

Tallinna rahvaülikool, Pelgulin-
na maja, Telliskivi 56, info@kul-
tuur.ee, 673 3965 / 5330 3390

•  Iga esmaspäev kell 17.30 
eneseareng läbi jooga

• Iga esmaspäev kell 19.30 ja 
iga laupäev kell 12.30 kõhutants 
kõigile

• Iga teisipäev klaveriõpe (in-
dividuaalõpe)

• Iga reede viiuliõpe (indivi-
duaalõpe)

• Iga laupäev vokaalstuudio 
Voice (individuaalõpe)

• 7.–29.10 seeliku õmblemi-
ne algajatele (vene keeles). Õp-
petöö gruppides. Registreerimi-
sega

• 21.10 kell 18.30 idamaade 
kehakultuur läbi aastaaegade. 
Registreerimisega

• 23.10 kell 17.00 kiiksuga as-
jad. Nõelaraamatu meisterda-
mise töötuba. Registreerimise-
ga  PTS

Sõbralikud arstid Sõbralikud arstid 
Tallinna kesklinnas: Tallinna kesklinnas: 
kvaliteetne hamba-kvaliteetne hamba-
ravi, ravi, proteesimine, proteesimine, 

implantatsioonimplantatsioon

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Litsents L03810 Laulupeo 2, Tallinn 10121

Põhja-Tallinna valitsus õnnitleb õpetajaid Õpetajate päe-
va puhul. Aitäh teie pühendumise ja professionaalsuse 
eest!

Nagu igal sügisel, tunnustab Tallinn ka tänavu aasta haridus-
töötajaid ja -tegusid. Üleriigilise konkursi “Eestimaa õpib ja tänab” 
Tallinna voorus esitati eri nominatsioonidele kokku 809 taotlust ja 
konkursi “Tallinn tänab ja tunnustab” noore õpetaja auhinnale esi-
tati 98 taotlust.  Põhja-Tallinna LOV

Oleme meie
õpetajate üle uhked!

Jaan Kross on kirjutanud 
just Kalamaja mälestustest 
inspireerituna luuletuse 
“Maailma avastamine.”

Tänasele nooremale põlv-
konnale võib olla arusaamatu, 
miks kirjanik, kes veetis mere 
ääres Kalamajas lapsepõlvele, 
juba keskeas mehena kirjutas 
luuletuse mere ääres üles kas-
vanud poistest ja sidus selle ül-
distavalt maadeavastaja Ko-
lumbusega.

Jaan Krossi poeem “Maailma 
avastamine”, mille loomisaas-
tateks on kirjandusajaloos da-
teeritud 1960–62, lõpetab 1964. 
aastal ilmunud luulekogu “Ki-
vist viiulid.” Huvitav seik on 
veel seegi, et veel enne raama-
tukaante vahele jõudmist esitas 
poeemi raadios meie tuntud 
teatrimees Voldemar Panso. 
Panso oli Krossi kaasteeline, ko-
guni sama sünniaastaga, kes 
Noorsooteatri (tänane Linna-
teater) loojana tegutses Kala-
majas, kus tänases Salme Kul-

tuurikeskuses see teater omale 
ruumid sai.

Jaan Kross on meenutanud, 
et kui tema luuletuse ümber 
puhkenud esialgne tsensuuri-
ärevus oli vaibunud, külastas te-
da Debora Vaarandi koos Juhan 
Smuuliga. Kõiki kolme ühendas 
ka Kalamaja, aga nad olid kaht-
lemata kõik inimesed, kelle hin-
gekeeli antud luuletus väga eru-
tavalt puudutas. 10.02.1963 on 
dateeritud Debora Vaarandi väi-
ke luulevormis pühendus Jaan 
Krossile, mis on inspireeritud 
nii konkreetsest külaskäigust 
kui ka poeemist “Maailma avas-
tamine”. Nagu Jaan Krossi sõ-
numi kajana alustab Debora 
Vaarandi viitega Genuale, kus 
algas väidetavalt kuulsa maa-
deavastaja Kolumbuse elu.
Kõik inimesed on sündinud Genuas
Sinise mere ääres
Ja mõni ka Tallinnas
Kalamaja kandis...

 Peeter Järvelaid, Põhja-Tallinna 
vanem

Eakate päevakeskuses töö-
tavad huviringid, samuti 
osutatakse erinevaid tee-
nuseid.

Sel aastal peame piisknakku-
se vältimiseks täitma huviringi-
des ja üritustel 2+2 reeglit, kes-
kusesse tulles peab olema terve 
ning sageli pesema ja desinfit-
seerima käsi.

Lisaks huviringidele alusta-
sid tööd ka teenusepakkujad. 
Kõikidele teenustele peab eel-
nevalt registreeruma. Sõle 61a 
pakutakse juuksuri-, duši- ja 
saunateenust, pediküüri, mani-
küüri ning massaaži, filiaalis 
Madala 3 pesupesemise teenust. 
Sõle 61a teenustele registreeri-
mine 6117 643, Madala 3 tee-
nustele registreerimine 
6610 697.

Laste päevakeskuse töö ei ole 
palju muutunud õpiabi pakku-
mise osas.

Päevakeskuse ruumid on va-
jalikku kahemeetrist distantsi 
arvestades kohandatud selliselt, 

et õppekohti jätkuks kõigile tee-
nuse vajajatele. Samaaegselt 
saavad õppetööga tegeleda viis-
teist last, kelle jaoks on õppeko-
had paigutatud keskuse õppe- 
ja mängutuppa. Õppetöös abis-
tamine ja toitlustamine on het-
kel päevakeskuse peamised tee-
nused. 

Sügisesse kavandatud Kuns-
tistuudio, Kokandusklubi, 
Capoeira treeningud, lauaten-
nise turniirid ja kinopäev hetkel 
grupikogunemistena ei toimu, 
küll aga tegutseb Kunstistuudio 
hajutatult üheaegselt kahele 
lapsele ning kino vaatamine 
suures saalis toimub samuti ha-
jutatult. Keskuse ühiseks ees-
märgiks on pakkuda lastele ko-
roonaajast hoolimata endiselt 
turvalist keskkonda, indivi-
duaalset abi õppetöös ja vaja-
dusel psühholoogilist nõusta-
mist.

Rohkem infot kodulehelt 
www.ptsk.ee.  Põhja-Tallinna 
Sotsiaalkeskus

TALLINN TUNNUSTAB JA TÄNAB PÕHJA-TALLINNA HARIDUS-
TÖÖTAJAID JA -TEGUSID

Aasta lasteaiaõpetaja 2020
• Aina Roos (lasteaed Kelluke)
• Irina Šarapova (lasteaed Sitsi)

Aasta klassiõpetaja 2020
• Anna Uleksina (Tallinna Kunsti-
gümnaasium)
• lona Kononova (Ehte Humani-
taargümnaasium)

Aasta klassijuhataja 2020
• Jaana Loorents (Kalamaja Põ-
hikool)

Aasta põhikooli aineõpetaja 
2020
• Aliide-Marie Taela (Tallinna 
Kunstigümnaasium)
• Deniss Arhipov (Ehte Humani-
taargümnaasium)
• Ene Järvik (Tallinna Heleni 
Kool)
• Ene Trepp (Kalamaja Põhikool)
• Irina Palm (Avatud Kool)
• Kaire Papp (Tallinna Kunsti-
gümnaasium)
• Kristel Kaiv (Ristiku Põhikool)

Aasta kutseõpetaja 2020
• Heli Molok (Tallinna Kopli Ame-
tikool)

Aasta huvialaõpetaja 2020
• Natalja Ivaništševa (Avatud 
Kool)
• Sirje Kraag (Tallinna Kunsti-
gümnaasium)

Aasta tugispetsialist 2020
• Margarita Vähejaus (Kalamaja 
Põhikool)

Aasta hariduse sõber 2020
• Rasmus Rask (SA Avatud Kool)

Aasta noor õpetaja 2020
• Erki Palits (Tallinna Kopli Ame-
tikool)
• Kaire Papp (Tallinna Kunsti-
gümnaasium)

Sellel aastal tähistab oma töö-
juubelit direktorina
• Natalja Jakuškina (lasteaed 
Ojake) – 15
• Irina Voinova (lasteaed Sitsi) – 
15

  TEAVE

Kross, Vaarandi ja Kalamaja Sotskeskus alustas hooaegaÕnnitleme oktoobrikuu juubilare!
95
Elizaveta Ardasova
Jelena Koltsova
Zinaida Luneva
Ekaterina 
Markovskaya
Linda Paasrand
Juta Põldver
Vera Solunkina
Liana Irina Van Der 
Bellen

90
Kalle Aamisepp
Roza Krasavina
Georgi Matin
Nina Nekhoroshkina
Nadežda Prištšenko
Alexey Sharypin
Zinaida Shchelokova
Nina Smerdina
Pelageja Truss
Ljudmila Tõsine

85
Evi Abner
Silvi Ali
Valentina
Derevyanko
Danute Gozdaite
Elena Gudenas
Sirje Ilustrumm
Helju Jõgeva
Galina Kotšetkova
Nikolay Kubasov
Helju Latt
Ivi Liiv
Sergei Makarov
Maria Moskaleva
Tiiu Noormets

Saimi Nugis
Niina Oja
Maret Ojandu
Aleksandra 
Okhlopkova
Alla Oleynik
Sergey Panfilov
Zoya Polkovnikova
Mari Raab
Aleksander 
Solujazikov
Paraskeevia Ukatov
Vladimir Voytovich
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Sõle loomakliinikSõle loomakliinik
Lemmikloomade diagnostika
ja ravi, küülikute ja pisinäriliste ravi, 
lemmikloomade esmaabi ja toidud
 Tel 660 4004,5866 4004,
 Sõle 86/Kopli 69A

  REAKUULUTUSED

AS Eesti Keskkonnateenused võ-
tab talihooajaks tööle tänavahool-
duse autojuhte ja traktoriste. In-
fo tel 510 1803, Reimo Karu

Kivikorstnate ehitamine ja remont. 
Tel 518 8889

Lamekatuste remont rullmaterja-
liga SBS, laon korstnaotsi. Vanni-
tubade remont, boilerite, pistiku-
te paigaldus, ummistuste kõrval-
damine. Tel 5850 8713

Massöör Dmitri Einman teeb klas-
sikalist ja antitselluliidi massaaži 
sotsiaalkeskuses Sõle 61a, regist-
reerimine telefonil 611 7643. Hin-
nakiri asub kodulehel www.ptsk.
ee

Mü ü a kvaliteetsed, hästi pakitud 
kü ttepuud (30–60 cm) ja klotsid 
võrkudes alates 2,20 € / võrk. 
Hinnad kohaletooduna. Tel 
5620 8210

Mü ü a saetud ja lõhutud kü ttepuud 
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. 
Tel 522 7345, e-post marek406@
gmail.com

Ostan 1–2-toalise korteri Tallin-
nas (võib olla remontivajav). Tel 
5393 4554

Ostan garaažiboksi. Notari korral-
damine ja kulud minu kanda. Tel 
5451 1053

Ostan kasutuseta jäänud sõiduki, 
võib vajada remonti. Kiire tehing 

ja vormistamine. Kõik pakkumised 
oodatud. Tel 5365 4085, skam-
pus@online.ee

Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te, fotosid, trü kiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seo-
tud kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka 
avariilisi, riketega, arvelt maas, va-
nu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Ko-
hapeal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan tel 
5618 8671 või seisevauto@
gmail.com

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põl-
lumaad. Tel 504 5215, 514 5215

Pakun koduhooldust (isikuhooldus, 
kodu korrashoid, söögi valmista-
mine jms) abivajajatele. Tel 
505 8438

Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 12-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnis-
tus. Tel 5690 3327

Soovin osta garaaži Põhja-Tallin-
nas. Seisukord ning asukoht pole 
oluline. Vastan kõigile pakkumis-
tele. Tel 5256 354, Tanel

Väljaõppinud puudelangetaja teos-
tab ohtlike puude ja okste raiet. 
Tööd teen tõstuki ja köistehnika-
ga. Freesin kände ja teostan oks-
te äravedu. Puude ü ldseisundi hin-
damine ja konsultatsioon tasuta. 
Tel 513 3458

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID
Väljaandja: Põhja-Tallinna
Linnaosa Valitsus
Aadress: Niine 2, 10414 Tallinn

E-post:
violetta.lanman@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7012

Trükk: Printall
Kirjastaja: Harjumaa Ühinenud 
Meedia, www.harjuelu.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/
pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee

SÕLE PESUMAJASÕLE PESUMAJA
• Pesu pesemine,
kuivatamine, triikimine
• Vaipade ja vaipkatete märgpesu

E–R 10.00–18.00, L–P suletud
Sõle 86 / Kopli 69A
www.pesuspets.ee info@pesuspets.eewww.pesuspets.ee info@pesuspets.ee

Kardinad: valmiskardinad, õmblemine, 
paigaldamine, kardinakangad, rõivakangad. 

Õmblustarvikud: uus suurendatud osakond. Väga 
lai ja ilus sortiment kohapeal: näitused. Uued sallid 

5 eurot! Soodsad hinnad, allahindlus 20–40%!

Külasta meie kaupluseid, tere tulemast!
Järveotsa keskus Õismäe tee 107 A, 2. korrus, Õismäe

Mustakivi keskus Mahtra 1, 2. korrus, Lasnamäe

Meie uus e-kauplus www.vavars.eu
Facebook www.facebook.com/vavarskardinad

Instagram www.instagram.com/vavars_ou

Selle reklaami ettenäitajale soodustus 10% ostust!


