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“Mul on väga hea meel, et 
tänapäeva noored

väärtustavad loodust ja 
rohelust linnakeskkonnas.”

| Peeter Järvelaid,
Põhja-Tallinna vanem

Selles lehes: Eakate kinoklubi | Meri algab siit! | Lasteaia kohatasu soodustused

Ohutut kooliteed!

Annan pea iga päev interv-
juusid erinevatele meedia-
kanalitele, vastan mulle 
saadetud kirjadele, milli-
seid kõiki ühendab üks ja 
sama küsimus: milline 
saab käesoleval aastal ole-
ma 1. september meie koo-
lides? Kuidas hakkab toi-
muma õppetöö?

Küsimus on aktuaalne, kuna 
eelmine õppeaasta lõppes ju 
täieliku distantsõppega. Eelkõi-
ge lastelt ja nende vanematelt 
saadud tagasiside on praktiliselt 
ühene – keegi neist ei taha, et 
kevadine stsenaarium korduks.

Kuna haridus- ja teadusmi-
nisteeriumilt ei laekunud pikka 
aega mingitki informatsiooni 
selle kohta, mis meid kõiki sep-
tembris ees ootab, hakkasid õp-
peaasta alguse kohta ringlema 
erinevad, kohati suisa uskuma-
tutena tunduvad kuuldused. 

Näiteks, et kogu õppetöö 
saab jällegi olema distantsõppe 
põhine, et kõikides koolides käi-

Meie käime ainult sebral! Oleme lastele eeskujuks! Liigume ainult selleks ettenähtud kohtades ja sõidame vä-
ga tähelepanelikult ja aeglaselt koolide läheduses.  Põhja-Tallinna Valitsus

Vadim
Belobrovtsev,
Tallinna abilinnapea

vitatakse mitu vahetust, et ko-
duõppele hakatakse saatma ter-
vete klasside kaupa jne. Kusjuu-
res kohati kirjeldati neid stse-
naariume väga suure detailsu-
sega.

Tallinnas hakkab õppeaasta 

harjumuspärasel kombel

Tegelikkuses, peale nakatu-
misstatistika põhjalikku analüü-
si, võtsime juba augusti alguses 
vastu otsuse, et Tallinnas hak-
kab õppeaasta pihta kõigile har-
jumuspärasel moel, nagu see on 
läbi aegade alanud.

Samas oleme koolidele jaga-
nud mõningaid olulisi soovitu-
si: näiteks viia läbi esimese koo-
lipäeva tähistamisega seotud 
üritusi värskes õhus, kas kooli 
hoovis, staadionil, kooli esisel 
väljakul vm. Seda loomulikult 
siis, kui ilm võimaldab.

Kindlasti tuleb kasutusele 
võtta juba kõigile harjumuspä-
rasteks saanud ohutusmeetmed.

Koolide üleviimine distantsõp-

pele äärmise abinõuna

Koos haridusametiga oleme 
välja töötanud kolm võimalikku 
edasise tegevuse stsenaariumi, 

nn rohelise, kollase ja punase 
stsenaariumi. Hetkel on meil 
käimas roheline (samas looda-
me, et nii see kõik ka jääb), ent 
juhul, kui COVID-19-sse naka-
tunute arv hakkab tuntavalt 
kasvama, oleme valmis vasta-
valt vajadusele operatiivselt käi-
vitama ka ülejäänud kaks stse-
naariumi.

Koolide üleviimine distant-
sõppele on meie jaoks juba äär-
mine abinõu, mille võtame ka-
sutusele viimases hädas. Keva-
del saime kõik väga olulise ko-
gemuse, tänu millele oleme 
nüüdseks koostanud nimekirja 
erinevatest võimalikest meet-
metest, milliseid saame hakata 
rakendama koole sulgemata 
ajal, mil viirus peaks jällegi meie 
keskel möllama hakkama.

Tallinnas läheb kooli üle 

46 000 õpilase

Loomulikult jälgime me 
pingsalt olukorda ja sündmus-
te arengut septembris: sel aas-
tal läheb meil kooli üle 46 000 
õpilase ning me kõik saame vä-
gagi hästi aru, millised riskid 
sellega võivad kaasneda. Seetõt-
tu palume me kõiki, nii õpilasi 

kui ka õpetajaid halvima stse-
naariumi vältimiseks jälgida 
elementaarseid ettevaatusabi-
nõusid: pesta sageli käsi seebi-
ga, kasutada desovahendeid, 
mitte mingil juhul haigena koo-

li tulla. Paljuski sõltub just 
meist endist, kas me suudame 
jääda rohelise stsenaariumi raa-
messe, või siis tuleb meil ikkagi 
erinevad piirangud kasutusele 
võtta. Usun, et seda ei soovi 

meist keegi.
Õnnitlen kõiki algava õppe-

aasta puhul, soovin koolilaste-
le edu õppetöös ning las see vii-
ruse “teine laine” jääbki Eestis 
vaid jutuks. Tervist kõigile! 

Ranitsatoetus Ranitsatoetus 
kooliminejatele

1. september on paljudele 
lastega peredele tähtis 
päev, kuid see toob kaasa 
ka suured väljaminekud. 
Leevenduseks maksab Tal-
linn esmakordselt kooli 
minevatele lastele ranitsa-
toetust.

Ranitsatoetust, mida varem 
nimetati esmakordselt kooli mi-
neva lapse toetuseks, on õigus 
saada lapsel, kelle elukoht on 
Tallinn ja kes on kantud Tallin-
na kooli õpilaste nimekirja.

Kui varasematel aastatel pi-
di lapse ja ühe tema vanema 
elukohaks olema Tallinn vähe-

malt üks aasta enne kooli-
tee algust, siis käesole-

vast aastast piisab, kui 
laps ja vanem on Tal-
linna elanikud lapse 
põhihariduse oman-
damise alustamise 
aasta 1. jaanuarist.

Lapsega ühel aad-
ressil elaval vanemal 

tuleb toetuse saami-
seks esitada taotlus, mi-

da saab mugavalt teha 
Tallinna e-teeninduse kesk-

konnas taotlen.tallinn.ee, samas 
näeb ka infot esitatud taotluse 
kohta.

Avalduse esitamiseks e-tee-
nuse kaudu on eelduseks see, et 
rahvastikuregistri andmed vas-
tavad toetuse saamise tingimus-
tele. Taotluse võib esitada ka 
elukohajärgses sotsiaalhoole-
kande osakonnas kohapeal. 
Taotlusi saab esitada alates 12. 
septembrist kuni 30. novembri-
ni.

Ranitsatoetus – kokku 320 
eurot – makstakse välja kahes 
osas.

Esimene pool summast ehk 
160 eurot makstakse välja 30 
päeva jooksul peale taotluse esi-
tamist, teine pool jõuab pereni 
järgmise aasta juunis, kui kõik 
toetuse saamise nõuded on jät-
kuvalt täidetud.

Kooli-

aasta arvudes:

Tallinnas läheb kooli üle

46 000 õpilase

Põhja-Tallinna koolides õpib üle

3700 koolilapse

Esimesse klassi läheb Tallinnas umbes 

3900 koolilast, Põhja-Tallinnas 

umbes 400 koolilast

Andmed on prognoositud ja 

täpsed arvud selguvad

septembri keskel
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Peeter Järvelaid,
Põhja-Tallinna linnaosa vanem

Uue kooliaasta eel jõudis 
lõpule kuues üle-eestiline 
koolinoorte arhitektuuri-
konkurss. Meie jaoks oli 
seekordne eriti põnev, sest 
oli vahetult seotud Põh-
ja-Tallinnaga. Koolinoor-
tele pakuti välja projekt 
“Minu unistuste katuse-
maastik”, mis tuli lahen-
dada seotuna märgilise 
hoone, nimelt Tallinna 
linnahalliga.

Vaadates meie noorte poolt pakutud lahendusi oli mul väga 
hea meel, et tänapäeva noored väärtustavad loodust ja rohelust 
linnakeskkonnas. Osaledes konkursi kokkuvõtete tegemisel, oli 
tore vaadata neid aktiivseid noori, kes said läbi konkursi kind-
lasti positiivse tõdemuse, et nende ideed on meie ühiskonnas 
oodatud. Ma olen kindel, et mõnigi nendest konkursil osalenud 
noortest valib endale tuleviku arhitektuuri või maastikukujun-
duse alal. Samas aga need, kes ei vali sellist elukutset, on oma 
töös kindlasti innovatiivsemad, kui need põlvkonnakaaslased, 
kel sellist kogemust koolipõlvest pole kaasa võtta.

Moodne loodusmaja

Põhja-Tallinnas, kus on olemas vajalik inimpotentsiaal ja ka 
küllaldane koolivõrk, on loodud kõik võimalused, et täna maa-
ilmas toimuvate tehnoloogiliste läbimurrete ajal osata selles 
kõiges kaasa rääkida ja mitte olla passiivselt äraootaval posit-
sioonil.

Meie ülesandeks on täna parimal moel ette valmistada, et 
Põhja-Tallinnasse planeeritav riigigümnaasium, mis uute aren-
gute valguses on mõeldud just keskkonnaõppe suunaga, saaks 
tõesti parimal moel realiseeritud. See on meie kogukonna jaoks 
ülimalt oluline. 

Põhja-Tallinnasse, otse mere äärde peaks omale asukoha leid-
ma ka moodne loodusmaja, mille juures saaks ruumid samuti 
Keskkonnaministeerium. Viimane tähendaks aga, et kui Eesti 
Vabariigi valitsus toetab Euroopa Liidu initsiatiivi minna aas-
taks üle 2050 kliimaneutraalsusele, siis saab selle valdkonna in-
fokeskus ja peamine kompetents asuma just Põhja-Tallinna lin-
naosas.

Eesti kompetentsikeskus

Kui Euroopa Liit koos Eesti Vabariigiga investeerib Põhja-Tal-
linnasse piisavalt vahendeid, loomaks siia meie riigi keskne eri-
nevatest keskustest koosnev liitkompetentsikeskus, siis tulevi-
ku unistustes võiks sellega liituda ka TTÜ Mereakadeemia ja Ees-
ti Kunstiakadeemia kui oma ala kompetentsikeskused. Lisaks on 
meie eeliseks seegi, et meil saab olema vastava valdkonna riigi-
gümnaasium ja on juba olemas palju kohalikke koole, kus ollak-
se valmis taolise suunaga ühinema.Nii et linnaosa muutub tõe-
liseks looduskompetentsi keskuseks.

Samas peame kiirelt leidma võimalusi, kuidas luua põlvkon-
nasõbralik keskkond, et oleks ühiskonnas selge prioriteet – va-
nemaealised ei ole passiivsed kogukonna liikmed vaid tegusad 
inimesed, kes soovivad ja suudavad kogukonna heaks panusta-
da. See on väga aktuaalne Põhja-Tallinnas, kus on palju linna ra-
jatud sotsiaalasutusi.

Valmimas on meil veel uus sotsiaalmaja vanemaealistele, aad-
ressil Maleva 18. Peame uute refomide ja plaanide elluviimisel 
mitte unustama, et on vaja leida lisaressursse ka Eesti ühiskon-
nas, tagamaks inimestele tõesti väärikas elukaar. Ja elu viimane 
osa on lahutamatu osa sellest kaarest. 

  LINNAOSAVANEMA VEERG

Põhja-Tallinn ja
innovatiivne elulaad

2 | LINNAOSA

Tallinna linnavalitsus esi-
tas linnavolikogule määru-
se eelnõu, millega muude-
takse koolieelsetes munit-
sipaallasteasutustes vane-
mate poolt kaetava koha-
tasu osa määrasid. Eelnõu 
kohaselt vabastatakse 1. 
septembrist kohatasust 
täies ulatuses vähekindlus-
tatud pered ning haridus-
liku erivajadusega lasteai-
alaste vanemad.

Eelnõu kohaselt saavad mu-
nitsipaallasteaia kohatasu täie-
liku vabastuse pered, kelle sis-
setulek esimese pereliikme koh-
ta on väiksem kehtivast palga 
alammäärast (584 eur) ja iga 
järgmise pereliikme kohta väik-
sem kui 80 protsenti palga 
alammäärast (467,20 eur).

Praeguseni on lastevanema-
tel olnud võimalus saada soo-
dustust maksimaalselt 80 prot-
senti. Uus süsteem on abiks nii 

Lasteaia kohatasu Lasteaia kohatasu 
täiendavad soodustusedtäiendavad soodustused

VEEL TALLINNA SOODUSTUSI LASTELE

• Osaline kohatasuvabastus (kuni 80%) vähekindlustatud perede las-
tele.
• Täielik kohatasuvabastus kolmanda või enama lasteasutuses käiva 
lapse puhul, kui Tallinna koolieelses munitsipaallasteasutuses käib pe-
re kolm või enam last.
• Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses.
• Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses vähekindlustatud 
perede lastele.
• Eralasteaedade toetamine. Toetust makstakse koolieelsete eralaste-
asutuste toetamise korra alusel eralasteaedadele pooleteise- kuni 
seitsmeaastaste laste eest. Toetust makstakse samas mahus kui mu-
nitsipaallasteasutustele.

PLAANIS

• Eralasteaias käiva lapse toidukulu katmine linnavalitsuse kehtesta-
tud piirmäära ulatuses.
• Erivajadustega laste vanemaid toetatakse koolieelse eralasteasutuse 
õppemaksu tasumisel, kui laps käib eralasteasutuses koolivälise nõus-
tamismeeskonna soovitusel. 

“EAKATE KINOKLUBI” 2020 

AASTA SÜGISHOOAJA

PROGRAMM

29.09 kell 10.00 “Salmonid. 25 
aastat hiljem”
20.10 kell 10.00 “The Personal 
History of David Copperfield”
17.11 kell 10.00 “Tenet”
15.12. kell 10.00 “Jõulud džung-
lis”

  TEAVE

  TEAVE

Kohatasust vabastatakse vähekindlustatud pered.  Pealinn / Albert 

Truuväärt

väikesepalgalistele, üksikvane-
matele kui ka paljulapselistele 
peredele, mis tähendab, et toe-
tus on suunatud konkreetselt 
abivajajatele. Nii saab lasteaia 
kohatasu vabastust taotleda 
näiteks ka vähem kui 1500 eu-
rot teeniv kahe lapsega üksikva-
nem.

Täies ulatuses vabastatakse 
kohatasust ka Tallinna munit-

sipaallasteaedade erirühmades 
käivate haridusliku erivajaduse-
ga laste vanemad. Mõlemal ju-
hul saavad vanemad peale mää-
ruse linnavolikogus vastu võt-
mist kohatasu vabastuse aval-
duse esitada veebikeskkonnas 
info.haridus.ee või lasteaias ko-
hapeal. Lisainfo www.tallinn.ee/
est/haridus.  Põhja-Tallinna va-
litsus

Põhja-Tallinna, Kristiine ja 
Kesklinna koostööprojekt 
“Eakate kinoklubi” jätkub. 
Tasuta kinoseansid, kuhu 
on oodatud kolme linnaosa 
eakad, algavad Coca-Cola 
Plaza kinos septembri lõ-
pust ja kestavad detsemb-
ri keskpaigani.

Algust tehakse 29. septemb-
ril eesti filmiga “Salmonid. 25 
aastat hiljem”.

Järgmised kinoseansid toi-
muvad kord kuus ja sügishooaja 
jooksul näidatakse kokku 4 fil-
mi, mille hulgas on ka kuulsa 
rezisööri Christopher Nolani 

Uus kooliaasta on algamas 
ja ees ootamas põnev aeg. 
Kindlasti võib oodata pal-
ju uut ka koolielus. Kutsu-
me noori vanuses 7–26. 
aastat osalema Põhja-Tal-
linna Noortekeskuse tege-
vustes, meil on tegevust 
pakkuda igale maitsele! 

Sügis toob meie majja uusi 
tegevusi, milles saab iganädala-
selt osaleda alates 21. septemb-
rist. Meie kava pakub noortele 
võimalusi õppida muusikat ja 
pillimängu, tegeleda fotograa-
fia ja e-spordiga ning osaleda 
IT-teemalises töötubade sarjas, 
lauamänguõhtutel ning loomu-
likult erinevatel turniiridel. Eri-
ti populaarseks kujunenud pil-
jarditurniir jätkub ka sellel hoo-
ajal! Kõik huvitegevused on osa-
lejatele tasuta. 

Mängud, sport ja muusika

Peale aktiivse huvitegevuse 
on võimalik mõnusalt aega vee-
ta meie keskuse avatud osas, kus 

on palju uusi lauamänge – plah-
vatavatest kassikestest Rummy 
ajupingutuseni.

Lisaks saab meie juures män-
gida piljardit, XBOXi ja arvuti-
mänge. Olemas on ruumikas 
saal, kus saab mängida palli-
mänge, visata saltosid, ronida 
ronimisseinal ning “teha jõudu” 

jõusaalis, kasutades selleks eri-
nevaid trenažööre ning muid 
treeningvahendeid. Lisaks on 
väiksem peeglitega saal, mis on 
populaarne tantsugruppide 
seas.

Oktoobri lõpuni on avatud ka 
Kopli Ekstreempark, kus noored 
oma ekstreemseid oskusi proo-

vile saavad. panna. Noortekes-
kusest saab laenutada tõukerat-
taid, rulasid ja BMX'e ning kaits-
meid.

Ekstreempargi radadel on 
erinevad raskusastmed ja sõita 
saab oma oskuste kohaselt. 
Muusika-armastajatele on jät-
kuvalt avatud bändiruum, kus 
musitseerimiseks on olemas 
kõik vajalik. Arvutimänguhuvi-
listele pakume eriti põnevaid 
elamusi ning koos teiste noor-
tekeskustega treenime ennast 
e-sporditurniiri tipptasemele!

Võistlused on tulekul! 

Julgustame noori oma idee-
dest ka meile märku andma, et 
meie noortekeskus oleks just si-
nu jaoks kõige ägedam koht kus 
olla. Oleme väga elevil, kui saa-
me teostada ideid, mille noored 
on meile välja pakkunud. Tegi-
me lausa ideeseina, kuhu kõige 
pöörasemadki ideed võib kirja 
panna.  Maris Pošlin, Põhja-Tal-
linna Noortekeskuse juhataja

Tule Noortekeskusesse!

Eakate kinoklubi jätkab tegevust!

Esimene tasuta kinoseanss toimub 29. septembril.  Aleksandr Guzov

Koolinoorte konkursil osalejad.  Ilja Matjushin

osaliselt Tallinnas filmitud ul-
memärul “Tenet”.

Kinoklubiga liituda soovivad 
eakad peavad pöörduma eluko-
hajärgse linnaosavalitsuse poo-

le.
Kõik kinoklubi liikmed saa-

vad nimelise klubikaardi ja täp-
se kinokava.

Kõik seansid toimuvad Coca-

Cola Plazas (2. korrusel). Kino-
seansid algavad kell 10.00 (uk-
sed avatakse kell 09.15). Korral-
dajad jätavad endale õiguse 
muuta näidatavaid filme.  PTS

Oktoobri lõpuni on avatud ka Kopli Ekstreempark.  Aleksandr Guzov



PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID | September 2020WWW.TALLINN.EE/POHJA

KESKKOND | 3

Peale Eesti taasiseseisvu-
mist sai Noblessneri kvar-
talis asunud tehase nimeks 
Tallinna Meretehas, kus 
ehitati Eesti piirivalvele 
patrulllaev Pikker ja re-
monditi allveelaev Lembit. 
Noblessneri kvartalis muu-
tus elu oluliselt aastal 
2001, kui BRLT Grupp hak-
kas tehase territooriumile 
rajama moodsat elamu- ja 
ärikvartalit. 

Tänane Noblessneri asum 
elab uude olukorda sisse, otsi-
des ühtlasi oma uut idenditee-
ti. Ja seda mitte esimest korda 
ajaloos. Põhja-Tallinna mere-
äärne olekski oma rahulikku elu 
edasi elanud, kui mitte Vene im-
peerium poleks tol ajal Euroo-
pas pead tõstva Saksamaaga 
asunud samuti panustama lae-
vastiku moderniseerimisse, an-
des riiklike investeeringute kõr-
val võimaluse panustada ka era-
ettevõtjail.

Selle projekti raames panus-
tasid kaks ärimeest, Gustav 
Lessner ja Emanuel Nobel, just 
tänasesse Noblessneri piirkon-
da, rajades siia allveelaevade 
koostamise tehase. Vene impee-

Alates novembrist läheb 
Põhja-Tallinna asum kor-
raldatud jäätmeveole. Ela-
nikud, korteriühistud ja et-
tevõtjad, kel tekib jäät-
meid, peavad oktoobri lõ-
puks sõlmima jäätmeveole-
pingu AS-iga Tallinna Jäät-
mete Taaskasutuskeskus. 

Põhja-Tallinnas alustab 1. 
novembrist 2020 korraldatud 
jäätmeveo teenuse osutamise-
ga Eesti Keskkonnateenused AS. 
Korraldatud jäätmeveo leping 
sõlmiti Tallinna Ettevõtlusame-
ti ja Eesti Keskkonnateenused 
AS vahel viieks aastaks, leping 
kehtib kuni 31.06.2025. Seni 
kehtinud jäätmeveolepingud 
Tallinna Jäätmekeskusega lõp-
pevad 31. oktoobril 2020.

Selleks, et olmejäätmed saak-
sid kõik ära veetud, tuleb elani-
kel, korteriühistutel ja ka ette-
võtetel sõlmida uus jäätme-
veoleping Eesti Keskkonnatee-

Paljudele võib tulla ehk ül-
latusena, kuid Läänemere 
kõige massilisemaks prügi-
jäätmeks on suitsukonid, 
mis on ühtlasi ka kogu 
maailma kõige suuremaks 
prügiprobleemiks. 

Läänemerre jõudvast prügist 
ligi poole moodustavad just ko-
nid. Meres võib ainuüksi üks 
suitsukoni mürgitada kuni 1000 
liitrit vett ja looduses ei lagune 
see bioloogiliselt. Seega kujutab 
suitsukonide reostus otsest oh-
tu meie kõigi tervisele, sest va-
rem või hiljem jõuavad need ka 
meie toiduahelasse.

Prügi sorteerimine on Eestis 
küll kohustuslik, kuid ülimaks 
peaksime pidama loodust ja se-
da saame säästa just prügi sor-

teerides: nii hoiame puhast loo-
dust meie tulevastele põlvede-
le. Meie kultuuri lahutamatuks 
osaks peaks olema looduses 
käies sinna mitte prügi jätta ja 
koristada ka teiste jäetud jäät-
med. 

25. augustil algas kampaania 
“Meri algab siit”, mille eesmärk 
on parandada Läänemere ter-
vist, vähendades sadeveeluuki-
de kaudu Läänemerre jõudva 
väikeprügi koguseid. Kampaa-
nia raames märgistatakse Eesti 
eri paigus sadevete kaevuluugid 
tekstiga “Meri algab siit”. Lisaks 
tekstile märgitakse asfaldile vi-
suaalne tähis prügi sadeveeluu-
ki viskamise keelamiseks, viida-
tes ka kohalikele vee-elanikele. 

 PTS

10. augustil algasid Põh-
ja-Tallinnas kvartalisises-
te teede taastusremonttööd 
kuuel teelõigul, mille mak-
sumus kokku ületab 
400 000 eurot.

Sel aastal toimuvad taastus-
remonttööd Saue, Pebre, Kaluri 
ja Nabra tänaval. Lisaks ka Pel-
guranna 49 esisel alal ja Puhan-
gu 31a-43 vahelisel tänavalõi-
gul. Töödega alustati Saue täna-
valt ja lõpetada on plaanitud ok-
toobris.

Tööde käigus uuendatakse 
Põhja-Tallinna linnaosas asfalt-
katteid ligi 12 000 ruutmeetrli: 
uuendatakse sõidu- ja kõnnitee-
de asfaltbetoonkate ning vahe-
tatakse välja lagunenud ääreki-
vid. Lisaks vahetatakse välja 
kaevupäised “ujuvat tüüpi” päis-
te vastu ning teostatakse puu-
de hoolduslõikus. Samaaegselt 
teetöödega toimuvad ka AS Tal-
linna Vesi tellimusel vee-ette-
võttele kuuluvate tehnovõrku-
de korrastamistööd.  PTS

400 000 eurot linnaosa
siseteede remondiks

“Meri algab siit!”

Nii palju suitsukonisid kogusid kuus Põhja-Tallinna valitsuse ja Mupo 
töötajat Merimetsas vaid 15 minuti jooksul!  Põhja-Tallinna Valitsus

Kõik taastusremonttööd peaksid lõppema oktoobrikuus.  Internet

Noblessner ja Eesti teadusNoblessner ja Eesti teadus

Põhja-Tallinnas, Noblessneri tehastes pandi kokku moodsad allveelae-
vad Vene keisririigi tarbeks.  Pealinn / Martin Dremljuga

Algab korraldatud jäätmevedu

JÄÄTMEVEOLEPINGUT SAAB SÕLMIDA 

ALATES 1. OKTOOBRIST 2020

• iseteeninduskeskkonnas www.keskkonna-
teenused.ee (kus on nähtav ka hinnakiri),
• Eesti Keskkonnateenused AS kontoris koha-
peal (kontaktid allpool),
• Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses (Niine tn 2, 
esmaspäeviti (5., 12., 19., ja 26.10) kell 14.00–
17.00). Kõigile jäätmevaldajatele, kelle and-
med on registris, saadetakse oktoobris eeltäi-
detud lepingud kontaktandmetes olevale 
aadressile.

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO EELISED

• Korraldatud jäätmevedu toetab jäätmete lii-
giti kogumist ja suurendab liigiti kogutavate 
jäätmete koguseid.
• Kogu linnaosas teenindab üks vedaja, kes 
on valitud riigihanke teel. Teenuse hinnad 
kehtivad kogu lepingu perioodil ning neid 
võib muuta üksnes Tallinna Ettevõtlusameti 
nõusolekul.
• Kui piirkonda teenindab üks vedaja, annab 

see võimaluse pakkuda kvaliteetsemat klien-
diteenindust ning personaalsemat lähene-
mist.
• Korraldatud jäätmevedu on võimalik pare-
mini teostada kohalikul omavalitsusel – linnal 
on jooksev ja vahetu teave jäätmeveo toimi-
misest, jäätmeveost erandkorras vabastuste 
saamine toimub vaid läbi linnaosavalitsuse 
ning on kontrollitud. Vabaturuolukorras puu-
dus linnal täielik ülevaade, mis kinnistud on 
jäätmeveoga liidetud ning millised hoiavad 
sellest kõrvale viies enda jäätmed avalikesse 
jäätmemahutitesse või veel hullem – loodu-
sesse.

MIKS ON KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU 

OLULINE?

• Jäätmeseadus kohustab kohalikke omavalit-
susi korraldama olmejäätmete vedu oma hal-
dusterritooriumil. Kohalik omavalitsus võib 
jätta jäätmeveo korraldamata vaid halduster-
ritooriumi hajaasustusega osades, kus jäät-
metekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäät-

mete väikese koguse tõttu oleks korraldatud 
jäätmevedu ülemäära kulukas ning korralda-
tud jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkon-
nakaitsevajadus (§ 66 lg 3).
• Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmär-
kideks on hoida keskkonda ning hõlmata 
jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad – ka 
need eramajad, suvilapiirkonnad ja väikeette-
võtted, kes seni on prügiveoteenusest kõrvale 
jäänud.
• Korraldatud jäätmevedu annab igale elani-
kule ja ettevõtjale kindluse, et tema olmejäät-
med käideldakse võimalikult keskkonnasõb-
ralikult ning parima hinnaga.
• Korraldatud jäätmeveo toimimine linnas on 
tihti ka eeltingimuseks riigilt kohalikule oma-
valitsusele antavate investeeringutoetuste 
saamiseks.
• Korraldatud jäätmeveo olemasolu võimal-
dab Tallinna linnal teha paremat järelevalvet 
selle üle, mis kinnistud on jäätmeveoga liide-
tud ning millised mitte. See omakorda vähen-
dab keskkonda sattuvate jäätmete hulka.

  TEAVE

nused AS-iga.
Veetavad jäätmeliigid on se-

gaolmejäätmed, paber- ja kar-
tongijäätmed, biolagunevad 

ning suurjäätmed. Pakendijäät-
mete äraveo võimaluste kohta 
saab infot Tallinna kodulehelt 
(www.tallinn.ee/est/keskkond/

pakendipunktid). 
Jäätmeveoteenuse osutami-

se eelduseks on jäätmevaldaja 
(elanik, korteriühistu, ettevõte) 
ja jäätmevedaja vaheline kokku-
lepe, mille käigus jäätmevalda-
ja ja jäätmevedaja lepivad kok-
ku teenuse sisus (teenuse maht, 
sagedus, lepingu pool, teenuse 
aadress, kontaktandmed, arve-
te tasumise kord). 

Täna kehtivad korraldatud 
jäätmeveost erandkorras vabas-
tused ja jäätmemahutite ühis-
kasutused alates 1. novembrist 
2020 enam ei kehti. Nende 
uuesti rakendumiseks on vaja-
lik esitada uus taotlus Põh-
ja-Tallinna linnaosavalitsusele 
(www.tallinn.ee/Teenus-Korral-
datud-jaatmeveoga-liitumi-
sest-vabastamine). Jäätmesea-
duse alusel korraldatud jäätme-
veost vabastatud kinnistud ei 
ole kohustatud lepingut sõlmi-
ma.  PTS

Korraldatud jäätmevedu vähendab keskkonda sattuvate jäätmete hul-
ka ja looduse reostust.  Internet

riumil oli kavas ehitada 18 
moodsat allveelaeva ja 12 nen-
dest pidid valmima Tallinnas. 

Kuulus Nobelite pere

See oli väga atraktiivne pak-
kumine eraettevõtjatele ja nad 
asusid kiirelt tegutsema. Mõle-
mad ärimehed vääriksid pike-
maid ülevaateid, kuid siin tõs-
taksin esile Emanuel Nobelit, 
sest tema kuulus Nobelite leiu-
tajate, inseneride-ärimeeste 
kuulsasse peresse, kelle tuntuim 
liige oli Emanuel Nobeli onu Al-
fred Nobel, Nobeli preemia asu-
taja.

Nobelite perel oli suuri ette-
võtmisi üle maailma, aga kõige 
enam raha teenisid nad Bakuu 
naftaväljade omanikena. Ema-
nuel Nobeli rahvusvahelist ta-
set ärimehena näitab seegi, et 
ta oli 1891–1913 Venemaa Rii-
gipanga juhatuse liige. 

Parimad insenerid ja töölised

Emanuel Nobel oskas näha 
maailma trende ja 1915. aastal 
sõlmiti USA-st pärinevate all-
veelaevade ehitamiseks leping, 
mille tulemusena Noblessneri 
tehastes pandi kokku moodsad 

allveelaevad Vene keisririigi me-
relaevastiku jaoks. See leping – 
millele järgnes kohe ka suurem 
tellimus – tagas, et tänase Põh-
ja-Tallinna alal tekkisid tehased, 
mis koondasid kõrge tasemega 
insenere ja töölisi, kes suutsid 
tegutseda oma aja kõrgtehno-
loogilisel tasemel.

Minul on usk, et kui me Ees-
tis hakkame enam rääkima 
moodsast teadusest väljapool 
laboreid ja ülikoole, siis saame 
enam noori inimesi, kel huvi 
end teadusele pühendada ja siis 

on juba aja küsimus, mil ka Ees-
tiga seotud teadlane saab taas 
Nobeli preemia.

Esimene ja viimane on seni 
olnud Wilhelm Friedrich 
Ostwald (1853–1932) – baltisak-
sa keemik, füüsik ja filosoof, kes 
pälvis 1909. aastal Nobeli kee-
miaauhinna oma töö eest kee-
milise tasakaalu ja reaktsiooni-
kineetika vallas. Ta lõpetas 1877 
Tartu Ülikooli ja jätkas seal 
1877–1881 töötamist eradot-
sendina.  Peeter Järvelaid, aja-
loolane, Põhja-Tallinna vanem
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Tulemas on rehabilitatsiooniteenuste 
teabepäev raske ja sügava puudega 
noortele ja täiskasvanutele!

Rehabilitatsiooniteenuste asutus Põlvkondade 
Maja ootab teid 16. septembril kell 14.00–16.00 
Põhja-Tallinnasse, Karjamaa 18, kus tutvusta-
me 2020/2021 hooajal pakutavaid teenuseid 
puuetega lastele, noortele ja täiskasvanutele.

Palun andke oma osalemise soovist teada
14. septembriks meiliaadressil info@pkmaja.ee.
Täpsustavate küsimuste osas helistage tel 
5349 5644. Jälgige infot ka meie kodulehel
www.pkmaja.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

  KUHU MINNA

Kai kunstikeskus, Peetri 12, 

www.kai.center

• 18.07–27.09 Marianne Jõgi 
installatsioon “Interauraalne 
kontuur 1”, teosele ligi pääse-
miseks tule Kai kunstikeskuse 
piletimüügiletti (Kai maja 2. 
k o r r u s )  v õ i  h e l i s t a 
+372 5529 3139

• 19.09–8.11 Shezad Dawoo-
di näitus “Leviaatan: Paljassaa-
re peatükk”. Pilet 8/5 €, kolma-
päeviti kõigile 5 €

Kalamaja raamatukogu, Kotze-

bue 9, www.keskraamatukogu.

ee, tel 683 0970

•  Iga kuu esimene laupäev 
kell 11.00 põnnihommik. Vaa-
tame ja loeme põnniraamatuid 
ning proovime kätt meisterda-
mises

Põhjala tehas, Marati 5,

www.pohjalatehas.ee

• 5.09 kell 14.00 bunkaste. 
Rulaüritus, mis võtab üheks 
päevaks üle megasuure betoon-
põrandaga angaari

• 14.–20.09 DisainiÖÖ mess. 
15. sünnipäeva pidava festivali 

peateema on vajaduspõhine di-
sain. Lisainfo www.disainioo.
ee

Tallinna rahvaülikool, Pelgulin-

na maja, Telliskivi 56, info@

kultuur.ee / kultuur.ee, tel 

673 3965 / 5330 3390

• 2.09 kell 17.30 tantsumaa-
gia – saledaks läbi tantsu!

• 5.09 kell 16.30 või 8.09 kell 
12.00 laste kunstistuudio

• 5.09 kell 19.00 Pelgulinna 
tantsuõhtu (pilet 6 € / paarile 10 
€). Tantsuks mängib Argo Nii-
nemets ansamblist “Ingle”

• 8.09 kell 17.50 Shindo tree-
ning

• 9.09 kell 11.30 qigong (Hii-
na tervisevõimlemine)

• 15.09 kell 17.30 jalutuskäik 
150-aastases Pelgulinnas koos 
Jaak Juskega, osalus 12 €

• 18.09–31.10 näitus “Ida-
Mari naiste elu(olu)” Pelgulin-
na maja saalis

• 21.09 kell 17.15 eneseareng 
läbi jooga

•  7.10 kell 14.00,16.00 või 
18.00 õmbluskursus (vene kee-
les). Seeliku õmblemine algaja-

tele

Põhja-Tallinna noortekeskus, 

Kopli 98, www.ptnk.ee, tel 

653 1447 / 5556 7787

•  Iga esmaspäev ja kolma-
päev kell 16.00–17.00 USB

• Iga esmaspäev kell 18.00–
19.30 lauamänguõhtu

•  Iga teisipäev kell 14.00–
19.00 muusikaklubi

•  Iga teisipäev kell 14.00–
19.00 VR-mängud

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

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

•  4.09 ja 2.10 kell 17.30–
19.30 piljarditurniir

• 5.09 kell 13.00–18.00 jutu-
taja programmi suhtlemiskoo-
litus ja inspiratsioonipäev. 
Sihtgrupp 14–30-aastased noo-
red. Koostöös MTÜ-ga Jututaja

• 16.09 kell 15.00–18.00 su-
velõpu talgud ja ekstreemspor-
di vahendite hooldamine

• 18.09 kell 8.00–19.30 Wil-
dEst turniir

• 1.10 kell 16.00–19.00 sün-
nipäeva programm 

Põhja-Tallinnas on 

60 113 elanikku

Rahvastikuregistri 1. augusti 
seisundiga elas Põhja-Tallinnas 
60 113 inimest.
Augustikuu jooksul suurenes 
elanike arv meie linnaosas 43 
võrra ja kogu Tallinnas – 470 
võrra. Elanikke arv suurenes 
kõikedes linnosades, v.a. Prita. 
Käesoleva aasta algusest on 
Põhja-Tallinnase lisandunud 
189 elaniku.
Tallinnas tervikuna kasvas ela-
nike arv 1562 võrra ja oli au-
gusti alguseks 445 494.  
PTS
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GaasiEkspert OÜ
• Gaasiseadmete mü ü k,
paigaldamine, hooldus ja remont
• Gaasilekete kontroll ja kõrvaldamine
korterites ja trepikodades
• Gaasisü steemide projekteerimine

Gaas iseadmete  kaup lusGaas iseadmete  kaup lus
Punane 6 • 601 2888 • info@gaasiekspert.ee

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

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

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

Müüa sõnnikut, mulda, liiva, kil-
lustikku. Tel 5697 1079

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

Ostan garaažiboksi. Notari korral-
damine ja kulud minu kanda. Tel 
545 11053

Ostan kasutuseta jäänud sõiduki, 
võib vajada remonti. Kiire tehing 
ja vormistamine. Kõik pakkumised 
oodatud. Tel 5365 4085, skam-
pus@online.ee

Ostan korteri Tallinnas, võib va-
jada kapitaalremonti. Otse oma-
nikult. Tel 5304 5155

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

Reklaam ja kuulutused:Reklaam ja kuulutused:
pohja@tallinnlv.eepohja@tallinnlv.ee

645 7012645 7012

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

Ostan ühetoalise korteri otse 
omanikult. Notari korraldamine ja 
kulud minu kanda. Kõik pakku-
mised teretulnud. Tel 5844 0064, 
Raido

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

Pakun muruniitmise ja trimmer-
damise teenust koduaedades, ühis-
tute ja äriühingute ümbruses. He-
lista ja küsi lisa tel 5399 3595

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

Veenilaiendite ravi ilma järjekor-
rata Tallinnas. Dr Vilkevičius. Hind 
alates 65 €. Tel 669 0806. www.
vita.ee.

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

Õnnitleme septembri juubilare!
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Jevgenia
Tšeblukova
90

Ekaterina
Akhtyrskaya

Valentina Drobinina
Gunnar
Grossschmidt
Milvi Havi
Rozaliya
Kolesnikova
Senta Matsi
Evgeny Nefedov
Aime Randmäe
Eda Salve
Valdek Turu
85

Helgi Aru
Ana Dudorova
Luiza Filasofova
Maiga Hekkonena
Helgi Helmann
Hilja Järve
Olivia Kamma
Lidia Kõrver
Sofiya Mikulich

Kärsti Milovidova
Eeva Pajula
Viktoria
Prokopenko
Anna Samohhina
Valentyna Shikalova
Madis Siim
Leida Sütt
Andrey Syakki
Urve-Liis
Valdmaa


