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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus sai
nurgakivi

Linnaosa
vabaneb
romusõidukitest

 2020. aastal
valminud objektid

1. novembri seisuga elas 
Põhja-Tallinnas rahvasti-
kuregistri andmetel 60 113 
inimest.

Oktoobrikuu jooksul vähenes 
elanike arv meie linnaosas 35 
inimese ja kogu Tallinnas 66 
inimese võrra. Elanike arv vähe-

nes ka Lasnamäel, Mustamäel, 
Nõmmel ja Pirital. Käesoleva 
aasta algusest on Põhja-Tallin-
nasse lisandunud 189 elanikku, 
Tallinn tervikuna on kasvanud 
aga 3034 elaniku võrra. No-
vembri alguse seisuga elas pea-
linnas 446 966 inimest .  PTS

29. novembril süüdati esimene andvendiküünal.  Ilja Matusihis

Stroomi rannapargi 
Jõulumaa kava
Pühapäev, 6. detsember
16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja
 imeline mets”
16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 13. detsember
16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”
16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.45–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 20. detsember
16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 27. detsember
16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”
16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–18.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 3. jaanuar
16.00 Etendus “Kolm kassi”
16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.40–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 10. jaanuar
16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Jõuluootus Põhja-Tallinnas 
Põhja-Tallinna valitsus 
korraldab Stroomi ranna-
pargis tasuta jõuluürituste 
sarja. Esimesest advendist 
kuni 10. jaanuarini on 
Stroomi rannapargis ava-
tud imeline Jõulumaa. Igal 
pühapäeval kell 16–20 toi-
muvad vabas õhus töötoad, 

jõuluvana vastuvõtt, hobu-
vankrisõit, lasteetendused, 
karussellisõit, kõlab jõulu-
muusika. Jõuluüllatused!

Veel üritusi Põhja-Tallinnas.
• Kalamaja muuseumiaial on 

detsembrikuus avatud jõuluka-
lender “Ava üllatusi!”.

•  Noblessneri väljakul on 

püsti jõulupuu ja väike iglukü-
la, kus pakutakse kuumi jooke 
ja piparkooke ning 6. detsemb-
ril avaneb valgusinstallatsioon 
“Loojang”, mille inspireerija on 
legendaarne suvine Noblessne-
ri päikeseloojang merre.

• 6. detsembril toimub Tellis-
kivi Loomelinnakus Eesti Disai-

nikeskuse disainiturg.
•  12. detsembril toimub

Põhjala tehases (Marati 5) jõu-
luturg, kus külalisi ootavad 
maitsev söök, laste mängula, 
jõulurull ja päkapikudisko. Ava-
tud on stuudiod, lõbusad töö-
toad ja sõbralik tehas. Toimu-
vad kontserdid.  PTS

Kuni 6. detsembrini saab 
esitada ettepanekuid lin-
naosa kujundamiseks.

Kaasava eelarve rahastusele 
saab kandideerida projekt, mil-
lel on avaliku kasutuse eesmärk 
– see peab olema linlastele ena-
miku ajast tasuta kasutatav, 
väärindama linnaruumi ja toe-
tama linna arengueesmärke.

Ideid on võimalik esitada igal 
Tallinna veebilehel, teenindus-
saalis (Vabaduse väljak 7) või 
linnaosavalitsustes (Niine 2) 6. 
detsembrini. Idee esitaja peab 

kirjeldama projekti eesmärki ja 
olulisust, sihtrühma, teostamist 
ja võimalikku ajakava ning hin-
nangulist maksumust.

Aasta jooksul elluviidavad 
ideed selgitatakse välja hääle-
tusel linnaosade kaupa. Oma 
linnaosa projekti valikus saavad 
osaleda selle linnaosa elanikud 
alates 14. eluaastast.

Iga hääletaja saab hääletada 
kuni kahe meelepärase projek-
ti poolt. Hääletada saab elekt-
rooniliselt või paberil.

Hääletus on planeeritud 18.–

31. jaanuaril 2021.
Kaasava eelarve eesmärk on 

igal aastal viia igas linnaosas el-
lu projekt, mille idee pakuvad 
välja ja valivad hääletusel lin-
naosa elanikud.

2021 on kaasava eelarve ko-
gusumma 800 000 eurot. 75 
protsenti kogusummast jaota-
takse linnaosade vahel võrdselt 
ning 25 protsenti linnaosa ela-
nike arvuga proportsionaalselt. 
Põhja-Tallinn saab kaasava eel-
arve projekti teostamiseks 
102 020 eurot.  PTS

Toimub kaasava eelarve ideekorje

Põhja-Tallinnas on 60 113 
elanikku
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Põhja-Tallinnas  
on 59 628 elanikku


 Ebe Otto,  

Pelguranna raamatukogu juhataja

Kaasava eelarve võiduprojekt: 
jaapanipärane minimets

Põhja-Tallinnas avati  
looduslik liuväli

Selles
lehes >

Hariduse  
toetamine  LK. 2

Energiakulude  
hüvitamine   LK. 3

Hääletuse võitnud ettepanek lisab Põhja- 
Tallinnasse jaapanipärase jätkusuutliku liigi-
kooslusega minimetsa. Mitmekesine tihe mini-
mets meelitab ligi putukaid ja linde, suurendab 
bioloogilist mitmekesisust, vähendab õhu saas-

tatust ja mürataset. Isereguleeruva ja kiiresti 
kasvava minimetsa idee on alguse saanud Jaapa-
ni botaaniku ja taimeökoloogi Akira Miyawaki 
töödest. Sellised ökosüsteemid on kliimaees-
märkide saavutamisel võtmetähtsusega.

Põhja-Tallinna valitsus avas Stroomi rannahoone kõrval 
uisuväljaku, liuväli jääb avatuks, kuni jätkub külma ilma.

Liuväli on suuruses ca 50x25 meetrit, selle kasutamine on tasuta ja vaja on 
oma uiske. Teiste sõitjate ohutuse huvides pole hokimäng Stroomi uisu-
väljakul lubatud. 

2022. aasta  
olulised projektid
● Kass Augusti promenaad 
● Kopli Püha Jüri kabel  

ja memoriaalala 
● Vana-Kalamaja tn 15 mänguväljak
● Karjamaa pargi mänguväljak
● Lasteaed Maasikas
● Lasteaed Kelluke 
● Lasteaed Päikene
● Vana-Kalamaja tn
● Kolde pst 
● Sitsi tn 

Väljaandja: Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Aadress: Kari 13, 10311 Tallinn
E-post: violetta.lanman@tallinnlv.ee 
Telefon: 645 7012. Trükk: Printall
Kirjastaja: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee
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Lasteaed Maasikas saab uue hoone. 
Architecture Workshop Finland Oy

Jaapanipärase minimetsa istutamine Kristiine linnaosas, kus idee võitis mullu. Mats Õun

Liuväli jääb avatuks, kuni jätkub külma ilma. Ilja Matusihis

Tallinn taastab Kopli kalmistupargi 
memoriaalala. Ansambel OÜ

Kaasava eelarve 2022  
hääletustulemused:

● Jaapanipärane minimets  
Põhja-Tallinnasse – 530 häält

● Kalamaja vabaõhutreening-  
ja noortepark – 433 häält

● Stroomi Beach Arena – 378 häält
● Stroomi jalgpalliplatsi  

korrastamine – 360 häält
● Lõime tänava miljööväärtuslik ala – 246 häält
● Katusega puhkealad grillimiseks – 197 häält
● Ratta õpperada Stroomi  

ja Merimetsa alale – 169 häält
● Madalseiklusrada Ristiku põhikooli  

õuele – 162 häält
● Vabaõhualadele mõeldud 

muusikainstrumendid – 87 häält
● Tallinna luulerada Põhja-Tallinnasse –  

81 häält
● Õuemale Stroomi piirkonda – 67 häält

Põhja-Tallinnas andis 1631 inimest  
kokku 2710 häält

Kaasava eelarve 2022 raames  
valisid põhjatallinlased 525 häältega 
Irina Sološenko idee  
„Jaapanipärane minimets  
Põhja-Tallinnasse". 



Vadim Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea
 

Pealinna volikogu võtab enne uusaastapü-
hi vastu järgmise aasta eelarve, mille esitab 
Tallinna linnavalitsus. Haridusvaldkond on 
traditsiooniliselt olnud üks prioriteete ning 
2022. aasta pole erand. Lõppeva aastaga võrrel-
des kasvavad selles valdkonnas nii investeerin-
gud kui tegevuskulud. Põhitähelepanu pööra-
takse eelkõige õpikeskkonna arendamisele ning 
lasteaedade, üldhariduskoolide ja huvikoolide 
renoveerimisele. Olulist rolli mängib laste lii-
kumisharjumuse kasvatamine, eraldame sellele 
raha kui ühele prioriteetsele valdkonnale.

Haridusvaldkonna kuludeks on 2022. aas-
tal planeeritud 292 miljonit eurot, see on 5% 
rohkem kui eelmise aasta eelarves. Sellesse 
valdkonda investeeritakse ligi 60 miljonit eurot 
– koolidele 16,3 miljonit ja lasteaedadele 43,6 
miljonit. Kokku saab haridusvaldkond üle 34% 
pealinna 2022. aasta eelarve kogumahust. Selle-
le lisandub veel noortetöö – 2,5 miljonit eurot.

Üks oluline uuendus on 50 euro suurune 
toetus, mida makstakse kõigile üldharidus- ja 
kutsekoolide õpilastele uue õppeaasta alguse 
puhul ehk 1. septembriks 2022. Varem maksti 
sellel alal vaid ranitsatoetust (360 eurot), mida 
said esimesse klassi astujate vanemad. Nüüd 
saavad kõik õpilased teisest klassist alates 50 
eurot toetust: see kehtib nii gümnaasiumide kui 
kutsekoolide kohta. 

Tulevikus kavatseb linnapea nimetatud 
summa kahekordistada. Konkreetsetest objek-

tidest rääkides pakub Põhja-Tallinna elanikele 
huvi teadmine, et meil on plaanis alustada He-
leni kooli rekonstrueerimise projekteerimist, 
samuti lõpetada pallimängude miniväljaku ehi-
tus Ehte humanitaargümnaasiumi juures. Plaa-
nis on ka mitmete lasteaedade renoveerimine: 
muuhulgas ehitatakse 2022. aastal uued hooned 
lasteaedadele Kelluke ja Maasikas. Samuti alus-
tatakse ehitustöödega veel kolmes linna laste-
aias ning koostatakse remonditööde projektid 
15 lasteaias, sealhulgas Päikeses.

Lasteaedade kohta veel: koalitsioonileppe 
üheks punktiks oli lubadus, et tallinlastel ei tõs-
teta järgmise nelja aasta jooksul lasteaia koha-
tasu. See on oluline, sest kõnealune summa on 
alati kasvanud koos riikliku miinimumpalga 
määraga. Linn kompenseerib nüüd vahe nii, et 
tasu jääb endiseks. Arvestades, et praegu tõuse-
vad peaaegu kõik hinnad, on see meeldiv erand.

Uudiseid on ka teisest minu vastutusvald-
konnast ehk spordist: aastal 2022 rajame Sõle 

spordikeskuse lähedale minijalgpalliväljaku. 
Lisaks otsime platsi uue jalgpallistaadioni ehitu-
seks Põhja-Tallinnas.

Olen Põhja-Tallinnas elanud üle 35 aasta. 
Lõpetuseks soovin kõigile meie koduse linnaosa 
elanikele head uut aastat ja kauneid jõule!  Too-
gu algav aasta 2022 võimalikult palju positiiv-
seid emotsioone, et saaksime turvaliselt nautida 
elu pere või sõprade ringis või ka üksi iseenda-
ga, unustades kõiki juba liigagi pikalt kurnanud 
koroonaviiruse. 

Soovin teile tugevat tervist, õnne ja edu!

Põhja-Tallinna valitsus ootab linnaosa 
elanike arvamusi, kuhu võiks 
paigaldada uusi pinke ja prügikaste.

Pakkuge uusi soovitavaid pinkide ja prügikastide asu-
kohti, kirjutades e-postile tiina.vandre@tallinnlv.ee.

Või jätke pakkumised paberkandjal linnaosa valitsuse 
valvelauas asuvasse hääletuskasti kuni 20.01.2022 aadres-
sil Kari tn 13.
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■ LINNAOSA VEERG Pealinna hariduseelarve aastal 2022: 
ehitame ja toetame

Anna teada,  
kuhu on vaja 
juurde pinke  
ja prügikaste!

Jõulukuuskede 
kogumiskohad

Linn rajab aadressile Sõle 40a multifunktsionaalse spordiväljaku.

Lasteaed Kelluke valmib sügisel.  
Nord Projekt

1. Kopli 69C – Kopli kalmistupargi Kopli tänavapoolse värava juures
2. Tööstuse 56 – Erika bussipeatuse taga asuv parkla
3. Sõle 51 – Pelgulinna Selveri juures
4. Salme 12 – Salme kultuurikeskuse kõrval  

(Salme ja Kalevi tn nurgal asuval parkimisplatsil)
5. Kalaranna tänav T9 – Kalaranna ja Lennusadama tänava nurgal
6. Niine 2 – majatagune parkla

Kogumiskohad on avatud jaanuari lõpuni. 
Konteinerid on mõeldud ainult kuuskede jaoks. 
Kuuskedelt tuleb ehted ja kilekotid eemaldada.

Saatke ettepanekud  
tiina.vandre@tallinnlv.ee

Foto: Ilja Matusihis

Üks oluline uuendus on 50 
euro suurune toetus, mida 

makstakse kõigile üldharidus- 
ja kutsekoolide õpilastele uue 

õppeaasta alguse puhul.

Tallinlastel ei tõsteta järgmise 
nelja aasta jooksul lasteaia 

kohatasu

Aastavahetus on kui vahefiniš, kus võta-
me kokku, mis sai tehtud ja mida tu-
leb saavutada järgmise ringiga ümber 

päikese. Aasta algas Seenioride Maja avami-
sega – uude, tänapäevaste tingimustega koju 
Maleva 18 kolis üle 80 eaka. On lootust, et 
niisuguste majade arendus jätkub Põhja-Tal-
linnas ka edaspidi. Augustis avasime Kopli 
kasepargi, kus toimus ka rahvaste festival. 
Septembris avati vastvalminud kogukonna-
maja koos suure ja võimalusterohke aiaga. 
Oktoobris tegi taas uksed lahti uuenenud Sal-
me kultuurikeskus. Aasta lõppes Kopli Tervi-
semaja avamisega.

Käesolev talv tuletab meelde, mis meil 
veel puudu on. Lumi võib pakkuda rõõmu, 
kuid alustame vähem rõõmustavast osast. 
Lume ja libeduse tõrjeks valmistusime juba 
suvel, täiendades koostööpartneriga lepingut, 
et tõhustada lume väljavedu. 

On selge, et Põhja-Tallinna kitsad tä-
navad vajavad kiiremat reageerimist nii 
sahkamisel kui ka väljaveol. Kuid vaatamata 
sellele pean tunnistama, et arenguruumi siin 
jätkub – on oluline, et tänavad ja eriti hari-
dusasutuste lähipiirkonnad saaksid senisest 
kiiremini koristatud. Tähelepanu juhtimised 
kitsaskohtadele ja puudustele on teretulnud.  

Samas pakub lumine talv ka vaba aja 
veetmise võimalusi. Oleme võtnud eesmär-
giks Põhja-Tallinnas korralike suusatamis- ja 
uisutamistingimuste tagamise. Ka kelgumäed 
ja lumelinn peavad õige talve juurde kuulu-
ma. Hetkel tegutseb uisuplats Stroomi ran-
nas. Tõsi, täna sõltuvad suusarajad ja uisuväl-
jak miinuskraadidest ja lume kogusest, kuid 
pikemas plaanis vajab linnaosa külmutusega 
uisuväljakut ja kunstlumega suusarada, mis 
aitaks hooaega pikendada. 

Töötame selle nimel, et kasutada kõiki 
võimalusi, mis looksid enam tingimusi vaba 
aja veetmiseks ja sportimiseks. On tähtis, et 
linnaosa elanikud ei peaks sõitma kaugemale, 
vaid saaksid meeldivalt aega veeta oma kodu-
koha lähedal.

Alanud aastal valmivad linnaosas mitmed 
lasteaiad, avame Süsta pargi ning algab Va-
na-Kalamaja tänava suurehitus. Tähtis on ka 
puhta suplusvee tagamine Stroomi rannas ja 
seal paranevad ajaveetmisvõimalused eeskätt 
lastele. Loodan, et mängulaev Santa Maria 
toob rõõmu nii väikestele kui suurtele. Uuelt 
aastalt ootan kogukonna veelgi suuremat 
kaasatust. Näiteks tihedamad nõupidamised 
korteriühistutega või eakate ja noorte nõuko-
gud – need aitavad kindlasti jõuda reaalsete 
probleemideni.  Soovin, et uuel aastal saaks 
üha rohkem linnaosa elanikke osaleda otsus-
tusprotsesside algfaasis, vaid nii saame luua 
seda, mida kogukond päriselt soovib.  Lähtu-
me põhimõttest, et põhjatallinlane on tellija 
ja linn teostaja. 

 
Head uut aastat!

Linnaosa aasta 
suur tegu koosneb 
miljonist pisitööst

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem. 
Ilja Matusihis



Väikese ja keskmise sissetulekuga on inimene või 
pere, kelle keskmine sissetulek perioodil, mille 
eest toetust taotletakse, on:  
● 1126 eurot kuus pere ainsale või esimesele liik-
mele,  ● igale vähemalt 14-aastasele 50% sellest 
(s.o 563 eur) ja  ● igale alla 14-aastasele 30% sel-
lest (s.o 338 eur). 

Näiteks kahest täiskasvanust koosneva leib-
konna toetuse saamise piir on 1689 eurot ning 
kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega 
pere toetuse saamise piir on 2365 eurot. 

Seda, kas kvalifitseerud toetusele, saad kont-
rollida rahandusministeeriumi loodud eesti- ja 
venekeelsest veebikalkulaatorist (leitav veebile-
helt www.rahandusministeerium.ee/et/energia-
kulude-huvitamine).

Tallinna elanikud saavad hakata energia-
toetust taotlema hiljemalt jaanuari keskpaigas. 
Täpne kuupäev avaldatakse veebis rahandus-
ministeeriumi kodulehel. Selleks ajaks on ole-
mas taotluste haldamiseks vajalik e-keskkond ja 
täiendava väljaõppe saanud personal. 3. jaanua-
rist on tallinlastele avatud energiatoetuse info-
telefon 600 6300.  

Toetuse periood on 2021. aasta septemb-
rist kuni 2022. aasta märtsini (kaasa arvatud). 
Taotlusi saab esitada kuni mai lõpuni. Inimene 
valib ise, mitme kuu eest korraga toetust taotleb. 
Maksimaalselt on võimalik taotleda kuni 5 eelne-
va kuu kulude kompenseerimist. Kõige varasem 
kuu, mille eest toetust makstakse, on september.

Kui suur on energiakulude 
kompensatsioon ühes kuus?  

Hüvitamisele kuulub 80% arve summast, mis 
ületab: 
1. elektri puhul 120 eurot/MWh (12 s/kWh); 
2. gaasi puhul 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh); 
3. kaugkütte puhul 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh).  

Minimaalne toetussumma on 10 eurot, alla 
selle toetust ei maksta. Sellisel juhul võib olla 

mõistlik kokku koguda mitme kuu kuludoku-
mendid ja esitada nende osas ühine taotlus. Mak-
simumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide 
energiakulu arvete peale kokku (nii elektri, gaasi 
kui kaugkütte peale kokku).  

Loe lisaks rahandusministeeriumi kodulehelt 
eesti keeles (https://www.rahandusministeerium.
ee/et/energiakulude-huvitamine) ja vene keeles 
(https://www.rahandusministeerium.ee/et/voz-
meshchenie-zatrat-na-energiyu).

Kui teate, et soovite jaanuari keskpaigas 
taotleda toetust tagasiulatuvalt perioodi sep-
tember–detsember eest, palume teil kontrol-
lida oma selle perioodi arveid ja vaadata, kas 
seal on kulud kajastatud nii, nagu toetuse taot-
lemisel on ette nähtud. 

Energia tarbimiskogus peab olema arvel väl-
ja toodud MWh/KWh-s, gaasi puhul sobib ka 
m3. Sageli on üüriarvel gaas ja kaugküte seotud 
korteri ruutmeetri hinnaga, aga seda ei ole töö-

tajal võimalik teisendada. Kui mahuühikud on 
esitatud teisiti, tuleb suhelda korteriühistuga ja 
paluda esitada sellised arved, kus on kõnealused 
energiakulud välja toodud eelnimetatud viisil.  

Kui taotlete kaugkütte kompenseerimist ja 
teie elamu kuulub konkurentsiametiga koos-
kõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonda, 
peab lisaks sellele, et arvel kajastub kaugkütte 
kogukulu eurodes, olema arvelt tuvastatav ka 
kaugkütet pakkuv ettevõte ja võrgupiirkond (nt 
Adven Eesti AS Põhja-Tallinna võrgupiirkond). 
Kui elamu ei asu konkurentsiametiga koos-
kõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas, 
peab arvel kajastuma kogukulu eurodes, lisaks 
peab arvel olema esitatud kuu keskmine või 
kuu lõpu seisuga kaugkütte ühikuhind kilo- või  
megavatt-tunnis arvel esitatud kuu kohta ja 
2021. aasta jaanuaris. Kui arvelt ei ole võimalik 
eristada nimetatud andmeid, tuleb samuti pöör-
duda korteriühistu poole. 

07.01 kl 15–19 Põhja-Tallinna Jõulumaa Stroomi rannapargis. 
13.01 kl 17–20 legendaarse Leelo kohviku taasavamine  
Salme kultuurikeskuses (Salme 12; vajalik Covid-tõend).
26.01 kl 12 (eesti keeles) ja kl 14 (vene keeles)  
eakate akadeemia Põhja-Tallinna kogukonnamajas  
(Kari 13; vajalik Covid-tõend). Esineb zooloog Mati Kaal.

Energiatoetus on väikese ja keskmise sissetulekuga peredele mõeldud toetus, mis on tingitud 
energiahinnatõusust ja millega kompenseeritakse osaliselt elektri-, gaasi- ja kaugküttekulu. 
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Energiatoetus: mida on vaja teada

Üritused  
Põhja-Tallinnas

7. jaanuaril on Jõulumaa viimast päeva avatud. Ilja Matusihis

Energiatoetuse infotelefon: 600 6300. Ilja Matusihis

Põhja-Tallinna Valitsus 
tänas linnaosa 
haridusasutuste 
parimaid

Põhja-Tallinna parimad 
haridustöötajad 2021: 
Aivi Arjak, Eva Kaljurand, Helje Salong, 
Ave Teichmann, Svetlana Manetova, 
Olga Shataya, Urve Liiver,  
Tatjana Tarnagrodskaja,  
Maris Laaneväli, Aina Roos, Olga Stõk, 
Elena Kolossova, Niina Kõmõšan, 
Stella Kallisaar, Natalja Grišentšuk, 
Nadežda Sepp, Svetlana Ljubimova, 
Irina Savitskaja, Anna Smokova, 
Natalja Tokareva, Natalja Denissova, 
Tatjana Vassiljeva, Svetlana Agerova, 
Irina Melnikova, Oksana Kartašova, 
Alisa Tuljakova, Svetlana Kolchurina, 
Liili Meerits, Ivi Tee, Merike Jõesaar, 
Ulvi Tsarski, Mariel Piller,  
Maria Griffel, Siiri Kask, Anneli Elme,  
Moonika Tuur, Anneli Lootus, Anni Saul, 
Birgit Kütt, Maive Tagel, Lee Maipuu, 
Olga Kofanova, Marina Telnova,  
Irina Sahhatova, Olga Glazunova,  
Alla Tannil, Taissia Dmitrijeva,  
Kerli Elmaste, Elvira Uustalu,  
Kristiina Aruste, Jelizaveta Lauri,  
Marliin Lõhmus, Aleksandra Klinova, 
Siiri Liik, Merike Pikkel, Aivo Erm, 
Natalja Beresneva, Irina Telkinen,  
Olga Groznova, Julia Gelb,  
Tatjana Galkina, Sergei Antonov, 
Tatjana Tšernjejeva, Jelena Paal,  
Olga Zonina, Kevin Pruus,  
Kristina Ruuse, Liis Lindma, Katrin 
Leete, Ilona Jakovlev, Olga Belova, 
Natalja Tkatšenko, Svetlana Litvinovitš, 
Olga Severina, Jelena Griško,  
Anna Perova, Reet Mõlder,  
Liina Maasalu, Imbi Hoop, Christian 
Filip Tammerik, Brigita Põld, Aigi Mets, 
Marju Rannamaa, Õie Sullakatko, 
Merike Tsupsman, Valdo Jask,  
Ellen Piilman, Kalle Jeret,  
Ingrid Soosaar, Riina Reisberg,  
Katri Pihelgas, Sandra Mikomägi, 
Ergen Kandar, Jana Kanger,  
Krista Putrolainen, Kadri Killing,  
Alina Orekhova, Eleri Cortina,  
Enn Pormeister, Annely Tahker,  
Galina Linitš, Valeria Grinevskaja, 
Annely Jaanhold, Piret Meier,  
Meeli Wright, Kairi Järvik-Elvisto,  
Anneli Pihelgas, Liis Karelson,  
Merili Tois, Imbi Kõiver, Virve-Ingrid 
Lige, Klaarika Hiis-Hommuk,  
Erki Korp, Valeria Liigsoo, Kadi Pärn, 
Anita Haljak, Kristin Braks,  
Jelena Voronova, Jelena Fortunova.

Tunnustati ligi 130 töötajat. PTS

Millest alustada:  
Kontaktide vähendamiseks seoses COVID-19 olukorraga soovitame esitada taotlus e-keskkonnas (taotlen.tallinn.ee) mitme kuu eest 
korraga. 
Need, kes e-keskkonnas taotlemisega toime ei tule, võiksid esmalt paluda lähedaste abi ja kui ka see ei ole võimalik, tuleb regist-
reerida endale telefoni teel aeg selle linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas, kelle territooriumil inimene rahvastikuregistri 
andmetel toetuse taotlemise hetkel elab. Eelregistreerimise süsteem aitab vältida rahvamasside kogunemist ja hoida inimeste tervist. 

Millised dokumendid tuleb esitada? 
1. Kuludokumendid, mille osalist kompenseerimist soovitakse ja kust on näha energiatarbimise kogukulu ja tarbitud energia kogus 
(Energia tarbimiskogus peab olema arvel välja toodud MWh/KWh-s, gaasi puhul sobib ka m3).
2. Juhul, kui rahvastikuregistrijärgne elukoht ei lange kokku tegeliku elukohaga ja tegelik elukoht ei ole pere omandis (ehk kinnistusre-
gistrist kontrollitav), tuleb esitada ka eluruumi kasutamise alus (leping, kasutusõigus vms).
3. Juhul, kui makstakse elatist või täitemenetlusi, tuleb taotlejal esitada selle kohta tõendid (pangakonto väljavõte, kuid kui sealt nt 
elatise kohta info välja ei tule, käsikirjaline allkirjastatud tõend elatise maksmise kohta vms). 

Kui kaua läheb aega, et toetus kätte saada? 
Taotluse läbivaatamiseks kulub kuni 35 tööpäeva. Kui kõik dokumendid on korras, makstakse toetussumma välja järgneva  
7 tööpäeva jooksul. Kui taotleja peab esitama täiendavaid andmeid, antakse talle selleks aega 5 tööpäeva.

Stroomi rannahoone kõrval on avatud uisuväljak. 
Liuväli jääb avatuks kuni jätkub külma ilma.

Linnaosa kontaktid vastuvõtule 
registreerimiseks seoses 
energiatoetusega: 
Põhja-Tallinna telefon info 
saamiseks 6457070 
ja vastuvõtule 
registreerimiseks 
645 7040. 

NB! Taotlemine 
algab jaanuari 

keskpaigas!
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Uus maja on toonud kaasa palju uusi huvi-
ringe. Koolilapsed saavad tegeleda loov- ja 
show-tantsu (7–12aastased), fotograafia 
(8–16aastased) ja skulptuuri loomisega 
(8–15aastased). Mudilaste jaoks on avatud 
robootika huviring (5–7aastased). 

Lapsed tutvuvad erinevate tehnikatega 
ja õppivad neid programmeerima. Huvi-
ring on eesti keeles ja ringi on oodatud ka 
eesti keelest erineva kodukeelega lapsed. 

Eesti keele praktiseerimiseks on ka  
koolilaste kodulooring (8–10aastased). 
Lisainfo:www.koplihuvikool.edu.ee  
ja tel. 6627102.
 
Kristi Tarassov
Koduloo- ja robootikaringi juhendaja 

Huvi ja armastus valitud eri-
ala vastu on need, mis hoia-
vad pikki aastakümneid ame-
tis samal töökohal. Ebe Otto 
on Pelguranna raamatukogu 
hing ja süda olnud neliküm-
mend viis aastat. 

Asusite 1976. aastal ametisse Tal-
linna keskraamatukogu Pelguranna 
raamatukokku. Täpsemalt oli selle 
nimetus tol ajal M. Gorki nimelise 
Tallinna Keskraamatukogu lastekir-
janduse osakond, alates 1992. aastast 
Pelguranna Lasteraamatukogu ja 
täna asub aadressil Kangru 13 Pelgu-
ranna raamatukogu. Millised on kõi-
ge üllatavamad ja põnevamad muu-
tused, mis on teie silma all 45 aasta 
jooksul toimunud?

Muutunud on põhimõtteliselt 
kõik. Kui 45 aastat tagasi laiutasid 
raamatukogudes aukartust äratavad 
kataloogikapid ja lugejaid puudutavat 
teavet hoiti laenutusleti taga kartotee-
kides paberkaartidel, siis nüüd saame 
kogu teavikuid ja lugejaid puudutava 
info ühest arvutist.

Laenutusalal ja raamaturiiulitel 
on siiani oluline koht, aga raamatuid 
ja ajakirju saab lugeda ka elektrooni-
lisel kujul. Raamatukogus on nüüd 
arvutisaal, arvutiklass, töötuba, video-

mängude tuba, sporditarvete laenutus, 
tööriistalaegas. Meie majas asub ka 
Tallinna keskraamatukogu raamatu-
kogubussi garaaž.

Tööriistade laenutamine on Pel-
guranna raamatukogu uus teenus, aga 
mitmed Tallinna raamatukogud on 
arendanud oma unikaalseid teenuse-
liike, avatud on õmblustuba, seemne-
laegas ja innovatsioonilabor. Mitme 
raamatukogu juures on kogukonna-
aiad. Iga päev toob raamatukogudesse 
midagi uut ja põnevat.

Kas olite ka loomu poolest pigem 
vaikust, lugemist ja mõtisklemist 
hindav neiu, et raamatukoguhoidja 
töö sel moel igati sobilik tundus?

Lugeda kindlasti meeldis, aga ar-
van, et olin päris elava loomuga laps. 
Jäära tähtkujus sündinud ja jäärapäine.

Raamatukogutöö nõuab peale kir-
jandushuvi ka näiteks head inimeste 
tundmist, suhtlemisoskust, isegi näit-
lejavõimeid.

Inimeste huvi teadmiste, põne-
vuse, emotsioonide ja palju muu 
vastu, mida just raamatutest leiab, ei 
kao kuhugi. Mida ise praegu loete ja 
mida ka teistele soovitate?

Inimestel on suur huvi uudiskir-
janduse vastu, aga meie riiulitel on ka 
muud huvitavat. 

Algas Tallinna keskraamatukogu 
lugemisprogrammi „Raamatuga keva-

desse“ uus hooaeg. Programmis osa-
levad raamatud ei ole uudiskirjanduse 
seast, aga kuuluvad kindlasti raamatu-
kogudes leiduvasse paremikku. Küm-
nenda hooaja teemaks on „Lugemise 
kunst”. Seekord lugemiseks valitud 
teosed on seotud raamatute, raamatu-
kogude ja loominguga.  

Minu lugemiseelistusi määrab suu-
res osas lapsepõlvest pärinev ajaloo-

huvi. Loen ka elulooraamatuid ja hästi 
kirjutatud reisikirju. 

Momendil on minu lugemislaual 
ajaloo valdkonda kuuluv „Mineviku 
pikk vari“ Aleida Assmannilt.

Ilukirjandusest meeldivad Varraku 
kirjastuse ajaviiteromaanid. 

Momendil on ka lugejate seas eri-
ti populaarne Lucinda Riley „Seitsme 
õe“ sari.

Tegelikult on ilukirjandusliku raa-
matu valimine väga isiklik tegevus. 
Raamatukoguhoidja saab küll selle 
juures abiks olla, aga õige on kuulata 
oma sisetunnet, et just õige raamat 
koju viia.

Pelguranna raamatukogu juhataja 
Ebe Ottoga ajas juttu  
Haldi Normet-Saarna.
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Ebe Otto: iga päev toob raamatukogudesse midagi uut ja põnevat

● 03.02. Õmblemine (vene 
keeles). Sobiva kellaaja saab 
valida kohapeal.
● 08.01 kl 10. Vokaalstuudio 
Voce.
● 28.01 kl 17. Liisi Tani akvarel-
litöötuba: värviringi segamine 
akvarellidega.
● 04.02 kl 17. Kiiksuga asjad: 
klappidega käsitöötarvete karp.
● 08.02 kl 18. Sissejuhatus 
ikoonimaailma. Toimub Ikooni-
muuseumis, Vene tn 6.

● 18.02 kl 18. Liisi Tani ak-
varellitöötuba: akromaatiline 
värv, kolme põhivärviga liblika 
maalimine.
● 23.04 kl 12.00 Viljapuude 
hoolduslõikus. Toimub praktili-
se kursusena aias.
 
Lisainfo: 
673 39 65, 533 033 90.  

Registreerimine: 
kultuur.ee

Linnaaiandus 
Tallinna vabas  
waldorfkoolis
Juba üle 11 aasta Põhja-Tallinna kogukonda 
kuuluv Tallinna vaba waldorfkool sai sellel 
hooajal oma hooviala arendamiseks toetust 
Tallinna keskkonna- ja kommunaalametilt. 

Tänu toetusele on meil nüüd ravimtai-
mede aed, toidujäätmete kiirkomposter, 
aiajäätmete kompostikast ja suurem töö-
riistapark. 

Mõtte- ja aiatöötalgud aitasid leida ning 
kasvatada kogukonna tugevusi ja ühisosa. 
Jätkame oma aia arendamist ja valmistume 
2022. a taotlusvoorus (www.tallinn.ee/est/
keskkond/linnaaiandus) kandideerima.

Pelguranna raamatukogu juhataja Ebe Otto.

Kopli huvikool ootab  
ka robootika huviringi.

Aiandusega võib tegeleda ka linnas.

Uus aasta  
Kopli  
huvikoolis!

Tallinna rahvaülikooli Pelgulinna maja 
(Telliskivi 56) ootab uuel aastal osalejaid 
järgmistele kursustele:

Õnnitleme jaanuarikuu juubilare!
90

Antonina Aleksejeva
Evgeny Progolkin
Niina Issjanova
Viivi Viilmann
Tamara Smoli

Elvi Valvik
Valentina Rodimova

Nina Pavlova
Valdor Prei

100
Elisabeth Hendla

Fanja Stoler

95
Liubov Skobova

Viktor Rabinovich
Nina Dokuchaeva
Galina Smirnova

85
Viiu Nigul

Helju Tjumentseva
Tatiana Kartovitskaya

Mihhail Široki
Roomet Hausmann

Galina Starosta
Vyacheslav Urban

Ivan Varvaruk
Valentina Luzanenko

Helju Kers
Zinaida Aleksandrova

Milvi Sergo
Nadezda Krukovitš

Vitaly Zlobin
Vasily Andreev

Ljudmilla Petrova
Nadežda Oks

Loit Saare

Mai-Liis Adams
Svetlana Minina

Ljudmila Lebedeva
Lilia Romanovitš

Galina Taran
Roza Mosyagina

Vello Mäeots
Leonid Sigal

Evi Arro
Gennady Bobkov
Saima Raidsalu

Nadežda Hadorik
Heldi Mägi

Valentina Selezneva
Silvia Villmann

Olav Saul
Gennadi Timofejev

Vaike Silmato
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БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

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

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

 

● Lamekatuste remont SBS rull-
materjaliga. Vannitubade remont. 
Elektri-Torutööd. Boilerite, pisti-
kute paigaldus. 58508713.
● Ostan Richard Uutmaa maali, 
akvarelli (R. Uutmaa). Tasun kuni 
2500€. Tel: 56770569
● Santehnik-Elektrik. 5011413
● Eluruumide sanitaar- ja kapi-
taalremont. Lammutusest lõppvii-
mistluseni, k.a. elektri- ja torutööd. 
5831 4411.
● Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja 
viimistlustööd. Kortermajade re-
noveerimine MTR EEH011474 
Pakume erinevaid lahendusi hoo-
nete ja majade ehitusel. mehitus@

gmail.com, Tel: 5352 9476
● Müüa saetud ja lõhutud kütte-
puud pikkusega 30–60 cm. Koju-
vedu. Tel 522 7345, marek406@
gmail.com 
● Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame arkist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310
● Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, fotosid, trükiseid ja doku-
mente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628.
● Ostan üle 30 aasta vanuseid au-
tosid / mootorsõidukeid (VAZ, 
gaas, UAZ), mootorrattaid, NSV 
Liidu mopeede, neile varuosi jne 
Tel. 5683 6500

■ REAKUULUTUSED

Ostan seisma jäänud 
sõidukeid. Ka avariilisi, 
riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire 
vormistamine ja tehing. 

Pakkumisi ootan  
tel 5618 8671 või 

seisevauto@gmail.com

Reklaam  
ja kuulutused: 

pohja@tallinnlv.ee 
645 7012

www.facebook.com/
PohjaTallinn/

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

TALLINN & HARJUMAA TASUTA TRANSPORT!

Info ja tellimine
51 36 999

info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Abikäed on 
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest 

ehituse ja remondini

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

15aastane Nikita armastab taipoksi. Raske 
geenihaiguse tõttu on ta terve elu pidanud aga 
hoopis raskemat võitlust.
Toeta uue tõhusa ravimi ostmist ja aita 
tal võita.

Sõlmi püsiannetus:
toetusfond.ee

Helista annetustelefonile:
900 7710  | 10 €
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Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,
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Kutsume Ristiku Põhikooliga 
virtuaalselt tutvuma 
lahtiste uste päeval 

26. jaanuaril 2022 kell 15:00 
 
 

1. veebruarist algab vastuvõtt 1. klassidesse 
 
 

 Täpsem info kooli kodulehel www.ristiku.tln.edu.ee

Kaitse ennast!
Vaktsineerimiseks saab aja kinni panna, 
helistades riigi infotelefonil 1247  
või broneerides aja digiregistratuuris. 
Üle Eesti korraldatakse ka võimalusi end 
vaktsineerida ilma eelnevalt registreerimiseta  
ning info nende kohta on koondatud veebilehele 
www.vaktsineeri.ee, samuti oskab nende kohta 
infot anda telefon 1247.  


