
Jäätunud Õismäe tiigilt päästeti lennuvõimetu luik
Jaanuari keskpaigas päästeti koostöös 
Päästeameti, Eesti Metsloomaühingu ja 
Haabersti Linnaosa Valitsusega Õismäe 
tiigilt luik, kes ei suutnud jäätunud vee-
kogult minema lennata. Luik toimetati 
Eesti Metsloomaühingu hoiukodusse.

Haabersti linnaosa vanema Ma-
rek Jürgensoni sõnul oli luik inimes-
te poolt üle toidetud ja ei olnud enam 
võimeline lendama. „Tänu tähelepane-
likele kodanikele ja Päästeameti abile 
viisid Eesti Metsloomaühingu esinda-
jad lennuvõimetu linnu hoiukodusse, 
kus teda jälgitakse ja kontrollitakse te-
ma toitumist. Peale dieeti, kui luik suu-
dab jälle lennata, lastakse ta tagasi va-
badusse,“ ütles Jürgenson.

„Kui veelinde toidetakse saia ja 
muu neile mittesobilikuga, siis on 
oht, et linnud muutuvad lisatoidust 
sõltuvaks ja neil kaob ära rändeins-
tinkt. Tegelikult teevad inimesed lin-
de toites neile pigem kahju kui kasu. 
Linnud saavad omapäi hakkama ja se-
da paremini, kui me arvata oskame. 
Seetõttu palume veelinde mitte toita. 
Oleme paigaldanud Õismäe tiigi äär-
de ka lindude toitmist keelavad sildid, 
aga kahjuks ei ole need tulemust and-
nud ja linde toidetakse endiselt. See-
kord lõppes selle luige jaoks kõik häs-
ti ja loodan, et inimesed õpivad sellest 
ning Õismäe tiigil enam linde ei toi-
da,“ sõnas Jürgenson.

9. veebruar 2018 • nr 2 (301)Haabersti  linnaosavalitsuse ajaleht

TULEB 
TEGUDEROHKE 
AASTA. LK 2

MÕTLE KAASA: KUS VÕIKSID 
ASUDA MEIE LINNAOSA 
KIRJAKASTID? LK 2

NAABRITE 
JUURES.  
LK 3

INDREK ILVES: KAKU
MÄELE EHITATAKSE 
MERENDUS KESKUS. LK 3

www.facebook.com/haabersti.linnaosavalitsus

Haaberstil on uus  
linnamajanduse  
osakonna juhataja
Alates 17. jaanuarist töötab Haabers-
ti linnaosa valitsuse linnamajandu-
se osakonna juhatajana Marianna 
Otsa, kes enne oli samas osakonnas 
ametis peaspetsialistina. Tema põ-
hitöö on linnaosa heakorra tagami-
ne ja linnavara haldamine ning osa-
konna töö kureerimine. Kõigis tema 
töö valdkonda kuuluvates küsimus-
tes võite alati pöörduda otse Marian-
na Otsa poole telefonil 640 4811 või 
e-posti aadressil marianna.otsa@tal-
linnlv.ee.

Toompeale lippu  
heiskama!
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva hom-
mikul on kõik oodatud Toompeale 
Kuberneri aeda pidulikule riigilipu 
heiskamise tseremooniale. Lipp hei-
satakse hümni saatel kell 7.33.

Kõne peavad Riigikogu esimees Ei-
ki Nestor ja Tallinna Reaalkooli abi-
turient Mathias Kübar. Õnnistussõ-
nad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku 
Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Vi-
ilma. Eesti iseseisvusmanifesti loeb 
ette Riigikogu liige Ain Lutsepp. Esi-
nevad Eesti Meestelaulu Selts ning 
Politsei- ja Piirivalveorkester.

Pärast tseremooniat saavad kõik 
koos rahvamuusikute ja -tantsijatega 
meelde tuletada ning kaasa tantsida 
meile tuttavaid rahvatantse.

Alustame koos Eesti riigi 100. sün-
nipäeva!

Head Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva!
Haabersti Linnaosa Valitsus

Kooli direktor Siret Paasmäe andis 
ülevaate kooli ajaloost ja tänapäe-
vast ning tutvustas põgusalt ka kogu 
Eesti haridussüsteemi. Külalised nau-
tisid õpilaste etteasteid ning vestlus-
ringis jaapani õppesuuna õpilastega 
arutati edasisi koostegemisi ja õppi-
misvõimalusi. „Kohtumine oli meile 
suureks tunnustuseks ja auks. Õpila-
sed said aukülalistega suheldes lihvi-
da jaapani keele oskust ning kinkisid 
külalistele natuke oma kultuuri lau-
lu, tantsu ja rahvarõivaste kaudu,“ sõ-
nas Paasmäe.

Järveotsa gümnaasiumis on õpitud 
jaapani keelt ja kultuuri alates 1993. 
aastast. Koolis on tänu heale koos-
tööle Jaapani suursaatkonnaga toi-
munud mitmed huvitavad rahvus-
vahelised projektid. 

Gümnaasiumiõpilased on ennast 
täiendanud Jaapani koolides ja ülikoo-
lides ning nii mõnedki vilistlased on 
jätkanud haridusteed Jaapanis. Lisaks 
on juba mitu aastat korraldatud jaapa-
ni kultuuri päevi. Õppeasutus on võõ-
rustanud Jaapani koolide õpetajaid ja 
õpilasi ning eeloleval kevadel on ees 
ootamas järjekordne põnev kohtumi-
ne tõusva päikese maa koolilastega. 

Järveotsa gümnaasium  
võõrustas kõrgeid külalisi
12. jaanuaril külastas Järveotsa gümnaasiumi Eestis visiidil viibinud Jaapani peaministri abikaasa proua 
Akie Abe. Kohtumisel osales ka Eesti peaministri abikaasa proua Karin Ratas.

Järveotsa gümnaasiumi koolipere koos kõrgete külalistega.

Luik Õismäe tiigilt on teel hoiukodusse.
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Mõtle kaasa: kus võiksid asuda  
meie linnaosa kirjakastid? 
Kaire Heinmäe 
Omniva jaotuskeskuse juhi asetäitja

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kir-
jakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus ini-
mestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väl-
jaselgitamiseks palume kohalike inimeste ja kogukondade abi.

Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul ju-
ba pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused 
võivad olla selle aja jooksul muutunud. Selleks, et postitee-
nuse kasutamine oleks inimestele mugav, paigutatakse kir-
jakastid asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne kasutada.

Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aas-
tal läbi viidud uuringust, millest ilmnes, et inimesed soovi-
vad kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käi-
vad – poe, linnaosavalitsuse hoone, raamatukogu vms juures. 
Uuring kinnitas Omniva enda statistikat, mille järgi kasuta-
vad inimesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste roh-
kem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- 
või töökohale lähemal.

Omniva palub Haabersti linnaosa elanikel saata kirjakas-
tide paremate asukohtade osas ettepanekuid kuni 28. veeb-
ruarini aadressile info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb kind-
lasti lisada linnaosa ja tänava täpne nimi ning võimalikult 
täpne asukohakirjeldus.

Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse linnaosava-
litsuse ja elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal 
juhul jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikusse 
kaugusesse. 

Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade 
saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõte-
tele/asutustele posti kätte toimetatakse, see ümberkorral-
dus ei puuduta.

Noortekeskuste aasta algas  
tavapärase piljarditurniiriga
18. jaanuaril toimus 13. Tallinna ja Harjumaa noortekeskuste 
vaheline piljarditurniir, kus sel aastal oli rekordarv osalejaid: 
võistlustulle asus 52 võistlejat 15 noortekeskusest.

Haabersti Vaba Aja Keskuse ja Mustamäe Avatud Noorte-
keskuse korraldataval turniiril võtsid mõõtu noored Põhja-
Tallinna, Kristiine, Kesklinna, Lasnamäe, Pääsküla, Valdeku, 
Haabersti, Mustamäe, Saku, Anija, Alavere, Kehra, Keila, Viim-
si ja Kiiu noortekeskustest. Võistlus toimus paaristurniirina 
ning kolmes vanusegrupis. Kõige vanemas vanusegrupis või-
sid koos noortega osaleda ka noorsootöötajad.

Noorimas vanusegrupis saavutas pärast pingelist pronk-
silahingut III koha Haabersti noortekeskuse võistkond koos-
seisus Maarek Veskilt ja Sigrid Tuse. II koha saavutas Saku 
noortekeskuse võistkond koosseisus Marek Lepist ja Arko Vee-
mees ning I koha Lasnamäe noortekeskuse võistkond: Krist-
jan-Mikko Sihvonen ja Ilja Tišenko.

Keskmises vanusegrupis said III koha pärast väga tasa-
vägiseid mänge Haabersti noortekeskuse esindajad Karl Vä-
li ja Jaan Joosep Jürimäe. Hõbemedalid riputati kaela samu-
ti Haabersti noortekeskuse noortele: II koha pälvisid Denis 
Sokolov ja Nikita Smirnov. I koht rändas sel korral Kristii-
ne noortekeskusesse, kes võistles koosseisus Marek Virkus 
ja Rainer Kase.

Vanimas vanuserühmas võttis sel aastal omavahel mõõ-
tu kaheksa paari. Pärast alagrupi mänge, põnevaid poolfinaa-
le ja kohamänge selgusid parimad. III koha saavutas Pääs-
küla noortekeskus: Martin Põldvee ja Steven Vihalem. II ko-
ha sai Põhja-Tallinna noortekeskus koosseisus Enrike Sklja-
rov ja Richard Leht. Esikoht läks Mustamäe noortekeskuse-
le, mida esindasid Ahti Murd ja Rauno Rüütel.

Auhinnalaud oli rikkalik. Haabersti Vaba Aja Keskus ja Mus-
tamäe Avatud Noortekeskus avaldavad siirast tänu koostöö-
partneritele ja toetajatele, kelleks olid Haabersti Linnaosa 
Valitsus, Mustamäe Linnaosa Valitsus, Škoda jäähall, Uisup-
lats, Megazone Seikluskeskus, Ajakiri Sport ja Bamba Loun-
ge & Piljardiklubi. 

Palju õnne võitjatele ja kohtume juba järgmisel aastal!

Marek Jürgenson
Haabersti linnaosa  
vanem

E hitus on kulgenud plaanipäraselt ja 
uus ringristmik valmib lõplikult sep-
tembriks. Ehituse käigus valmib Pal-

diski maanteel, suunaga kesklinna ka üks 
lisasõidurada ühistranspordile. 

Kakumäe on kiiresti arenev piirkond ja 
sealsed elanikud on pikalt oodanud oma las-
teaeda. 2017. aasta kujunes märgiliseks: sai 
valmis Veerise lasteaed. Mul on hea meel, et 
nüüd saavad ka Kakumäe lapsed käia laste-
aias oma kodu lähedal, sest seni asusid kõik 
lasteaiad Haaberstis Väike-Õismäel või Jär-
veotsas. Sel aastal alustame Järveotsa tee 33 
asuva hoone renoveerimist, et ka seal saaks 
taas alustada tööd lasteaed. 

Eakamatele inimestele valmistas kindlas-
ti rõõmu Õismäe tee 24 asuva hoone ühe 
majatiiva renoveerimine Haabersti sotsiaal-
keskuse tarbeks. Nüüdisaegsed avarad ruu-
mid võimaldavad seal elanikele rohkem 
mitmesuguseid teenuseid ja tegevusi pak-
kuda. Loodame sel aastal alustada ka hoo-
ne teise tiiva projekteerimist, et kohandada 
sinna lähiaastatel ruumid Haabersti noor-
tekeskusele. 

Tänavu panustame noorte ja laste vaba 
aja veetmise võimaluste laiendamisse veel-
gi. Kavas on Õismäe gümnaasiumi, Haabers-
ti vene gümnaasiumi ja Mustjõe gümnaasiu-
mi staadionite korrastamine ja remont. Ra-
jame mänguväljakud Harku järve rannaala-
le, Tanuma tänav 74 kinnistule ja Vabaõhu-

muuseumi tee 4c haljasalale ning harrastus-
portlastele treeningväljaku Kakumäe randa. 

Häid uudiseid jagub veelgi. Sel suvel saab 
Kakumäe randa jalutada ohutumalt, sest val-
mib kaua oodatud Räime tänava kõnnitee. 
Kõik takistused selle rajamiseks on ületatud 
ja ettevalmistusedki juba ehituseks tehtud. 
Käesoleval aastal on plaanis alustada ka Õis-
mäe raba terviseraja ehitusega. 

Haabersti linnaosale annavad kindlasti li-
sandväärtust kogukonna korraldatud ühis-
üritused. Toetame ka sel aastal piirkondlik-
ke üritusi, mis suurendavad linnaosa elanike 
kogukonnatunnet. Rajame Mustjõe ja Ves-
kimetsa elanikele kooskäimisteks külaplat-
si. Uue ilme saab ka Väike-Õismäe tiigi ümb-
rus, sest jaanuari lõpul alustati tiigiäärse am-
fiteatri ehitust. Seni on kõik suuremad üri-
tused toimunud laval, mis tuleb spetsiaal-
selt püstitada. Kuna üritused tiigi ääres on 
saanud heaks traditsiooniks, siis on juba ke-
vadel võimalik kasutada statsionaarset lava.

Igal aastal jagatakse riigieelarvest nn ka-
tuserahasid ja tänu Haaberstist valitud rii-

gikogu liikmele Viktor Vassiljevile saab ka 
meie linnaosa sellest osa. Katuserahadest 
on plaanis soetada inventari Haabersti sot-
siaalkeskuse ruumidesse, et parandada kü-
lastajate ja huviringides osalejate tingimu-
si. Eelmisel aastal rajasime Järveotsa laste-
aia ja Järveotsa keskuse vahelisele haljasala-
le uue mänguväljaku, mille elanikud on häs-
ti vastu võtnud. Sel aastal soovime katuse-
rahade eest sinna paigaldada lisaks atrakt-
sioone suurematele lastele ja virgestusele-
mendid täiskasvanutele. Veel on plaanis ra-
jada Taludevahe 43a krundile Tiskre elani-
ke sportimise ja vaba aja veetmise võimalus-
te laiendamiseks mänguväljak koos virges-
tuselementidega ning Kakumäe piirkonna 
elanike sportimisvõimaluste parandamiseks 
virgestuselemendid Mirta tänav 35a asuva 
mänguväljaku juurde. Tänan riigikogu lii-
get Viktor Vassiljevit, tänu kellele need ne-
li objekti Haaberstis valmivad.

Plaanid alanud aastaks on suurejoonelised 
– usun, et jõuame kõik need ellu viia ja muu-
ta Haabersti veelgi paremaks elupaigaks. 

Tuleb teguderohke aasta!
2017. aasta oli Haaberstile edukas, linnaosas alustati ja viidi lõpule 
mitmeid suuri projekte. Kõige suurem neist oli loomulikult Haabers-
ti ristmiku rekonstrueerimine, millega jätkame ka sel aastal.

Amfiteater Õismäe tiigi äärde valmib kevadeks.

Sissetulekud hakkavad mõjutama maksuvaba tulu suurust 
Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna 
Tallinna büroojuht Laidi Suumann sel-
gitab, millised maksuvaba tulu arves-
tamise põhimõtteid hakkavad kehtima 
2018. aastal.

2018. aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tu-
lu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigi-
le füüsilistele isikutele aastas üks kindel mak-
suvaba tulu määr (2017. aastal oli see 2160 eu-
rot ehk 180 eurot kuus), lisaks täiendav mak-
suvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvi-
tistele. 2018. aastast hakkab üldine maksuva-
ba tulu määr olema 6000 eurot aastas ehk 500 
eurot kuus, täiendavat maksuvaba tulu pen-
sionitele ja tööõnnetushüvitistele enam ei ole. 

Tulude suurus ja maksuvaba tulu 
2018. aastal 
2018. aastast hakkab maksuvaba tulu sum-
ma sõltuma isiku aastatulu suurusest ning 
võib olla väga erinev. 

Aastatulu
Maksuvaba tulu summa arvutamisel võetakse 
aluseks kõik aasta jooksul saadud tulumaksu-
ga maksustatavad tulud. Aastatuluna arvesta-
takse palk, preemia, puhkusetasu (sh täienda-
vad lisapuhkused), juhatuse liikme tasu, võla-
õiguslike lepingute alusel saadud tasud, vane-
mahüvitis, haigushüvitis, pension (vanadus-
pension, töövõimetuspension, eripensionid, 
toitjakaotuspension), maksustatav toetus (nt 
PRIA poolt makstav pindalatoetus), ettevõt-
lustulu, välismaalt saadud tulu, kasu vara võõ-
randamisest (metsamaterjali ja kasvava metsa 
raieõiguse müük, kinnisasjade müük, väärtpa-
berite müük), rendi- ja üüritulu, intress, mak-

sustatav stipendium jne, samuti dividendid ja 
muud osakapitali väljamaksed, millelt mak-
sab tulumaksu ära äriühing.

Aastatuluna ei võeta arvesse maksuvabasid 
tulusid, nt eluaseme müük, omandireformi 
käigus tagastatud vara müük, kasutatud as-
jade müük (sh auto), maksuvaba stipendium, 
maksuvabad toetused (lastetoetus, toimetu-
lekutoetus, puuetega inimeste toetus, töö-
võimetoetus), elatis, lähetuse päevaraha jms. 

Uus maksuarvestuse süsteem eeldab, et 
iga inimene ise peaks senisest rohkem ju-
ba aasta kestel pöörama tähelepanu sellele, 
milliseks kujuneb tema aastane tulu ja kui-
das see mõjutab tema makstavat tulumaksu. 

Selleks et tulusid deklareerima asudes 
oleks vähem üllatusi, peaksid inimesed mõt-
lema läbi oma järgmise aasta igakuised tulud 
ning võimalikud muud tulud (metsa müük, 
väärtpaberid, dividendid, PRIA toetus, üüri-
tulud jmt) ning tegema eeldatava aastatulu 
põhjal otsuse igakuise maksuvaba tulu kohta. 

Maksuvaba tulu avaldus
Aasta kestel rakendatakse maksuvaba tu-
lu kuupõhiselt tulumaksu kinnipidaja (väl-
jamakse tegija) poolt. Maksuvaba tulu summa 
arvutatakse vastavalt brutotöötasu (arvesta-
tud töötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, 
töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse) 
või muu väljamakse brutosumma suurusele.

Väljamakse tegijal on õigus rakendada 
maksuvaba tulu ainult siis, kui inimene on 
esitanud vastava avalduse.  

Soovitav on esitada üks avaldus terveks 
aastaks. Vajadusel saab aasta jooksul aval-
duse tagasi võtta või muuta avaldusel olevat 
maksuvaba tulu summat. Maksuvaba tulu 

summat võib muuta üks kord kuus, kuid iga-
kuiselt avalduste esitamine ei ole mõttekas.

Inimese lõplik maksuvaba tulu suurus sel-
gub järgmisel aastal tuludeklaratsiooni esita-
misel. Igakuine maksuarvestus ei anna enam 
kõigil juhtudel sama tulemust, mis aastapõ-
hine maksuarvestus. 

Kui maksuvaba tulu on rakendatud iga-
kuiselt suuremas summas, kui tulud kokku 
võimaldavad, siis tuleb tuludeklaratsiooni 
alusel tulumaksu juurde maksta. 

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole mak-
suvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda ko-
gu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab ini-
mene tuludeklaratsiooni alusel enammaks-
tud tulumaksu tagasi. 

Kuidas oma tuludega kursis olla
Maksu- ja Tolliamet loob e-maksuametisse uue 
lahenduse „Minu sissetulekud“, et inimesed 
saaksid olla kursis oma maksuvaba tulu ka-
sutamisega ja võimaliku täiendava maksuko-
hustusega, mis tuludeklaratsiooni alusel tekib. 

Praegu on võimalik väljamakseid ja mak-
suvaba tulu kasutamist näha e-maksuame-
ti / e-tolli rubriigist „Töötamine ja väljamak-
sed“ > „TSD koondandmed“ > „Väljamakse-
te andmete vaatamine“. 

Soovitame kõikidel inimestel oma kon-
taktid Maksu- ja Tolliametis üle vaadata ja 
värskena hoida, et saaksime vajadusel teada 
anda, kui aasta jooksul meile esitatud and-
mete alusel hakkab maksuvaba tulu piir-
määr täis saama.

Teavet muudatustest ning muud maksualast 
infot leiab Maksu-ja Tolliameti kodulehelt 
https://www.emta.ee/et/eraklient.

Postkast Järveotsa teel.
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Tule 27. märtsil  
Tallinna tarbijaõiguste 
päevale – aitame kasu-
like nõuannetega!
27. märtsil kell 11–16.30 korralda-
me Eesti Rahvusraamatukogu suu-
res saalis (Tõnismägi 2) kümnendat 
aastat järjest Tallinna tarbijaõiguste 
päeva. Kuulama ootame kõiki inime-
si, kes tahavad saada uusi või värs-
kendada seniseid teadmisi aktuaal-
setel teemadel.
  Paljude korteriühistute soovil tut-

vustame veel kord uut korteri-
omandi- ja korteriühistuseadust 
ja räägime muudatustest korteri-
ühistu valitsemisel. 

  Tarbijakaitseameti peadirektor rää-
gib e-kaubanduses toimuvast. 

  Kuna rahata elada keegi ei saa, siis 
tutvustame seekord võimalusi ja 
riske, kuidas raha koguda, säästvalt 
kulutada ja petuskeeme vältida. 

  Räägime ka isikuandmete kaitsega 
seonduvatest muudatustest.

  Sellel aastal on jõustunud mitmeid 
maksumuudatusi nii eraisiku kui 
ka ettevõtluse valdkonnas, millest 
räägib Maksu- ja Tolliamet.

Tallinna Ettevõtlusameti tarbijakait-
se spetsialistid ootavad teie küsimu-
si aadressil tarbijainfo@tallinnlv.ee 
või telefonil 640 4232.

Osavõtt on tasuta. Soovijatele 
sünkroontõlge vene keelde.

Tarbijaõiguste päeva koordinaator 
on Tallinna Ettevõtlusameti hinna 
ja tarbijakaitse osakond.

Kristiine linnaosa ja 
politsei allkirjastasid 
koostöökokkuleppe
Kristiine Linnaosa Valitsus ning Po-
litsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefek-
tuur kirjutasid alla koostöökokkulep-
pele, mille eesmärgiks on luua eel-
dused paremaks koostööks linnaosa 
avaliku korra tagamiseks ning kogu-
konna turvalisuse loomiseks. Koos-
töökokkuleppe eesmärk on abipolit-
seinike töö toetamine, propageerimi-
ne ja tunnustamine. 

„Mul on hea meel, et selline koos-
töökokkulepe Politsei- ja Piirivalve-
ameti Põhja Prefektuuriga allkirjasta-
tud sai. See loob mitmeid uusi võima-
lusi Kristiine linnaosa turvalisemaks 
muutmisel,“ ütles Kristiine linnaosa 
vanem Jaanus Riibe. „Käesolev lepe 
reguleerib näiteks koostööd eesmär-
kidest tulenevate tegevuste finant-

seerimisel, koordineerimisel ja ava-
likkuse informeerimisel. Meie ühi-
ne eesmärk on mitte ainult avaliku 
korra parem tagamine, vaid ka või-
malike rikkumiste ennetamine. Iga-
üks meist saab teha midagi oma ko-
dukoha turvalisemaks muutmiseks, 
üks võimalus teiste kõrval on hakata 
näiteks abipolitseinikuks. Kõige täht-
sam on inimeste endi soov ja tahe 
midagi paremaks muuta.“ 

„Koostöökokkulepe sõlmimine 
ei tähenda seda, et varasemalt pole 
koostööd politseil ja Kristiine Linna-
osa Valitsusel omavahel olnud. See 
on hoopis kinnituseks meie suurepä-
rase koostöö ja selle jätkumise osas,“ 
ütles Mustamäe-Kristiine piirkonna-
grupp piirkonnavanem Tago Trei.

Vabariigi juubel  
Põhja-Tallinnas
Veebruarikuu on Eesti Vabarii-
gi suur juubelikuu ja alanud aas-
ta on meie riigi jaoks 100. sünni-
päeva aasta. Mõistagi ei tähista me 
niivõrd suurt sündmust ainult 24. 
veebruaril, vaid palju pikema pe-
rioodi vältel.

Põhja-Tallinna EV100 program-
mi koostades on lähtutud põhi-
mõttest, et tegevusi oleks nii kõi-
ge väiksematele kui ka täiskasva-
nutele. Kokku on naaberlinnaosas 
planeeritud üle kümne sündmuse 
EV100 tegevuste raames, kuhu on 
lahkesti oodatud ka Haabersti lin-
naosa elanikud.

Programm saab alguse juba 17. 
veebruaril kell 15 tasuta kontser-
diga Pelgulinna Rahvamajas (Telliskivi 
tn 52), kus esineb viiuldaja Eeva Talsi. 
22. veebruaril algusega kell 19 toimub 
aga suur Põhja-Tallinna EV100 kont-
sert Salme Kultuurikeskuse teatrisaalis 
(Salme tn 12), kus esineb tuntud laul-
ja Uku Suviste. Sissepääs on mõistagi 
kõigile vaba.

Märtsikuus toimub EV100-teemali-
ne lasteaedade laulukonkurss „Laulu-
perekond“, millest võtavad osa lapsed 
Põhja-Tallinna lasteaedadest. 2018. aas-
ta jooksul toimub ka lasteaedade joo-
nistuskonkurss „Minu Eesti Vabariigi 
100“. Parimad tööd eksponeeritakse 
linnaosa eri paikades. 

Aprillikuu on noorte kaasamise 
kuu: kaunistame supergraafika töö-
tubade raames tänavapinksi laudu si-
ni-must-valge temaatikaga. Noori ju-
hendavad professionaalsed kunstni-
kud. Hiljem paigaldatakse pinksilauad 
Stroomi randa, Kalamaja parki, Pelgu-

linna väljakule ja Telliskivi loomelin-
nakusse.

Põhja-Tallinna päeval ehk 16. mail 
on juubeliaasta auks planeeritud suur 
koolinoorte rongkäik. Juba mitu aastat 
on linnaosa koolide huvijuhid soovi-
nud korraldada ühiselt midagi suurt ja 
toredat. Sel aastal saab see unistus täi-
detud. Rongkäik lõppeb noorte kont-
serdiga Salme Kultuurikeskuses.

Samuti saab maikuus alguse projekt 
„100 uut kodu Põhja-Tallinnas“. Ettevõt-
mise eesmärk on anda inimestele või-
malus kujundada oma käe järgi ning 
lindudele kinkida 100 Eesti lipuvärvi-
des pesakasti. Maist kuni oktoobrini toi-
muvad töötoad, kus meisterdatakse ja 
kaunistatakse rahvuslikus võtmes sada 
lindude pesakasti. Valminud pesakastid 
paigaldatakse Põhja-Tallinna parkidesse. 

Suvel toimuvad Põhja-Tallinna tä-
navatel pop-up-fotonäitused „Sada pil-
ti Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks“. 

Põhja-Tallinna Valitsus, Niine 2, sten.svetljakov@tallinnlv.ee

Kalarannas (Kalaranna tn 1) 17.02 kell 18.00

MAA KOERA 
AASTA  AVAMINE EV 100 KONTSERT

ESINEB UKU SUVISTE

22. VEEBRUARIL 19.00

SALME KULTUURIKESKUS

SISSEPÄÄS TASUTA

Põhja-Tallinna Valitsus, Niine 2, sten.svetljakov@tallinnlv.ee, +372 554 9393Põhja-Tallinna Valitsus, Niine 2, sten.svetljakov@tallinnlv.ee, +372 554 9393

Eeva ja Villu Talsi duo

PELGULINNA RAHVAMAJA 
EV 100 KONTSERT

Põhja-Tallinna Valitsus, Niine 2, sten.svetljakov@tallinnlv.ee, +372 554 9393

Eeva ja Villu Talsi duo
EV 100 KONTSERT

17. veebruar 15.00

TASUTA
KORRALDAB

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe, Põhja prefektuuri Lääne-Har-
ju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine ning Mustamäe-Kristiine piir-
konnagrupi piirkonnavanem Tago Trei.  FOTO: KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS

Kakumäele ehitatakse merenduskeskus
Indrek Ilves,
Haven Kakumäe sadama juht

Eelmise aasta detsembris asetati pidu-
likult Haven Kakumäe sadama meren-
duskeskuse nurgakivi. Rajatav meren-
duskeskus hakkab andma tööd 100 ini-
mesele. 

2018. aastal valmiv merenduskes-
kuse peahoone jaguneb funktsionaal-
selt kaheks osaks: sellesse tuleb Ees-
ti suurim jahtide teenindus- ja talve-
hoiuruum (u 4300 m²) ning sadama 
klubihoone. 

Üle 100 uue töökoha
Arendatav merenduskeskus võimaldab 
sadamaoperaatoril ja koostööpartneri-
tel luua üle 100 uue töökoha. Tallinna 
suurim ja nüüdisaegseim merendus-
keskus Kopli lahe ääres Kakumäel pa-
kub kõiki huvimerendusega seondu-
vaid teenuseid ja võimalusi nii koha-
likele elanikele kui ka väliskülaliste-
le. Juba tänavu esimese täishooaja ava-
tud olnud Haven Kakumäe jahisadam 
saavutas meresõitjate seas kiiresti suu-
re populaarsuse, sadamas tegutsevad 
ka mitmed spordiklubid ja ettevõtted. 

Uue peahoone valmimine loob aga 
täiesti uued võimalused. 2017. aastal 
Kakumäele laienenud Tallinna Jaht-
klubi purjespordikool saab uues ma-
jas parimad võimalikud tingimused õp-
petööks. Õppeklass ja seminariruum 

võimaldavad alustada väikelaevajuhti-
de koolitusega ning laiendada üldha-
riduskoolide ja Eesti Jahtklubide Lii-
du alustatud koostööprogrammi, mil-
le raames tuuakse kehalise kasvatuse 
tunnid sügisel ja kevadel mere äärde, 
et jagada noortele teadmisi veeohutu-
sest ja veespordi ABC-st.

Maailmatasemel tingimused 
suurvõistlusteks
Keskuse ruumiprogrammi planeerides 
arvestati võimalusega korraldada rah-
vusvahelisi suurvõistlusi, kus on taga-
tud vajalikud maailmatasemel tingimu-
sed korraldajatele ja osavõtjatele. Juba 
praegu pakub Haven Kakumäe Sailing 

Center kuuel soetatud õppe/sportjahil 
purjetamiskursusi algajatest edasijõud-
nuteni, korraldab eri tasemel regatte 
ning pakub võimalust korraldada meel-
dejäävaid sündmusi merel. Uue väike-
sadamana panustab keskus turismieks-
pordi arengule, 2018. aastal oodatakse 
sadamas 600 välisjahi külastust, samuti 
elavneb märkimisväärselt siseturism.

Hoonekompleksi esimene etapp 
valmib 1. oktoobriks 2018, teise eta-
pi valmimist plaanitakse detsembris 
2018. Kogu investeering Haven Kaku-
mäele ja sealhulgas merenduskesku-
sesse on 100 miljonit eurot. Ellingu ja 
klubihoone ehitusmaksumus moodus-
tab sellest 6,7 miljonit eurot. 

Kakumäe merenduskeskus loob uusi töökohti ning võimalusi õppimiseks, 
veespordiks ja turismiks.

Haabersti  
vaegkuuljate  
teabepäev
13.veebruaril algusega kell 
12.00 toimub Haabersti 
sotsiaalkeskuses vaegkuul-
jate ja kurtide abivahendi-
tekeskuse Kadrimardi OÜ 
eestvedamisel vaegkuuljate 
teabepäev.

Teabepäeval antakse nõu ja 
abi igale vaegkuuljale ainult 
temale vajaliku kuulmis- ja 
teavitusabivahendite valikul 
ning nende edaspidisel kasu-
tamisel. Kuulmispuudega töö-
otsijatele näidatakse vajalik-
ke tehnilisi võimalusi tööks 
kuulmis- ja teavitusabivahen-
ditega.

Teabepäevale on oodatud ka 
vaegkuuljate tööandjad. Nõu 
saab küsida ja olemasolevate 
lahendustega tutvuda iga töö-
andja, kes võtab käimasoleva 
tööhõive reformi käigus oma 
ettevõttesse tööle vaegkuulja 
või kurdi.

Kohtumiseni Haabersti sot-
siaalkeskuses Õismäe tee 24. 

Lisainfo: 511 5340,  
5624 2925

NAABRITE JUURES

Heitlike ilmade tõttu ei pruugi 
jää veekogul inimest kanda.  
Pildil jäätunud Harku järv

Nõrk jää veekogudel  
on ohtlik!
Põhja päästekeskus hoiatab, et heit-
like ilmade tõttu ei pruugi loodusli-
ke veekogude jääkate olla inimese 
kandmiseks piisavalt paks.

Sellel hooajal ei ole taas olnud 
korralikku talve, külm ja lumi va-
helduvad pidevalt sooja ja sulaga. 
Looduslike veekogude peal ei pruu-
gi jää inimest kanda, mootorsõidu-
kist rääkimata – alles hiljuti vajusid 
Männiku karjääris läbi jää lõbusõitu 
teinud inimesed koos autoga. Inime-
sed seekord õnneks viga ei saanud. 

Päästeamet soovitab loodusliku 
veekogu jääkattele minna alles siis, 
kui on olnud mõnda aega ühtlaselt 
külmad ilmad ning jääkate on kogu 
veekogu ulatuses vähemalt 10 sen-
timeetrit paks. Veekogu jääkattele 
ei tasu kunagi minna üksinda, kaa-
sa tasub võtta jäänaasklid. 

Läbi jääkatte vajunud inimene 
peab arvestama, et selle aluse vee 
temperatuur on 4 kraadi ümber. Nii 
külmas vees peab täiskasvanud ini-
mene vastu maksimaalselt 10 mi-
nutit, laps kaotab sellise tempera-
tuuriga vees teadvuse veelgi varem.

Lastele tuleb juba varakult sel-
gitada nõrga jääga seotud ohtusid 
ning kalameestel ja teistel jääkat-
tel viibivatel täiskasvanutel tasub 
tõsiselt mõelda, kas paar püütud ka-
la või jääl tehtud loodusfoto kaalub 
üles oma elu ohtu seadmise. 



9. veebruar 20184

Mustamäe Leht, Nõmme Sõnumid  68 x 44 mm

glasaken.ee

Tallinn: Laki 36
B sissekäik  3. korrus 
Avatud: E-R 9-17
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766 
tel/faks: 6098 862 

Müüa garaaz. Vilde tee 133a, 21 m2, kuiv, 3F-vool.  
Otse omanikult, 7500.-€. Tel 56 489 543

Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puu-
de ja okste raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. 
Freesin kände ja teostan okste äravedu.Puude üld-
seisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 
3458

Koguja ostab eesti ja vene münte, paberrahasid, au-
märke, medaleid, ordeneid, postmargikogusid, eesti 
postkaarte,vanu esemeid, vanavara. Kuulutus ei ae-
gu. Iga päev 11-21, tel 55955996.

Soovin osta Teie Garaaži boksi, helistage või SMS tel 
56214956

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puu-
de/okste langetamine ning viljapuude lõikamine. Lu-
mikoristus. Tel: +372 5348 7318, e-post igor@ink-
teenused.ee

NAHAARSTID järjekorrata, Dr. Aarne, Dr. Zagnin, Dr. 
Tuz. Vastuvõtt €49.— www.vita.ee Tel 669-0806

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50 45 
215, 51 45 215, info@est-land.ee

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.  
5352 9476 email: mehitus@gmail.com

Müüa mett 7,5 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg on  
kojutoomine Haaberstis ja Õismäel tasuta.  
Tellimine: tel.5341 0200;  arusauna@gmail.com;  
www.facebook.com/arusaunamesindustalu

Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. 
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.  

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja 
vanu postkaarte. Tel 60 20906 ja 501 1628. Tim.

Ostan garaažiboksi Haaberstis. Kõik pakkumised on 
teretulnud. Telefon: 545 11053

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto või vajada  
remonti tel 512753 meil bar500@hot.ee

Keemiavaba kodu- ja kontorikoristus, vaiba ja pehme 
mööbli puhastus. Info@puhastusekspress.ee, tel 
+37258170539

KINNISVARA OST
MÜÜK
ÜÜR

HINDAMINE 

 

TASUTA HINDAMISAKT
esinduslepingu sõlmimisel  

peep@prisma.ee
Koidu 70, Tallinn
www.prisma.ee   

Peep Koitlepp
52 50 245

Haabersti Sotsiaalkeskus
13.veebruaril kell 12.00 Haabersti vaeg-
kuuljate teabepäev (eesti keeles), Kaarel Sa-
luste, Vaegkuuljate Abivahendite Keskus Kad-
rimardi

14.veebruaril .kell 14.00 „Hõissaa, meil on 
vastlad...“ hernesupp, vastlamängud ja -laulud

16.veebruaril. kell 12.00 Haabersti vaeg-
kuuljate teabepäev (vene keeles), Kaarel Sa-
luste, Vaegkuuljate Abivahendite Keskus Kad-
rimardi

21.veebruaril kell 14.00 Aktus-kontsert 
EESTI VABARIIK 100, aktusekõne, kontsert -  
solist Nele-Liis Vaiksoo ja klaveril Olav Ehala

28.veebruaril kell 14.00 Loeng „Igapäe-
vased nipid vananemise edasi lükkami-
seks“ Kai Ilp, treener ja nõustaja

7. märtsil kell 14.00 Tähistame NAISTE-
PÄEVA, Kontsert - solistilt Eduard Toman

Haabersti noortekeskuse tegevused veebruaris-märtsil
VEEBRUAR
12.02 kell 17.00 – Kunstiring. Ring on mõeldud 
7-16a. noortele ning on kõigile osalejatele tasuta.
13.02 kell 16.00 – Meisterdamine. Voldime, 
lõikame, värvime, kleebime, meisterdame! Ring on 
kõigile osalejatele tasuta.
13.02 kell 15.00 – Kuklipäev. Tähistame koos 
noortekeskuse külastajatega vastlapäeva. Pidustus-
telt ei puudu vahvad võistlused ega kuklid!
14.02 kell 17.00 – Kokandusring.
14.02 – Sõbrapäev. Tähistame koos noortekes-
kuse külastajatega sõbrapäeva. Põnevad tegevused 
terve päeva vältel.
19.02 kell 17.00 – Kunstiring.
20.02 kell 16.00 – Meisterdamine.
21.02 kell 17.00 – Mälumäng. Noored pakuvad 
nädala jooksul välja teemasid, mille seast noorsoo-
töötajad valivad välja ühe kindla, mille kohta näda-
la mälumäng käib. Võisteldakse kahes vanuserüh-
mas. 17.00 alustavad kuni 13 aastased ning 17.30 
alustavad 14 ja vanemad.

21.02-22.02 kell 16.00-20.00 – Turniiripäe-
vad. Igaastased noortekeskuse turniiripäevad. Võis-
teldakse torni ladumises, lauamängudes, piljardis 
ja lauajalgpallis. Registreerimine noortekeskuses.
26.02-2.03 – Kevadine linnalaager. Käime 
erinevates muuseumites, meisterdame, võistleme 
ja teeme palju muud lõbusat! Laagri maksumus 
on 65€. Laagri töökeel on eesti keel. Info – eneli@
haabersti.ee
Noortealgatusfond – Haabersti noortekeskus 
on loonud fondi, kust on noortel võimalik üritus-
te, tegevuste ja projektide jaoks lisatoetust taotle-
da. Kui Sul on hea idee ja vajad abi selle teostami-
sel, siis võta julgelt ühendust: info@haabersti.ee

MÄRTS
5.03 kell 17.00 – Kunstiring.
6.03 kell 16.00 – Meisterdamine.
7.03 kell 17.00 – Kokandusring.

Üldinfo: Õismäe tee 88A (Meelespea peatus)
Avatud: esmaspäevast-reedeni 14.00-20.00. Telefon: 
53090808. E-mail: info@haabersti.ee

Haaberstis on uued  
aadressid
Vastu on võetud Linnavalitsuse korral-
dus: Paldiski mnt 149, 153, 153e, Ehi-
tajate tee 147 ja 147e katastriüksuste 
aadresside muutmiseks Haabersti lin-
naosas. 

Katastriüksuste aadresse on muudetud 
Haabersti linnaosas alljärgnevalt:
  Senine aadress - Paldiski mnt 149 uus 

aadress - Päevalille tänav 9;
  Senine aadress - Paldiski mnt 153 uus 

aadress - Päevalille tänav 15;
  Senine aadress - Ehitajate tee 147 uus 

aadress - Päevalille tänav 3;

Haabersti Linnaosa Valitsus tagas õigete aad-
ressi numbrimärkide olemasolu hoonetel  
6. veebruariks 2018.

Rahvastikuregistris on nendes majades 
elavatel isikutel uued aadressid ja aad-
resside muutused on tehtud ka kinnis-
tusraamatus.

Uudiseid sotsiaalkeskusest 
Maie Tarma-Kibin
Tegevusjuhendaja

Haabersti Sotsiaalkeskus tähistab käesoleval aastal 
oma 20.aastapäeva. Suuremad pidustused planee-
rime oktoobrisse, aga seda toredat tähtpäeva taha-
me tähistada kogu aasta jooksul. Nimelt tahame lä-
hemat tutvust teha teiste Tallinna sotsiaalkeskus-
tega ja kutsume nad endile külla. Väga meeleolu-
kad kohtumised on olnud juba Tallinna Sotsiaaltöö 
Keskusega ja Mustamäe Päevakeskusega. 7.veeb-
ruaril on külas Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus, 
kontserdi nende poolt annavad meesansambel Va-
naisad ja naisansambel Miraaž. Jätkame kohtumi-
si sotsiaalkeskustega sügiseni välja. Veebruaris toi-
mub veel nii mõndagi huvitavat. Eesti Vabariigi sa-
jandat sünnipäeva tähistame piduliku aktusega 21. 
veebruaril. Suur on rõõm, et aastapäeval on meil kü-
las üks eesti armastatumaid heliloojaid Olav Ehala, 
kes annab kontserdi koos noorema põlvkonna tun-
tud lauljatari Nele-Liis Vaiksooga. Traditsioonilist 
vastlapäeva tähistame 14.veebruaril ja kui ilm ei 
luba meid õue hullama, siis hernesupp ja laulud-
mängud saalis loovad ikka vastlameeleolu. Märtsis 
tähistame naistepäeva koos Eduard Tomaniga ja 
emakeelepäeval tuleb külla ajakirjanik Ene Pajula.

Huviringide tööst on suurim uudis, et uue tervi-
sevõimlemise rühma esimesse tundi tuli 40 naist. 
Tore on tõdeda, et arusaamine liikumise/võimle-
mise vajadusest on jõudnud paljudeni. Rühm on 
mõeldud pigem algajatele ja usun, et ta jääb hoog-
salt tegutsema.


