Haabersti Postipoiss
Haabersti linnaosavalitsuse ajaleht

19. juuni 2003

Jaanipäeva tähistamine
23. juunil Harku sõudebaasis
2020.15 muusika: dj Melboom & Sunny Dee
20.1520.30 avasõna: pr. Muravjova tervitus. Jaanituli
20.3020.50 Mustamäe Memmed
20.5021 muusika ja konkurss
2122 Anne Veski
2222.20 konkurss noortele
22.2023.20 Sergei Maasin
23.2024 Haabersti noortebändid
00.0001.00 EXITI muusika dj Melboom & Sunny Dee

Haabersti linnaosa halduskogu koosolek 20.05.2003
1. Jaak Vihmandi vabastamine halduskogu esindaja kohustustest Tallinna Väike-Õ
Õismäe
gümnaasiumi hoolekogus. Otsustati: 1.1 Vabastada Jaak Vihmand Haabersti linnaosa halduskogu esindaja kohustustest Tallinna Väike-Õismäe gümnaasiumi hoolekogus.
1.2 Haabersti linnaosa valitsusel teha otsus teatavaks Tallinna haridusametile.
2. Halduskogu esindaja esitamine Tallinna Väike-Õ
Õismäe gümnaasiumi hoolekogusse.
Otsustati: 2.1 Esitada Haabersti linnaosa halduskogu esindajaks Tallinna Väike-Õismäe gümnaasiumi hoolekogus Väino Puura. 2.2 Haabersti linnaosa valitsusel teha otsus teatavaks
Tallinna haridusametile.
3. Krundi piiride ettepanekud aadressidel: 3.1 Rannamõisa tee 52. Otsustati: Kooskõlastada
krundi piiride ettepanek maa ostueesõigusega erastamiseks aadressil Rannamõisa tee 52
(1491 m²). 3.2 Paldiski mnt 229a. Otsustati: Lõpetada Paldiski mnt 229a krundi piiride ettepaneku 1. lugemine ja suunata see 2. lugemisele, et arengukomisjonis välja selgitada krundi
munitsipaliseerimise katkestamisega seonduvad asjaolud.
4. Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 20032012 (2. lugemine). Otsustati:
Teha Tallinna haridusametile Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava
20032012 kohta alljärgnevad ettepanekud:
4.1 Jätta alles koolide teeninduspiirkonnad. Koolide teeninduspiirkonnad garanteerivad igale
põhikooli lapsele võimaluse õppida kodulähedases koolis (punkt 2 ja lisa 6 punkt 1.2).
4.2 Võttes arvesse Haabersti kasvavat elanikkonda, on ennatlik planeerida koolide liitmist.
Selline eelnev koolide märgistamine pärsib koolide normaalset arengut ja vaba konkurentsi
(punkt 5.1).
4.3 Kalkuleerida koolide ehitusmahtuvust lähtuvalt tervisekaitse nõuetest selleks, et luua
arendavat õpikeskkonda (punkt 5.1).
4.4 Loova ja arendava õpikeskkonna tagamiseks mitte planeerida tüüp(kooli)hoonetesse üle
800 õpilaskoha (punkt 5.1).
4.5 Erinevatel põhjustel vabanevad kooliruumid jätta Haaberstis kasutusse haridus-, kultuurivõi sotsiaalobjektidena  vastava otsuse teeb Haabersti halduskogu ja Haabersti linnaosa
valitsus.
Kuna Tallinna transpordi- ja keskkonnaameti esindaja ei jõudnud koosolekule, otsustati
Tallinna ühistranspordi arengukava mitte arutada ning suunata see arengukomisjoni ja halduskogu järgmise koosoleku päevakorda.

Mere ääres ilusat ilma oodates
Haabersti supelrandades on uueks
rannahooajaks kõik valmis. Linnavalitsuse haldusosakonna juhataja Tõnu Kivimakeri teatel on
kõik kavandatu teoks tehtud,
üles on seatud riietuskabiinid ja tualetid ning loodud ühendus veevärgiga.
Harku järve ääres ei ole parkimisega probleeme, Haabersti elanikud
tulevad siia ühissõiduki või jalgrattaga.
Auto saab jätta ranna äärde tasu-

ta parkimisplatsile või busside lõpppeatusse Õismäe teel.
Kakumäel on kommunaalameti
liiklusteenistus seadnud üles liiklust
reguleerivad
märgid.
Kogu
Kakumäe tänaval on autode parkimine keelatud. Suvel peaks allkirjastatama dokumendid Kakumäe
supelranna parkimisplatsi all oleva
maatüki üleandmise kohta õigusjärgsele omanikule. Seni võib sellele
asfalteeritud platsile autosid tasuta
parkida.

Habersti sotsiaalkeskuse lähiaja üritused
Neljapäeval, 19. juunil
kell 13 minikohvik (ilusa ilma korral õues)
kell 14 Kodulinna Maja beebide loometoa
laste tööde näituse avamine
Samas toimub loometund, milles osalevad
lapsed vanuses 6 kuust 3 aastani.
Juhendaja Christina Lääjn
Neljapäeval, 26. juunil
kell 12 alustab tööd õuekohvik. Kontsert,
esineb ansambel Heli-Neli Ahto Nurga juhatusel.
Marati, Suva toodete müük.
Neljapäeval, 3. juulil
kell 12 bowling
kell 12 palvetund (vene k). Teenib isa Sergij
kell 13 õuekohvik
kell 14 kontsert
Reedel, 4. juulil
kell 14 Kodulinna Maja beebide loometoa
näituse sulgemine

Nel j apäeval , 10. j uul i l
kell 12 bowling
kell 13 õuekohvik
kell 14 kontsert. Esineb Dua i Lira Slaavi
kultuurikeskusest
Nel j apäeval , 17. j uul i l
kell 12 bowling
kell 13 õuekohvik
kell 14 kontsert. Kiisa rahvamaja kontsertetendus
Nel j apäeval , 24. j uul i l
kell 12 bowling
kell 13 õuekohvik
kell 14 kontsert. Külalised Jürist  ansambel
Lustilised
Nel j apäeval , 31. j uul i l
kell 12 bowling
kell 13 õuekohvik
kell 14 kontsert
Sotsiaalkeskus asub Õismäe tee 24
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Kirjastaja: AS Postimees
Reklaami tellimine tel 666 2300

Mälestuspilt linnaosavalitsuse ees.

Parimate koolilõpetajate
pidulik vastuvõtt Haaberstis
16. juunil avaldati
Haabersti linnaosa valitsuses tunnustust linnaosa
gümnaasiumide parimatele lõpetajatele.

Selgi aastal kogunes tublisid noori
inimesi palju  linnaosavalitsuse
kaunilt dekoreeritud saalis jagasid
ühist rõõmu nelikümmend üks
neidu ja noormeest, kes kaksteist
kiirelt lennanud aastat väga hästi
õppinud on.
Parimaid õppureid õnnitles linnaosavanem Tatjana Muravjova.
Oma lühikeses tervituses innustas ta
noori edasi õppima. Samas rõhutas
linnaosavanem seda, et vaatamata
avanevale maailmale ja seal leiduvatele ahvatlustele vajab ka väike Eesti
tublisid noori, et nad aitaksid siinset
elu edasi viia ning oma annetele ja
teadmistele kohapeal hea rakenduse
leiaksid. Kodune Haabersti ootab
neid kõiki tagasi.
«Tore, et teid on nii palju. See
tähendab, et Haabersti koolides on

kõrge õppetase ja te olete väga sihikindlad inimesed. Kadestame teid,
sest teil on nii palju võimalusi oma
eesmärgi saavutamiseks, vaba juurdepääs infole, õpingud välismaal.
Pole vaja mitte ainult eesmärgi
poole püüelda, vaid selleni ka
jõuda, olla heas mõttes pragmaatiline. Samuti on tähtis, et te säilitaksite oma südames soojust ja sõprust,
mis teid lähendab, ning oleksite
eetilised inimesed.»
Kõik lõpetajad said tänukirja.
Linnaosavalitsus andis kõikidele
noortele kingituseks raamatu.
Kingitud luule-, kunsti- ja ajalooraamatute hulgas oli ka akadeemik
Anto Raukase teos «Kalliskivid».
Muusikalise kingituse eest hoolitses vastuvõtul musitseerinud tuntud kitarrist ja pedagoog Heiki
Mätlik.
Kuld- ja hõbemedali pretendente oli tänavu tõepoolest palju.
Näiteks ainuüksi Õismäe vene lütseumist pretendeerib kaheksa lõpetajat kuld- ja üksteist hõbemedalile.
Kahjuks ei saanud kõik kutsutud
sellel üritusel osaleda. Ja see on ka

Tänukirja ja raamatu kättesaamine.

arusaadav, sest paljudel noortel on
kiire aeg. Näiteks kuldmedali pretendent vene lütseumist Natalja
Sutormina esindas neil päevil Eestit
õpilaste ülemaailmsel majanduskonverentsil Chicagos.

Taani delegatsioon Haaberstis
Juunis külastas Haaberstit delegatsioon Taani Gladsaxe kommuunist,
millega ollakse sõprussidemeis.
Selle Kesk-Taani piirkonnaga sõlmiti sõprusleping kümme aastat
tagasi.
Haabersti
linnaosavanem
Tatjana Muravjova: «Linnaosavalitsus leppis kokku laiendada
koostööd, määrates kindlaks prioriteedid  vaba aja veetmine, puhkelaagrite korraldamine ja spordiklubide koostöö.
Muide, Mustjõe gümnaasiumi
jalgpalliklubi Spartak esineb edukalt
Taani
noortevõistlustel.
Tegime ettepaneku avada Haabersti
Postipoisis Gladsaxe uudiste rubriik. Taani taidluskollektiivid võivad osaleda Haabersti päevadel.
Tuleval kevadel on kavas korraldada Gladsaxes seminar, kus osalevad
esindajad Euroopa Liidu liikmesriikidest, sealhulgas Eestist. See on
Haabersti linnaosavalitsuse töötajaile tähtis praktilisest seisukohast

Gladsaxe kommuuni vanem Karin Sjönberg, tegevdirektor Hans
Jensen ning kommuunivalitsuse liikmed Trin Greis ja Liz
Smitsholm.
Tõnu Kivimaker

lähtudes. Külalised Taanist käisid
ekskursioonil pealinnas ning külastasid ka meie sotsiaalkeskust, sõudebaasi, noorsookeskust, vabaaja-

keskust ja Rocca al Mare erakooli.
Meie spetsialistid peavad koostööd
Taani kolleegidega väga kasulikuks.»

