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Maikuu viimasel päeval said Eesti Va-
baõhumuuseumis kokku Haabersti 
lasteaedade lõpurühmade lapsed, et 
üheskoos tähistada nii EV 100t kui 
ka kooliaja saabumist. Ühises laulu- 
ja tantsutuhinas kohtusid 360 last, 
kes sügisel alustavad kooliteed.

Simman algas rongkäiguga vaba-
õhumuuseumi peaväravast, kust lii-
guti edasi kiigeplatsile. Kiigeplatsil 
läks lahti rahvalik laulu- ja tantsupi-
du koos kõigile tuntud kaerajaani ja 
lauluga «Igaühel oma pill». 

Pidu tähistas laste jaoks seda, et 
sügisel algab koolitee ja see on viima-
ne kord, kui nad lasteaialastena saa-
vad üheskoos maha pidada ühe vahva 
rahvaliku simmani. Simmanipäevast 
jäi lastel koolini oodata sada päeva.

Laste pidu vabaõhumuuseumis toe-
tas Haabersti linnaosa valitsus koos 
Haabersti vaba aja keskusega.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimi-
seks on allkirjastatud töövõtuleping 
Nordecon Eesti ASiga. Ehitust alus-
tati 2. mail 2017. Ehitustööde kogu-
maksumus on 20,2 miljonit eurot.

Tööde käigus uuendatakse/ehita-
takse Paldiski maantee ja Rannamõi-
sa tee lõike kokku 2,92 kilomeetri 
ulatuses, rajatakse uus viadukt, re-
konstrueeritakse jalg- ja jalgratta-
teid ca 1,70 km ning ehitatakse uu-
si ca 2,30 km. 

Samuti rajatakse või rekonst-
rueeritakse tänavavalgustus, mille 
käigus paigaldatakse uued LED-tä-
navavalgustid, ülekäiguraja erival-
gustid, foorijuhtimissüsteem, sade-
me- ja reovee kanalisatsioon ning 
drenaaž, veetrassid, sidekanalisat-
sioon, elektri õhuliinid ning kesk- 
ja madalpinge kaabelliinid, jaotus- 
ja liitumiskilbid, gaasitorustik, liik-
luskorraldusvahendid ning rajatak-
se haljastus.

Haabersti lasteaedade  
miniolümpia karikas  
rändas Nurmenuku  
lasteaeda
16. mail toimus Pääsusilma lasteaia õues 
Haabersti lasteaedade XII kergejõustiku 
miniolümpia, rändkarika viis seekord ko
ju Nurmenuku lasteaed.

Idee korraldada lasteaialastele mini
olümpia pärineb Pääsusilma endiselt lii
kumisõpetajalt Ingrid Reiljanilt. Kui Haa
bersti lasteaedade miniolümpia tradit
siooniga 2007. aastal alustati, ei osanud 
keegi arvata, et üritus osutub niivõrd po
pulaarseks, et seda hakatakse korralda
ma igal aastal.  

Miniolümpial 2018 osalesid kõik ühek
sa Haabersti lasteaeda, igaühest kuni 
16 last. Olümpia algas traditsiooniliselt 
avarongkäiguga. Lapsed võistlesid neljal 
spordialal: kaugushüppes, palliviskes, 40 
meetri jooksus ja krossijooksus.

Tasavägises võistluses selgusid pa
rimad, keda Haabersti linnaosa vanem 
Marek Jürgenson autasustas medalite ja 
diplomitega nagu päris olümpial. Üldar
vestuses võitis esikoha Nurmenuku las
teaed, kes sai aastaks enda valdusesse 
olümpia rändkarika

Sirje Sepp,  
Tallinna Pääsusilma  

lasteaia õppealajuhataja

Haabersti suvised  
lastehommikud
Suvised lastehommikud toimuvad 16. 
juunil, 7. juulil, 4. augustil ja 1. septembril 
algusega kell 11.00. erinevates kohtades 
Haaberstis. Kavas on lemmikloomapäev, 
etendused, meisterdamised, kommisa
luut, loosimised ja palju muud huvitavat. 

NB! Vihmase ilma korral toimuvad 
lastehommikud  Nurmenuku raamatu
kogus või Õismäe sportmängude hal
lis (v.a lastehommik Kakumäe rannas). 

Lastehommikud on TASUTA!
Täpsem info on Haabersti linnaosa 

valitsuse Facebooki lehel ja www.tal
linn.ee/haabersti.

Korraldaja jätab endale õiguse teha 
vajadusel programmis muudatusi.

Lastehommikuid korraldab Haabers
ti linnaosa valitsus.

Haabersti suvised 
Haabersti suvised 

Lastehommikud 

2. juunil, 16. juunil, 7. juulil, 

4. augustil ja 1. septembril 

algusega kell 11.00. 

Erinevates kohtades 

Haaberstis.

Lastehommikuid 
korraldab

Kiigeplatsil läks lahti rahvalik laulu- ja tantsupidu.

Tööde hinnanguline kogumaht
  Sõidutee pindala 70 000 ruutmeetrit
  8avaline viadukt – pikkus ca 280 meetrit (koos peale ja  

mahasõitudega ca 600 meetrit)
  Jalakäijate tunnelid: Ehitajate tee all 38 meetrit ja Paldiski maantee  

all 54 meetrit
  Kergliiklusteede pindala 16 739 ruutmeetrit
  Kergliiklusteede pikkus 3700 meetrit
  Haljastus 48 000 ruutmeetrit
  Ehitustööde lõpptähtaeg on 30. augustil 2018

Haabersti 
liiklussõlme  
viadukt avati 
liikluseks
Juunikuu esimesel päeval toimus Haabersti rist-
miku Paldiski maantee viadukti pidulik avamine,  
kus osalesid Tallinna linnapea Taavi Aas, abilin-
napea Kalle Klandorf, Haabersti linnosa vanem  
Marek Jürgenson, Tallinna kommunaalameti, 
projekteerijate ja ehitajate esindajad. 

Haabersti lasteaialapsed tähistasid ühise  
simmaniga Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
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Marek Jürgenson
Haabersti linnaosa  
vanem

K uigi ametlikult algas rannahooaeg 
1. juunil, tõi erakordselt soe ja päi-
kesepaisteline kevad suvitajad Haa-

bersti randadesse juba palju varem. 
Sel aastal panime suurt rõhku just Haa-

berstis asuvate Kakumäe ja Harku järve ran-
na korrastamisele. 

Tõime mõlemasse randa uut liiva ning 
paigaldasime lauatenniselauad ja välitrena-
žöörid. Kakumäe rand sai uued rannajalgpal-
liväravad ja õhulennuraja lastele. Lisaks on 
Harku järve äärde plaanis rajada veel män-
guväljak lastele. 

Aegade jooksul on elanikud minu poole 
pöördunud ettepanekutega, et Harku järve 
ääres asuv rand vajaks korralikke kõnniteid, 
parkimisplatse ja tänavavalgustust. Siinko-
hal pean selgitama, et kahjuks on Harku jär-
ve äärne maa suures osas eramaa. Linnale 
kuuluvat maad on Harku järve ääres väga 
vähe ja seetõttu saab linnaosa valitsus kor-
rastada ja arendada seal vaid väga väikest 
osa rannast. Me küll püüame teha eraoma-
nikuga koostööd, kuid kahjuks ei ole linnal 
võimalik investeerida raha eramaade kor-
rastamisse. 

Lapsed merele lähemale
Haabersti linnaosa valitsus, Eesti Jahtklubi-
de Liit ja Kakumäe sadama arendaja Haven 
Kakumäe OÜ allkirjastasid 2016. aasta mais 
kolmepoolse koostööleppe, mille alusel ha-
katakse Haabersti linnaosa üldhariduskooli-
de õpilastele korraldama kehalise kasvatuse 
tundides purjetamistreeninguid. Protokolli 
järgi toetab Haven Kakumäe OÜ purjetamis-
tunde Haabersti üldhariduskoolide õpilaste-
le alates 2017. aasta sügisest.  Sel kevadel jät-
kasidki Järveotsa gümnaasiumi ja Haabers-
ti vene gümnaasiumi 2. klassi õpilased sügi-
sel alguse saanud kehalise kasvatuse tundide-

ga pop-up-merekoolis Meresõber.  Purjetamis-
treeningud toimusid Haven Kakumäe jahisa-
damas igal maikuu teisipäeval. Lapsed harju-
tasid päästerõnga viskamist kaldalt, merel sõi-
deti mootorpaadiga, et juhtida laste tähele-
panu mereohutusele paadis, ning ka õppe-
paadiga. Purjetamisprojekti eesmärk oli pa-
randada laste teadmisi veeohutusest. Purje-
tamistreeningute koolidesse viimine annab 
võimaluse laiendada laste teadmisi mereo-
hutusest, suurendada huvi veespordi vastu 
ning mitmekesistada koolide kehalise kas-
vatuse tundides pakutavaid võimalusi. Laste-
le õpetati, kuidas käituda mere ääres, mere 
peal ja meres. Laste kasutada olid aerusurfi-
lauad, kajakid, lohed ja purjekad. Tunde and-
sid kogemustega instruktorid ja pärast prog-
rammi läbimist olid lapsed omandanud tead-
mised esmasest veeohutusest ja sõidukoge-
mused eri veesõidukitega. Tänaseks on pur-
jetamistreeningud lõppenud ning lapsed ja 
õpetajad on öelnud projekti kohta vaid kiidu-
sõnu. Loodame purjetamistreeningutega sü-
gisel jätkata ning siis kaasata juba kõiki Haa-
bersti üldhariduskoole.

Haabersti linnaosa valitsuse 
vabaõhuvastuvõtud
Alates maist püstitab Haabersti linnaosa valit-
sus linnaosavalitsuse teenuseid pakkuva vaba-
õhukontori igal teisipäevaõhtul mõnda hoo-
vi Väike-Õismäel ja Astangul. Kõiki elanikke 
ootavad vabaõhukontoris nii linnamajandu-
se kui ka sotsiaalhoolekande osakonna spet-
sialistid ning loomulikult ka linnaosa vanem 
ja tema asetäitjad. Vabaõhukontorid on osu-
tunud väga populaarseks ning alates mai lõ-
pust on meiega liitunud ka munitsipaalpolit-
sei ja politsei esindajad. Kasutage võimalust, 
sest pöörduda võib nii kogu linna kui ka linna-
osa puudutavate küsimustega. Vabaõhukon-
tor on tegutsenud juba mitmes hoovis ning 
oleme saanud elanikelt väärtuslikku tagasisi-
det ja ettepanekuid, millega kindlasti tulevi-
kus ka arvestame. Käime koos linnaosa valitsu-
se spetsialistidega läbi kõik hoovid ning lõpe-
tame vabaõhukontoritega alles 2. novembril, 
mil tegutseb neist viimane. Astu julgelt ligi ja 
leiame üheskoos muredele lahendused. Vaba-
õhukontorite täpsema ajakava leiate lk 3. Se-
niks aga soovin teile kaunist ja tegusat suve!

Rõõmsalt suvele vastu!

Tähelepanu, Haabersti elanikud!
Palun jälgige oma isikut tõendavate dokumentide kehtivusae
ga ning pöörduge aegsasti politsei ja piirivalveameti teenin
dussaali uue dokumendi taotlemiseks. Haabersti linnaosale 
lähim teenindussaal asub aadressil A. H. Tammsaare tee 47. 
Rohkem infot politsei ja piirivalveameti veebilehel.

Isikutunnistus ehk IDkaart on Eesti kodaniku ja Eestis pü
sivalt elava Euroopa Liidu kodaniku kohustuslik isikut tõen
dav dokument. 

Elamisloakaart on Eestis kehtiva elamisloa või elamisõi
guse alusel püsivalt elava välismaalase kohustuslik isikut 
tõendav dokument.

Linn hakkab lasteaedade renoveerimiseks 
eraldama rekordsummasid

Vadim Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea

M e kõik teame, et lapsed on meie 
tulevik ja selle tulevikuga on va-
ja aktiivselt tegeleda. Muutunud 

õpikäsitlus, uued tehnoloogiad, robootika 
jne – kõik see peab olema kooskõlas täna-
päeva arengutendentsidega. Veelgi tähelepa-
nelikumalt tuleb aga suhtuda laste igapäe-
vasesse keskkonda, kus nad veedavad oluli-
se osa oma päevast. Ja see keskkond on tea-
tavasti lasteaed ning seejärel juba ka kool. 

Viimastel aastatel on Tallinna linnvalit-
sus võtnud vastu ridamisi lasteaedu puudu-
tavaid otsuseid. Olgu see siis tasuta toitlus-
tamine, lasteaiaõpetajate ja -abide palkade 
pidev tõstmine jne. On igati tore, et koo-
lieelsed lasteasutused on linna eelarvelises 
fookuses ka järgnevatel aastatel. Vastvalmi-
nud eelarvestrateegia näeb ette suuremahu-
lisi investeeringuid lasteaedade tervikreno-
veerimisse. 

Iga-aastane kümnemiljoniline rahaeral-
dus on senises linna eelarves enneolema-
tu. Varem on küll iga aasta eraldatud raha 
jooksvateks remonditöödeks ja ka renovee-
rimiseks, ent need summad pole alati ol-

nud piisavad ega ka võrreldavad nüüdse ra-
hasüstiga. Tõsi, ka nende toetustega on vii-
masel kümnendil suudetud kas ajakohasta-
da või siis osaliselt remontida mõned laste-
aiad aastas. Ent vaatamata sellele vajab re-
monti (küll fassaadi, katuse, ventilatsiooni- 
või elektrisüsteemi vahetust) veel sadakond 
neist. Seega aitab uus rahaeraldis kindlas-
ti olukorda lähiaastatel märkimisväärselt 
parandada.

Pole saladus, et Tallinn kasvab pidevalt. 
Äsja saime teada, et pealinnas on juba üle 
450 000 elaniku, kellest tubli osa moodus-
tavad lapsed. Kui linna pidevale kasvule lisa-
da veel üpris ambitsioonikas plaan saavuta-
da aastaks 2030 seis, et kõik meie lasteaiad 
vastaksid uuematele terviseameti nõuetele 
ja tingimustele, siis on selge, et tavaliste re-
monditöödega on neid eesmärke raske saa-
vutada. Linn vajab ka täiesti uusi lasteaedu. 
Viimaste rajamine sõltub aga paljuski rah-
va liikumisest linnaruumis: kerkivad uued 
majad, ühed linnaosad on noorte seas po-
pulaarsemad, teised mitte jne. Ka siin on va-
remgi üht-teist ära tehtud: nimelt on viima-
sel kümnendil avatud kuus uut lasteaeda. Ka 
käesoleval aastal on lisa tulemas.

Olen viimase poole aasta jooksul abilinna-
pea ametis jõudnud külastada pea kolman-
dikku lasteaedadest ning tutvunud nende 
olukorraga. Ei saa öelda, et see pilt just vä-
ga trööstitu on, aga üsna kirju on ta küll. Lei-

dub linnaosasid, kus koolieelsete lasteasu-
tuste olukord on pisut parem, aga ka neid, 
kus see on hullem. Viimaste seas on näiteks 
Haabersti, Kesklinn ja Põhja-Tallinn. Linna-
osavalitsused ei ole siin milleski süüdi: sel-
line on ajalooline olukord, mida on aga või-
malik ja tulebki muuta. Kahes viimati mai-
nitus tegutsevad nii mõnedki lasteaiad vä-
ga vanades hoonetes, mis on ehk näinud sa-
nitaarremonti, ent tervikuna ei vasta kooli-
eelsetele lasteasutustele kehtestatud tervi-
seohutuse nõuetele. Seega on majade ter-
vikrenoveerimisele eraldatud kümme mil-
jonit aastas väga vajalik rahasüst.

Rahasummad, millest siin kirjutan, tun-
duvad tavakodanikule küll üle mõistuse suu-
red. Ent vaadates hetkeolukorda ehitusturul, 
on selge, et selle rahaga pole võimalik rahul-
dada kõikide lasteaedade vajadusi ja nii mõ-
nigi pisut paremas olukorras olev lasteaed 
peab veel aastaid oma järge ootama. Samas 
püüame veel enne suvepuhkust koos hari-
dusameti spetsialistidega kirja panna järgmi-
se nelja aasta konkreetse renoveerimiskava 
ning mul avaneb võimalus teavitada lasteae-
dade juhatajaid, millal ja milliste majadega 
lähiajal tegelema hakatakse. Ka teadmine, 
et minu maja saab uue kuue konkreetses, 
mitte aga ebamäärases tulevikus, on oluline. 

Seega liigume lasteaedade remondiga 
sammhaaval, ent senisest jõudsamalt eda-
si ja seda ikka laste parema tuleviku nimel.

Säilitame Õismäe 
raba elurikkuse

Züleyxa Izmailova 
Tallinna abilinnapea

I lmselt sai Õismäe oma nime ilusalt valgete õitega tai-
melt, rootsi kukitsalt, mille õied suviti  praeguse va-
baõhumuuseumi piirkonna üleni valgeks värvisid. Ka 

praegu leidub rootsi kukitsat Rocca al Mare ja Kakumäe 
poolsaare rohealadel, kuid mitte palju, ning Õismäe nimi 
Tallinna kaardil seostub esimese hooga pigem hoopis Väi-
ke-Õismäe asumi ja selle paneelmajadega. 

Pisut rohkem kui nimena on säilinud Rocca al Mare va-
baõhumuuseumist loodesse jääv Õismäe raba, mis mööda-
sõitjale paistab tänapäeval pigem metsana. Kes aga metsa 
sisse astub, märkab peagi jälgi sellest, et siin tõesti kunagi 
raba võis laiuda. Endisest rabast on praeguseks kuivenda-
mise tagajärjel saanud kõdusoomets, kus tüüpilisi rabatai-
mi, turbasamblaid ja tupp-villpead, leidub veel vaid kraavi-
des ja üksikutes niiskemates turbalõikamisaukudes. Kuid 
asi seegi, sest tegemist on ikkagi päris ehedate rabataime-
dega, mille imetlemiseks ei pea ette võtma autosõitu, vaid 
piisab jalutuskäigust linnametsa. 

Liigirikas taimemaailm
Tänapäeva Õismäe raba näebki pigem välja palumänniku-
na ehk päris metsana. Valdav puuliik on siin mänd, aga mi-
neraalsemates paikades leidub ka kaske, pihlakat, kuuske, 
haaba ja teisi puuliike. 

Kui metsa all asuvatelt lagunema kippuvatelt paesõel-
metega radadelt kõrvale astuda, reedab aga vetruv pinnas 
peagi, et tegemist on turba ja endise sookooslusega. Met-
sa alustaimestikus levivad kuivendatud rabale omased tai-
med, nagu sookail, kanarbik, kukemari, sinikas ja pohl. Mi-
neraalsemates paikades lisanduvad kattekold, mustikas, lil-
lakas, jänesekapsas, kõrrelised ja isegi naat. 

Omaette väärtuse on loonud metsa rajatud paesõlmete-
ga metsarajad, mille servas kasvab päris mitut liiki käpalisi, 
mis ilu ja harulduse tõttu on looduskaitse alla võetud. Ilm-
selt on kõige levinum vööthuul-sõrmkäpp, kuid leidub ka 
suurt käopõlle, halli käppa, kahelehist käokeelt ning kõi-
ki kolme Eestis leiduvat neiuvaiba liiki: tumepunast neiu-
vaipa, laialehist neiuvaipa  ja soo-neiuvaipa, mida peetakse 
üheks kõige ilusamaks kodumaiseks orhideeliigiks. Kaitse-
alustest liikidest leidub veel rootsi kukitsat.

Pelgupaik loomariigi esindajatele
Suurematest imetajatest leidub Õismäe rabas kindlalt põt-
ru ja metskitsi, aga ka rebast ja kährikut võib seal jalutades 
märgata. Raba on mõnus pelgupaik kahepaiksetele, kel-
lest on kohatud kärnkonna ja rohukonna. Roomajatest on 
seal teada rästik ja üsna kindlalt võib öelda, et rabas sibli-
vad ringi arusisalikud, kuigi konkreetseid teateid tema lei-
dumise kohta ei ole. 

Lindude ülevaadet Õismäe raba kohta koostatud ei ole, 
kuid kindlalt kohtab kõdusoometsas suur-kirjurähni, must-
rästast ja mets-lehelindu, ilmselt ka teisi lehelinnu liike ning 
tihaseliike. Üsna tõenäoliselt on ka röövlinde.

Miks võtta raba kaitse alla?
Kindlustamaks, et kõik mainitud loomad ja taimed ka edas-
pidi Õismäe rabas pelgupaika leiavad, tasub kaaluda 40 hek-
taril laiuva ala kaitse alla võtmist. Kui me tahame, et piir-
konna metsikus ja elurikkus säiliksid ning et jalutuskäi-
gud siin metsas oleksid samaväärne kogemus ka tulevas-
tele põlvedele, peame hoiduma metsa liigsest korrastami-
sest. See eeldab kindlaid piiranguid inimtegevusele – raba 
kaitse alla võtmine on mõistlik viis nende piirangute ta-
gamiseks. Lisaks praktilistele kaalutlustele on looduskait-
se tähendusrikas sümbol, millega näitame, et Õismäe ra-
ba heaolu on linna jaoks olulisel kohal.

Purjetamistreeningud toimusid Haven Kakumäe jahisadamas igal maikuu teisipäeval.
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EV 100 – PERSOONILUGU

Meie  inimesed – Daniel Naurits
Seekord on persooniloo peategelane 
iluuisutaja Daniel Naurits, kes kolis 
Haabersti linnaossa hiljuti ja kellele 
on Haabersti märgilise tähendusega.

Elan Haaberstis juba kaks aastat. Paar 
aastat tagasi kolisime Prantsusmaalt 
Tallinna ja hakkasin jälle Eestit esin-
dama. Valimisime elukohta hoolega 
ja  just siia linnaossa. Üks põhjusi oli, 

et siin asub Škoda jäähall. Ostsime kor-
teri ühes Haabersti uusehitises.

Meie linnaosa erineb teistest. Haa-
bersti on väga kompaktne, lähedal on 
mets ja meri ning kesklinn pole kau-
gel. Linnaosas on arenenud taristu ja 
on suhteliselt hea bussiühendus kesk-
linnaga. Kui avatakse Haabersti liiklus-
sõlm, muutub elu veelgi paremaks. Mi-
nu lemmikkoht linnaosas on mererand.

Meie linnaosas on olemas kõik va-
jalikud spordikompleksid. Minule on 
märgilise tähtsusega kindlasti Škoda 
jäähall ja spordisaal selle taga.

Mis on minu edu saladus? Vastus 
on väga lihtne: töökus ja sihikindlus. 
Tahan rõhutada, et  räägin siinkohal 
ka oma emast, tänu kellele tegin jää-
ga tutvust juba kolmeaastaselt. Tänu 
tema sihi- ja meelekindlusele saavu-

tasingi kõik selle, mis mul on. Minu 
elu ongi treeningud ja õppimine. Kui 
mul vahel harva vaba aega tekib, siis 
veedan selle koos sõpradega ja teeme 
midagi kasulikku, mitte ei hulgu nii-
sama ringi. 

Eesti juubeliaastal tahaksin soovida 
kõigile stabiilsust, lahkust; avage oma 
südamed, olge osavõtlikud ja osalege 
meie linnaosa elus! 

Ära satu kuriteo ohvriks
Ilmade soojenedes kasvab märgatavalt 
jalgrattavarguste arv. Jalgrattaid on liht
ne varastada ja edasi müüa. Lukusta oma 
jalgratas alati, isegi siis, kui lähed kor
raks poodi. Märgi jalgrattaraamile oma 
isikuandmed (näiteks nimi ja telefon). 
Nii on seda varastada keerulisem ja kui 
vargus toimubki, on oma vara lihtsam 
tagasi saada.

Suviti viibivad inimesed üha enam ko
dust eemal. Liigutakse palju ringi, näda
lavahetused veedetakse suvilas või sõi
detakse puhkusele. Seetõttu aktiveeru
vad korterivargad. Vargad jälgivad tih
ti inimeste käitumismustreid ja teavad, 
millal on parim aeg tegutseda: näiteks 
siis, kui pererahvas pakib reedel asjad 
ja on kogu nädalavahetuse suvekodus.

Seepärast on just õige aeg mõelda, 
kuidas kodu eemal olles sissemurdmi
se eest kaitsta. Ära jäta kodus varaste
le nähtavale väärtuslikke esemeid, mida 
on kerge ära viia: näiteks mobiiltelefoni, 
sülearvutit, ehteid või autovõtmeid. Ka
suta korralikke lukke ja signalisatsioo
ni. Isegi lühemaks ajaks majast lahku
des, kui toimetad näiteks tagahoovis, lu
kusta korralikult uksed ja aknad ja välja 
sportima minnes pane kodu valve alla.

Koduhoovis pane jalgrattad, kallis aia
tehnika ja tööriistad pärast kasutamist 
alati lukustatud panipaika, ära jäta neid 
ööseks õue. Oma reisiplaanidest ei ole 
soovitatav sotsiaalmeedias avalikult rää
kida. Reisil olles võta kuulda kohalike ini
meste, kaasa arvatud ametnike nõuan
deid. Nad võivad juhtida tähelepanu pai
kadele, mida tasuks vältida, ning jagada 
soovitusi, kuidas kaitsta end ja oma va
ra. Kui mingi koht või inimene tekitab 
sinus ebamugavust, siis lahku. Ära la
se kellelgi veenda end jääma, kui su si
setunne räägib teist keelt. Kui plaanid 
pikemalt kodust ära olla, lepi naabriga 
kokku, et ta sinu kodul silma peal hoiaks 
ning võimalusel muru niidaks, et vargad 
ei saaks vihjet pererahva eemalolekust.

Kuriteo ohvriks sattumise ohtu saab 
iga inimene ise vähendada ning suu
rendada enda, oma vara ja kodu turva
lisust. Piirkonnapolitseinikud soovivad 
kõigile ilusat suve! 

Haabersti linnaosa valit-
suse vabaõhu vastuvõtud
Teisipäeval, 12. juuni kell 16.30 on lin
naosa valitsuse vabaõhukontorisse oo
datud Ehitajate tee 111, 113 ja 115 ela
nikud. Linnaosa valitsuse telk asub Ehi
tajate tee 113 juures hoovis.

Teisipäeval, 12. juuni kell 17.30 on lin
naosa valitsuse vabaõhukontorisse oo
datud Õismäe tee 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19 ja 23 elanikud. Linnaosa valitsu
se telk asub Õismäe tee 7 juures hoovis.

Teisipäeval, 19. juuni kell 16.30 on lin
naosa valitsuse vabaõhukontorisse oo
datud Õismäe tee 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45 ja 47 elanikud. Linna
osa valitsuse telk asub Õismäe tee 43 
juures hoovis.

Teisipäeval, 19. juuni kell 17.30 on lin
naosa valitsuse vabaõhukontorisse oo
datud Õismäe tee 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63 ja 65 elanikud. Linnaosa valitsuse 
telk asub Õismäe tee 59 juures hoovis.

Kristiines alustas menukas välitree-
ningute sari juba seitsmendat hooaega
23. mail alustas Kristiine linnaosas 
Löwenruh’ pargis (Mustamäe tee 
59a) pealinlaste seas menukaks saa-
nud treeningute sari «Välitreeningud 
Löwenruh’ pargis» juba seitsmendat 
hooaega.

Kristiine linnaosa vanema Jaa-
nus Riibe sõnul on linnaosa elani-
ke huvi välitreeningute vastu par-
kides ja spordiradadel suur, mistõt-
tu jätkame ka sellel aastal ühistree-
ringutega Löwenruh’ pargis. «Meie 
välitreeningutel osalevad nii Kristii-
ne kui ka teiste Tallinna linnaosade 
elanikud. Treeneriks on meie arm-
saks saanud särasilmne Aliis Sara-
pik. Kutsun linnaelanikke Löwen-
ruh’ parki tasuta välitreeningutele 
igal kolmapäeval kell 12. Kohtumis-
paik on traditsiooniliselt lõvi juures. 

Treeningud on kõigile tasuta,» sel-
gitas Riibe.

Kavas on kepikõnd, sirutus-, veni-
tusharjutused OÜ Treksi Teraapiad 
treeneri juhendamisel. Treeningtun-
ni pikkus on üks tund, algusaeg kell 
12.00. Välitreeningute eesmärk on 
suurendada tervisespordi abil suut-
likkust ja eneseteadlikkust, mis ai-
tab püsida konkurentsivõimelisema-
na tänapäeva kiirelt muutuvas ühis-
konnas. Välitreeningute alaeesmär-
gid on populariseerida liikumishar-
rastust, toetada sihtrühma tervislik-
ku elustiili, suurendada nende keha-
list aktiivsust ja teadlikkust tervise-
spordi vajalikkusest. Sellel suvel toi-
mub kokku 20 välitreeningut. Koh-
tumiseni trennis!

Kristiine linnaosa valitsus

Fotokunst vallutas Põhja-Tallinna tänavad 
Põhja-Tallinna valitsus taasalustas 
eelmisel aastal ülimenukaks osutu-
nud pop-up-fotonäituste sarja. Näitu-
sed toimuvad Kalamaja ja Pelgulin-
na tänavatel, kus iga nädal tutvustab 
oma loomingut uus fotokunstnik. 

Esimene näitus avati juba mai-
kuu lõpus Soo tänaval, selle nädala 
lõpuni kestab tänavanäitus Pelgulin-
na väljakul (Ristiku tn ja Kolde pst 
ristil), kus oma töid tutvustab foto-
graaf Aron Urb.

«Põhja-Tallinnal on kõige loovama 
linnaosa kuvand ja sellised pop-up-
näitused sobivad Kalamaja ja Pelgu-
linna tänavatele nagu valatult. Üht-
lasi tahame sellega anda meie piir-
konna fotograafidele võimaluse ja-

gada oma pilte teiste Põhja-Tallinna 
inimestega,» ütles Põhja-Tallinna va-
nem Raimond Kaljulaid. 

Näitused toimuvad iga nädal eri 
kohtades avalikus linnaruumis ja on 
kõigile tasuta. 

Euroopa Liidu riigid hakkavad  
arutama uut finantsplaani
Kalev Kallo
Haabersti linnaosakogu esimees, 
Euroopa Regioonide  
Komitee liige 

Euroopa Komisjon avalikustas Euroopa Liidu 
uue, aastal 2020 algava eelarveperioodi põhi-
mõtted. Nüüd asutakse seda arutama liikmes-
riikides ja Euroopa Liidu institutsioonides. Kuna 
Euroopa Regioonide Komitee plenaaristung toi-
mus kohe pärast kava avalikustamist, siis oli ka 
Eesti delegatsioonil esmane võimalus saada üle-
vaade tindimärjast Euroopa Liidu uuest mitme-
aastasest finantsraamistikust otse Euroopa Ko-
misjoni eelarve ja personali eest vastutavalt vo-
linikult Günter H. Oettingerilt. Loomulikult oli 
juttu suurtest raskustest selle dokumendi koos-
tamisel seoses Suurbritannia välja astumisega 
Euroopa Liidust. Ühe võimalusena eelarvet ta-
sakaalustada nähakse liikmesriikide osamaksu-
de suurendamist ühelt protsendilt SKTst kuni 
1,114 protsendile. Selle kohta on juba mitu rii-
ki jõudnud esitada esialgsed vastuväited, seal-
hulgas ka meie põhjanaaber Soome. Ega suure-
nev osamaks meidki  rõõmusta. Härra Oettin-
ger avaldas lootust, et läbirääkimistel jõutakse 
ühistele seisukohtadele. Ta tõi esile finantsraa-

mistiku uued valdkonnad, mida eelmistel eel-
arveperioodidel ei olnud. Nendest tähtsaimad 
on Euroopa Liidu välispiiride kaitse ning ränne 
ja sellega kaasnev integratsioonipoliitika. Voli-
nik pidas väga tähtsaks sisserändajate integree-
rimist Euroopa kultuuriruumi. Samuti on oluli-
sed kaitseküsimused ja nn Erasmus+, mis tähen-
dab, et Erasmuse programmi rahastamist suu-
rendatakse kaks korda. Sellest võidavad tulevi-
kus kindlasti ka meie Haabersti linnaosa tublid 
ja andekad õpilased, sest toimub ju selle prog-
rammi raames koolinoorte vahetus teiste riiki-
dega. Viiendaks nimetas volinik rahastuse suu-
rendamist 60 protsendi võrra nii teadusuuringu-
tele, digitaalse Euroopa arengule, innovatsiooni-
le kui ka teadus-arendustegevusele. 

Volinik juhtis tähelepanu sellele, et seoses inf-
latsiooniga, Brexitiga ja eespool nimetatud uute 
ülesannetega tuleb kahjuks mõningatest makse-
test järk-järgult loobuda või neid vähendada. Ühe 
näitena mainis ta põllumajandustoetuste vähen-
damist, mis tekitab paljudes riikides  kindlasti 
erimeelsusi ja vastuseisu.

Arutelud liimesriikides ja liikmesriikide vahel 
alles algavad ja dokument, mis vastu võetakse, 
erineb kindlasti äsja avalikustatud plaanist. Vo-
linik Günter Oettinger loodab uue eelarve vas-
tu võtta enne Euroopa Liidu parlamendivalimi-
si, mis toimuvad 2019. aasta suve hakul.

Rheinland-Pfalzi liidu-
maa delegatsioon Tallin-
na Meelespea lasteaias
Mai keskel külastas Meelespea lasteaeda Rheinland-
Pfalzi liidumaa delegatsioon, kellele tutvustati Ees-
ti alusharidust ja programmi «Kiusamisest vabaks!».

Enne visiiti käisid Meelespea lasteaia direktor 
Kristina Märks, vabatahtlik töötaja Yamina Hama-
di ning õpetajad Jaanika Reinik ja Kätlin Valge Sak-
samaa Liitvabariigi suursaatkonnas Tallinnas, kus 
tehti esmane tutvumine delegatsiooniga.

Koosviibimise avas Eesti Lastekaitse Liidu juhata-
ja Tõnu Poopuu. Seejärel tutvustas lasteaia direktor 
Kristina Märks Eesti alusharidust ja Meelespea las-
teaeda. Õpetajad Jaanika Reinik ja Kätlin Valge kõ-
nelesid lasteaias ellu viidud programmist «Kiusami-
sest vabaks!» ja programmeerimise algõpetuset (Be-
Bot, Bluebot ja Ozobot).

Lastekaitseliidu president Ene Tomberg sõnas: «Ju-
ba lasteaiaealised lapsed suudavad teadlikult väär-
tustada iseennast ja samas ka kaaslast. Huvitavate 
arutelude käigus õpitakse lahendama igapäevaelus 
ette tulevaid konflikte nii, et olukorrad ei areneks 
kiusamiseks. Samas arendatakse lastes empaatiatun-
net hätta sattunud või murega kaaslase aitamiseks. 
Samaväärselt päriseluga on häid suhteid väärtustav 
käitumiskultuur vajalik ka internetis suhtlemisel.» 
Tomberg lisas, et lastekaitseliidul on hea meel, et 
programm «Kiusamisest vabaks!» ja projekt «Targalt 
internetis» pakuvad huvi ka Saksamaal.

Fotonäitus Soo tänaval Kalamajas. 

Põhja-Tallinna fotonäituse kava:
  04.06 Pelgulinna väljakul (Aron Urb)
  11.06 Salme kultuurikeskuse esisel väljakul (Rait Tuulas)
  18.06 VanaKalamaja platsil – koolimaja vastas muruplatsil jalakäija

te tee ääres ( Mikk Mägi)
  25.06 Kalamaja kalmistupargis – lauatennise laudade vahetus lähedu

ses (Tõnu Runnel)
  30.07 Beetapromenaadil – Patarei vangla lähedal, linnapoolsel lõigul 

(Katerina Rümmel)
  06.08 Telliskivi tänaval – peale raudteed suunaga Ristiku tn poole (Iris Kirisalu)
  13.08 Põhja pst 23 vastas – alleeäärsel alal (Terje Atonen)
  21.08 Kultuurikilomeetril – lõik enne Kultuurikatelt (Pamela Pavlovitš)
  27.08 Klausi kohviku kõrval – linnahalli poole suunduval kõnnitee ää

rel (Kenn Mürk)
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Välitreening Kristiines.
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Müüa mett 7,5 eurot kg. Tellides vähe
malt 3 kg, on kojutoomine Haaberstis 
ja Õismäel tasuta. Tellimine tel 5341 
0200;  arusauna@gmail.com; www.
facebook.com/arusaunamesindustalu.
Ostan garaažiboksi Haaberstis. Kõik 
pakkumised on teretulnud. Tel 5451 
1053.
Vean ära oksi. Puude üldseisundi hin
damine ja konsultatsioon tasuta. Tel 
513 3458. 
Koguja ostab Eesti ja Vene münte, pa
berrahasid, aumärke, medaleid, orde
neid, postmargikogusid, Eesti post
kaarte, vanu esemeid, vanavara. Kuu
lutus ei aegu. Iga päev kl 11–21, tel 
5595 5996.
OÜ ESTEST PR ostab metsa ja põllu
maad. Tel 504 5215, 514 5215, info@
estland.ee.
Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, 
dokumente ja vanu postkaarte. Tel 602 
0906 ja 501 1628. Tim.
Üldehitus, katused, fassaadid ja vii
mistlustööd. Tel 5352 9476, meil me
hitus@gmail.com.
Lõikan hekki, teen saetöid aias, trim
meriga  pika rohu ja heina niitmine 
Tallinnas ja Harjumaal. Tel 555 47291. 

Puhastame küttesüsteemid ja muu
dame kodu ohutuks! Lisaks küttesüs
teemide hooldamisele teeme ka nen
de ülevaatust. Korstnapuhastaja OÜ, 
+372 5664 6756. Vaata lisa www.kors
tapuhastaja.ee. 
NAHAARSTID saatekirjata ja järjekor
rata Tallinnas. Dr. Aarne, Dr. Zagnin, 
Dr. Tuz. Vastuvõtt 50 eurot.  www.vita.
ee , 669 0806.
UsinTR OÜ (Keilas) otsib kokka, abi
töölist (külm köök), pikk ja lühike töö
nädal. 07.00–19.00, tel 5332 4472.
Plaatimine ja siseviimistlustööd, 5372 
8382.
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus 
eramajadel. Uute küttekehade ehitus 
ja vanade remont. 12aastane töökoge
mus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
Avatud kasutatud asjade kauplus As
japuu Järveotsa keskuses Õismäe tee 
107. Samas saab tuua puhtaid ja ter
veid asju, mida ise enam ei vaja. Info 
5809 1529.
Ehitusfirma teeb ehitustöid (korterite, 
eramajade remont, siseviimistlus jne). 
Tehtud töödele garantii. Küsige hinna
pakkumist: ravindra.ehitus@outlook.
com Tel: 5381 3962.

Harkumetsa teel (HiiuAstangu ter
viserada) on avatud rulluisulaenutus, 
pakume kvaliteetseid K2uiske hin
naga 5 eurot tund, müügil ka söögid
joogid. Avatud iga päev kl 16–22. Li
sainfo: Facebookis «Harkumetsa Rull
uisulaenutus» või tel 5855 0720. 
info@kaebusabi.ee  LAHENDAB KÕI
KI PROBLEEME! Kirjuta julgesti. Meie 
tegevusvaldkonda kuuluvad võlanõu
ded – raha kättesaamine, laimuga 
võitlemine – selle lõpetamine, kohtu
hagid – nende koostamine, igasugune 
lepitamine oma kliendi kasuks, kok
kulepete saamine – lepingud, mini
meerimaks võimalikke riske ka EList 
väljaspool. Tegeleme igasuguste se
gaste olukordadega, mis vajavad klaa
rimist, nagu põhjendamtud nõuded 
sinu vastu jne. KAEBUSABI KUI TEE
NUS ON LOODUD EBAÕIGLUSE ALL 
KANNATANUTELE NENDE AITAMI
SEKS NING KAITSEKS. AITAME OMA 
KLIENTIDEL LAHENDADA OLUKOR
DI, MIS NEILE MORAALSELT ÜLE 
JÕU KÄIVAD VÕI MILLEGA TOIME
TULEKUKS NEIL NAPIB RESSURS
SE: ENERGIAT, AEGA, SIDEMEID VÕI 
TEADMISI.

Õhtu täis elamusi – EV 100 jaani-
päev «Ärkamisajast ärkamisajani» 
Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul tä-
histab Eesti Vabaõhumuuseum 23. juu-
nil jaaniõhtut suurejoonelisemalt kui 
kunagi varem. Suurpeo «Ärkamisajast 
ärkamisajani» programm ühendab en-
das kolm ajalooliselt olulist verstapos-
ti meie rahvuse ja riigi kujunemisloos, 
millest maagilisel jaaniõhtul saab osa 
igaüks. 

Vabaõhumuuseumi külaväljak ja 
saarte ala viib vaatajad üheks õhtuks 
19. sajandi teises poolde, rahvuslikku 
ärkamisaega. 

Hoogu võtab kõikvõimalike rahvus-
like seltside loomine, asutatakse trü-
kiväljaandeid ja kultuurikantse. Jaa-
niõhtu vanu kombeid hoiab elus rah-
vakunstiansambel Leigarid, tantsides 
triibuseelikute lehvides ümber jaani-

lõkke ning korraldades lõbusaid ühis-
mänge. 

Nätsi tuuliku platsil saab osa jaani-
õhtust aastal 1918, vastsündinud Ees-
ti Vabariigi ajal. Hoolimata keeruli-
sest ajast on rahvas jaanilaupäeva õh-
tul kokku tulnud, kõlab Pritsu Bras-
si puhkpillimuusika ning üles astuvad 
kohalikud seltsitegelased, on mänge 
ja tantsu.

Kerase platsil on kätte jõudnud 
1980. aastate lõpp – teine ärkamisaeg. 
Laulva revolutsiooni laval taaselusta-
vad mälestusi 1980. aastate vabadus-
ihast ansamblid Seitsmes Meel ja Ul-
tima Thule.

Lisaks toimuvad Eesti Vabariigi 
sünnipäeva tähistavad ning jaanipäe-
va kombestikku tutvustavad   üritu-

sed üle kogu muuseumi territooriu-
mi. Iginoored Kukerpillid tantsitavad 
rahvast südaööni, mängides lugusid 
saja aasta tagustest aegadest tänapäe-
vani. Saarte võrgukuuride juures saab 
vaadata merele, maitsta veini ning 
jäädvustada kauni loodusvaate lõuen-
dile. Inspiratsiooni selleks annab an-
sambel Jäääär. Setu talu ja peipsi vene 
külavainul tutvustab vana jaanipäeva 
ja Ivan Kupala kombestikku ansam-
bel Suprjadki. 

Kõikjal saab osa heast muusikast, 
kaunist loodusest ja maitsvast toi-
dust. Ootab õhtu täis elamusi! Jaani-
õhtu algab vabaõhumuuseumis 23. 
juunil kell 19. Muuseumisse toovad 
tasuta bussid nii kesklinnast kui ka 
Väike-Õismäelt. 

Haabersti noorte-
keskuse tegevused  
suvel 2018
Üldinfo: Haabersti noortekeskus. Aad-
ress: Õismäe tee 88a (Meelespea pea-
tus). Avatud esmaspäevast reedeni 
14.00–20.00. Telefon: 5309 0808. E-
post: info@haabersti.ee

Alates 1. juunist läheb Haabersti 
noortekeskus üle suveajale ning 
on avatud 12.00– 18.00

HAABERSTI NOORTEKESKUSE 
SUVISED TEGEVUSED

18.06-21.06; 6.08-10.08; 13.08-
17.08  – Suvised linnalaag-
rid. Käime erinevates muuseumi
tes, Vembutembumaal, meisterda
me, võistleme ja teeme palju muud 
lõbusat! Laagri ühe vahetuse maksu
mus on 65€. Laagri töökeel on eesti 
keel. Info – eneli@haabersti.ee

30.08.2018 – noorte elustiili-
päev HNKXTRM. Elustiilipäev, 
mis on täis head muusikat, täna
vakunsti ja ekstreemsporti. Toimu
vad bmx-, rula ja tõukerattavõist
lused ning valmib suur seinamaa
ling. Ilusa ilmaga toimub elustiili
päev Haabersti skatepargis, vihma
se ilma korral Pääsküla siseskate
pargis. Lisainfo ja registreerimine: 
Kevin@haabersti.ee.

Noortealgatusfond – Haabersti 
noortekeskus on loonud fondi, kust 
on noortel võimalik ürituste, tege
vuste ja projektide jaoks lisatoetust 
taotleda. Kui Sul on hea idee ja vajad 
abi selle teostamisel, siis võta julgelt 
ühendust: info@haabersti.ee.

Spordivarustus  
raamatukogust!
Nurmenuku raamatukogu (Ehitaja
te tee 109a/2) ootab noori laenama 
spordi ja liikumisvahendeid

Nurmenuku raamatukogust (Ehi
tajate tee 109a/2) saab alates mai
kuust laenata koju tõukeratast, ru
la, kiivrit, mitmesuguseid palle, sam
mulugejat, pulsikella, joogamatti, ste
pipinki, Bassalo mängu, discgolfike
taste komplekti. Need ja paljud tei
sed spordi ja liikumisvahendid oo
tavad avastamist ja nautimist. Kasu
tage võimalust! 

Spordivahendite nimekirja ja lae
namise tingimused leiad veebilehelt 
www.keskraamatukogu.ee. Spordi
vahendite kohalolu saab kontrolli
da ekataloogist ESTER: https://www.
ester.ee. Spordi ja liikumisvahendi
te laenamine on TASUTA. Vahendite 
soetamist raamatukogudesse toetas 
hasartmängumaksu nõukogu.

Lisainfot spordivahendite kohta 
saab Nurmenuku raamatukogust te
lefonil 683 0980 või eposti teel nur
menuku@tln.lib.ee.

Tallinna Järveotsa gümnaasium võõrustas taas sõpruskooli Jaapanist
Tallinna Järveotsa gümnaasiumil on pi-
kaajalised sidemed sõpruskooliga Jaa-
panist – Osaka Gakugei gümnaasiumi-
ga. Teatavasti on meie kooli gümnaa-
siumiastmes üks valiksuundi jaapani 
keel ja kultuur, mistõttu on kontak-
tid Jaapani koolide ja ka ülikoolidega 
meile oluline väljund. On kujunenud 
traditsiooniks, et kevaditi võõrusta-
me külalisi Osaka Gakugei gümnaa-
siumist. Nii ka sel kevadel: 21. mail oli 

meil suur rõõm võtta vastu sõpruskoo-
li 60-liikmeline delegatsioon. Vastutus-
rikas ja austav ülesanne langes meie 
jaapani õppesuuna õpilastele. 

Osaka Gakugei gümnaasiumi õpila-
sed ja õpetajad tutvusid meie koolima-
ja ja koolisüsteemiga. Külalistele pak-
kus muidugi erilist huvi jaapani keele 
ja kultuuri õpetamine. Jaapani sõbrad 
nautisid meie õpilaste kontserti, neile 
meeldisid meie rahvatantsud ja loomu-

likult kaunid rahvariided. Omalt poolt 
pakkusid Osaka õpilased vahvaid töötu-
be, kus tutvustati Jaapanis tuntud kuns-
tivorme origamit ja kalligraafiat. Meie 
õpilased said selga proovida kimonot 
ning panna ennast proovile Jaapani tra-
ditsioonilistes osavusmängudes. 

Kohtumine oli vastastikku huvi-
tav ja rikastav. Tõdesime, et jätkame 
ja süvendame koostööd ning panusta-
me jaapani õppesuuna arendamisesse.

Kontserdid algavad kell 18.00, sissepääs prii

SUVEKONTSERDID MÄNNI PARGIS

21. juuni 
Karl Madis & Margus Martmaa

5. juuli 
ansambel PARVEPOISID

19. juuli 
Sulo

9. august
Toomas Anni

23. august
Mait & Mikko Maltis

7. juuni 
Reet Linna & Are Jaama

HAABERSTI LINNAOSA  
VALITSUS AVALIKUSTAB
20.06–05.07.2018 avalikus-
tatakse Rannamõisa tee 1a 
kinnistu ja lähiala detailpla-
neering.

Detailplaneering on KPro
jekt Aktsiaseltsi töö nr 05096. 
Eesmärk on jagada Rannamõi
sa tee 1a kinnistu kaheks äri
maa, üheks äri ja/või elamu
maa, viieks elamumaa, kahek
saks transpordimaa, üheks toot
mismaa ja üheks üldkasutata
va maa sihtotstarbega krundiks 
ning määrata ärimaa kruntide
le ehitusõigus kolme kuni 4kor
ruselise, maaaluse korruse
ga ärihoone ehitamiseks, äri 
ja/või elamumaa krundile nel
ja kuni 4korruselise, maaalu
se korrusega äri ja/või elamu
hoone ehitamiseks ning elamu
maa kruntidele üheksateistküm
ne kuni 3korruselise, maaalu
se korrusega korterelamu ehi
tamiseks.

25.06–02.07.2008 avalikusta-
takse Vabaõhumuuseumi tee 
87a kinnistu detailplaneerin-
gu eskiis. 

Planeeritava maaala suurus 
on 2,07 ha. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on jagada 
sotsiaalmaa sihtotstarbega Va
baõhumuuseumi tee 87a kin
nistu elamu ja transpordimaa 
sihtotstarbega kruntideks ning 
määrata ehitusõigus ridaelamu
te ning paariselamute ehitami
seks. Eskiislahendust tutvustav 
avalik arutelu toimub 3. juulil 
2018 kell 15.00 linnaosavalit
suses ruumis 211.

Detailplaneeringutega saab 
ülalnimetatud ajavahemikus 
tööaja jooksul tutvuda linnaosas, 
Ehitajate tee 109a kabinetis 205 
ja Vabaduse väljak 7  I korruse 
infosaalis, lauas nr 23. Detail
planeeringu joonise ja seletus
kirjaga saab tutvuda ka Tallin
na planeeringute registris aad
ressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

Ametlikud  
teadaanded

Haabersti sotsiaalkes-
kuses 8.–20. juuni 2018
13. juunil kell 14.00 ÕUEKOH-
VIK, esineb akordioniklubi Amulett 
Nõmmelt.
20. juunil kell 14.00 ÕUEKOH-
VIK, ansambel Trio Romale, pari
mad mustlaslaulud.  
Järgmised ÕUEKOHVIKUD toi
muvad 15., 22. ja 29. augustil kell 
14.00.
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VAIBAD ON LÄHEDAL!
Selle reklaami esitajale 

Kõik vaibad kuni juuni lõpuni 
-10% täishinnast

Ainult Järveotsa tee 50C Tallinn
tel 715 1900

My.AGA.ee/vedelgaasMy.AGA.ee 

52 €

5 kg

42 €

71 €

5 kg

61 € 70 €

11 kg

60 €

92 €

10 kg

82 €

Osta või vaheta grillgaas AGA-s! 
Kampaaniapakkumine kehtib 1. maist – 31. juulini 2018. Hinnad 
sisaldavad gaasi ja gaasiballooni maksumust (koos käibemaksuga). 
Pakkumine kehtib kõigile AGA eraisikutest püsiklientidele ja 
püsikliendiks registreerujatele.

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 51 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Kakumäe Selveris saab tööd

TEENINDAJA
PUHASTUSTEENINDAJA
TRANSPORTTÖÖLINE

Kadaka Selveris saab tööd

LETITEENINDAJA
SAALITEENINDAJA

KALAMEISTER
TRANSPORTTÖÖLINE

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt 
www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast 

märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee, 
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.

Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

18–35 a. vaimupuudega 
noori ja nende pere- 

liikmeid ning valdkonna 
spetsialiste infopäevale

Päevakavas:
Ruumide ja osalemise 
võimaluste tutvustus 
igapäevaelu  
toetamise, toetatud 
elamise ja töötamise 
toetamise teenusel 
osalemiseks alates 
1.oktoobrist 2018

18.juunil  
algusega kell 18.00
Karjamaa 18, Tallinn 

Registreerumine  
infopäevale:  
info@pkmaja.ee
Täpsem info:  
+372 534 95644

MTÜ Põlvkondade Maja kutsub

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad

Sääsevõrgud
Terrassimarkiis


