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Õismäel avati taas postkontor

Järveotsa postkontoris pakutakse kõiki 
teenuseid ja kaupu, mis on vajalikud 
riigisiseste ja rahvusvaheliste saade-
tiste edastamiseks. Vastu võetakse 
kirju, postipakke ning rahakaarte, ta-
suda saab makseid, saata kullerpakke 
ja vormistada perioodika tellimusi. 
Postkontoris müüakse ka postmarke, 
filateeliatooteid, postkaarte, ümbrikke, 
pakkematerjale ning palju muud. Jär-
veotsa postkontori ruumid on oluliselt 
suuremad kui postkontoritel, mis asu-

Veebruari alguses avatati Õismäel taas Eesti Posti postkontor. Uus postkontor 
asub Järveotsa Kaubanduskeskuses.

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson annab tunnustusauhinna 
aktiivsele Haabersti noorele Aiko Henry Austrinile Õismäe Gümnaasiumist.

Eesti Vabariigi 96. aastapäevale 
pühendatud pidulik vastuvõtt
Tunnustati noori ning haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajaid Haaberstis.

Haabersti Linnaosa Valitsus tunnustas 
Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pü-
hendatud pidulikul vastuvõtul linnaosa 
haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajaid. 
Nominente tunnustusauhinnale võisid 
esitada kõik tähelepanelikud Haabersti 
elanikud ja organisatsioonid.

Linnaosavalitsuse eesmärgiks on 
tunnustada inimesi, kes on aasta jook-
sul silma paistnud oma tegevusega 
hariduse, kultuuri või noorsootöö val-
las ning kelle töö on olnud tähelepa-
nuväärselt oluline Haabersti lastele ja 
noortele ja kes on andnud olulise pa-
nuse hariduse, kultuuri ja noorsootöö 
edendamisse.

Jätkub lk 2

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson ja AS-i Eesti Posti postiteenuste divisjoni juht Jaan Vainult linti lõikamas.

vad kaubanduskeskustes, olemas on 
ka suur laoruum erinevate saadetiste 
hoiustamiseks.

Haabersti linnaosa vanem Marek 
Jürgensoni sõnul valmistas Õismäe 
elanikele pikalt meelehärmi postkon-
tori kolimine inimestest kaugemale. 
„Varasemalt oli Õismäe elanikel või-
malus käia postkontoris Nurmenuku 
keskuses. Olude sunnil viidi postkon-
tori ruumid üle Ehitajate teel asuvasse 
kandekeskusesse, kuhu Õismäe elani-

kul, eriti eakamal, oli ebamugav min-
na, sest tuli ületada Ehitajate tee. Eel-
misel kevadel said Haabersti elanikud 
teha ettepanekuid „Positiivsesse prog-
rammi Haaberstis 2014–2018“, kus 
väga paljud inimesed antud probleemi 
ka esile tõstsid. Mul on hea meel, et 
Haabersti Linnaosa Valitsuse ja Eesti 
Posti koostöö on lõpuks vilja kandnud 
ja nüüd avati uus postkontor Õismäe 
elanikele juba varasemast soodsamas 
asukohas,“ ütles Jürgenson. 

Laupäeval, 8. märtsil

HAABERSTI TERVISEPÄEV —

NAISTE ERI
Haabersti Vaba Aja Keskuses 

(Ehitajate tee 109a/2)

Tervisepäeva toetavad:

Tervisepäeva korraldaja:

Haabersti Linnaosa Valitsus

Tervisepäeva kava

III korruse suures saalis ja koridorides
Kell 11.00–16.00 Tervisemess
Kohapeal on võimalik küsida nõu füsioterapeutidelt, teha tasuta 
tervisemõõtmisi, nautida soodushinnaga massaaži, osta mitmesuguseid 
mahetooteid ja mett, uudistada käsitööehteid, ja palju muud

III korruse väikeses saalis
Kell 11.15–14.15 Terviseseminar „Tervis — meie kalleim vara!“
Kell 11.15 Reiki’t tutvustav töötuba (film ja reikiseanss) — Ilme Hunt, 
Reiki Alliance liige
Kell 12.15 „Liigesed valuvabaks ja liikuma!“ — Dr Diana Ingerainen, 
Järveotsa Perearstikeskuse juhataja
Kell 13.15 „Praktilised nõuanded parema tervise ja valuvaba liikumise 
heaks“ — Taavi Metsma, Fysioviis Teraapiastuudio füsioterapeut

III korruse treeningsaalis
Kell 11.30 Jooga näidistund — Tiina Pappel, Spordiklubi Panacea
Kell 13.30 Enesekaitse algkursus täiskasvanutele — Igor Gribovski, 
Spordiselts Bushinkan
Kell 15.00 Taichi tervisevõimlemise näidistund (vene keeles) — treener 
Sergey Belov, Taichi Spordiklubi

IV korrus Nurmenuku raamatukogus
Kell 11.30 Lasteetendus „Kirjad ahvile“ — Lasteteater Koiott
Kell 12.15 Spordinukkude meisterdamise töötuba 
Lisaks võimalik lahendada kohapeal spordi- ja terviseteemalisi ristsõnu. 
NB! Ristsõnade lahendajate vahel loositakse välja auhinnad

IV korruse tegevusruumis
Kell 12.00 ja 13.30 Ehete valmistamise töötoad (rinnanõelad/ kõrvarõngad) 
NB! Grupis kuni 10 osalejat, materjalid kohapeal (osavõtumaks 3 €/in)

II korrus Õismäe ujulas
Kell 12.30 ja 14.30 Basseiniseansid 
Kavas vesiaeroobika näidistreening, muusikaline teraapia noortekoorilt 
„Hellas“, sportlikud veemängud ja üllatused

Lasteteatri etendusele, töötubadesse, näidistundidesse ja basseiniseanssidele 
on vajalik eelregistreerimine (nimi, vanus, kontakt) telefonil 640 4800 ja 
640 4860 või e-posti aadressil Age.Tamm@tallinnlv.ee.

Täpsem info: 
www.tallinn.ee/haabersti

Aktiivsetele osalejatele auhinnad, 
loosimised toimuvad erinevate 
tegevuste juures ja kell 14.00 
Tervisemessil!

Tervisepäev on TASUTA!
Tule ja kingi endale kaunis päev!

Järveotsa Postkontor asub aadressil Õismäe tee 107 
ja on avatud esmaspäevast reedeni kl 10.00–20.00, 

laupäeval ja pühapäeval kl 10.00–16.00
Tere tulemast!
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Eesti Vabariigi 96. aastapäevale 
pühendatud pidulik vastuvõtt

Haabersti Aasta 
Noorsootöö tegija 
on Kaarin Peeboste 
Nurmenuku Lasteaiast
Kaarin Peeboste kuulub Nurmenu-
ku Lasteaia „raudvara“ hulka — ta 
on töötanud Nurmenuku lasteaias 
39 aastat, sellest 38 aastat erirühma 
õpetaja abina tasandusrühmas. Ta 
on väga soe, hooliv, iga last ja tema 
eripära arvestav õpetaja abi. Kaarin 
on südamega juures kõigis rühma 
ettevõtmistes, olgu selleks peod, la-
vastused, matkad, lõpupeod vms. Ta 
panustab oma töösse sajaprotsendili-
selt ja on kursis iga lapse vajadustega 
ning teeb kõik, et iga laps tunneks end 
milleski parimana. Kaarin on töökaas-
lane, keda peavad alati meeles temaga 
koos töötanud kolleegid, tema soojus 
ja sõbralikkus toob päikese nii rühma 
kui ka Nurmenuku lasteaeda!

Haabersti Aasta Haridusjuht 
on Siret Paasmäe, 
Järveotsa Gümnaasiumi 
direktor
Siret Paasmäe töötab Järveotsa Güm-
naasiumi direktori ametikohal alates 
2006./2007. õppeaastast. Selle aja 
jooksul on ta end tõestanud võimeka 
koolijuhi ja kollektiivi väga hea liidri-
na. Ta on teinud palju selleks, et kool 
leiaks tuntust ja tunnustust mitte ai-
nult Haaberstis, vaid terves Tallinnas. 

Haldusreformi tuleks alustada 
postkontorite tagasitoomisega

riigi lahendusi lennult, aga me ei tohi 
unustada, et Tallinnas ning selle lähi-
ümbruse väikevaldades ning ka Eestis 
tervikuna on suur hulk eakamaid ini-
mesi. Ja miks me räägime ainult väi-
kevaldadest ja maapiirkonnast, ka siin, 
Tallinnas olen kokku pidanud puutuma 
probleemiga, et Väike-Õismäel, Järve-
otsas ja Astangul, kus elab kokku ligi 
30 000 elanikku, ei olnud postkontorit. 
Elanikele valmistas pikalt meelehärmi 
postkontori kolimine inimestest kau-
gemale. Eelmisel kevadel said elani-
kud teha ettepanekuid „Positiivsesse 
programmi Haaberstis 2014–2018“, 
kus väga paljud Haabersti inimesed 
antud probleemi ka esile tõstsid. Täna 
oleme suutnud koostöös Eesti Postiga 
selle probleemi lahendada.

Ehk tuleks maakohtades, kus ela-
nike arv oluliselt väiksem, ümber 
vaadata postkontorites pakutavad 
teenused. Kättesaadavaks tuleks teha 
need teenused, millest inimesed maa-
kohtades enim puudust tunnevad, 
nagu pangateenused, sularaha kät-
tesaadavus ja apteekide olemasolu. 
Ei tohi unustada, et meie hulgas on 
ka selliseid kodanikke, kelle liiku-
misvabadus on raskendatud seoses 
mõne terviseprobleemi või puudega. 
Nendel inimestel on oluliselt lihtsam 
ajada asju kodu lähedal, kui ise ku-
lutada terve päev liikumiseks antud 
teenusepakkuja juurde kuhugi teise 
linna. Kas siis on mõtet riigi poolt 
pakutavaid teenuseid tõmmata kok-
ku suurematesse tõmbekeskustesse? 
Kaotada süstemaatiliselt tuletõrje ja 
päästeameti komandosid, sulgeda 
koole, lasteaedu, postkontoreid, haig-
laid, sundides inimesi koonduma ja 
liikuma nende eluks vajalike teenus-
te järele suurematesse linnadesse. Ja 
need, kes tõmbekeskustesse liikuda 
ei jõua, jätta puuduliku haldusreformi 
tulemusena nii-öelda jumala hoolde. 
Leian, et inimestele olulised teenused 
on vaja tagasi tuua maakohtadesse, 
kus need olid enne tsentraliseerimist. 
Väga lühinägelik on ajada sellist 
inimvaenulikku regionaalpoliitikat, 
nagu praegu valitsevad parteid vaiel-
damatult ajavad. Kui avalike teenuste 
kokkutõmbamist ära ei lõpetata, siis 
võib juhtuda nii, nagu aastalõpu Tu-
jurikkuja sketšis, kus riik ei jõua oma 
teenustega maakondadesse ja pan-
nakse käima riigibuss, mis käib maa-
kohtades teenuseid pakkumas kord 
kolme ja poole aasta tagant, vahetult 
enne riigikogu valimisi. 

Eesti on iseseisev ja sõltumatu demo-
kraatlik vabariik, kus kõrgeima riigi-
võimu kandja on rahvas — täpselt nii 
on kirjas meie põhiseaduses. Rahvas 
aga on koos territooriumi ja avaliku 
võimuga üks kolmest riigi alustalast. 
Kas avalikul võimul ehk Vabariigi 
Valitsusel on mõtet korralikult läbi 
mõtlemata haldusreformiga rahvast 
rõhuda? Mõneti retooriline küsimus, 
kuid kui jätkub selline süstemaatiline 
inimeste rõhumine ja väljasuretami-
ne, siis peagi ei ole avalikul võimul 
enam kedagi valitseda.

Riik peaks arvestama aga just en-
nekõike rahva heaoluga. Ilma rah-
vata ei ole ka riiki. Ei hakka siinko-
hal lahkama kõiki haldusreformiga 
seonduvat, las see jääb siiski meie 
parlamendile vaielda ja otsustada, 
kas tsentraliseerida või detsentrali-
seerida. Kuid kohaliku omavalitsuse 
juhina, kohtudes iga päev elanikega, 
tahaksin viidata ühele tõsisele prob-
leemile. Nimelt postkontorite välja-
suretamisele nii linnas kui ka maal. 
Inimestele olulised teenused peaksid 
olema kättesaadavad nende koduko-
has. Kindlasti leidub palju kodanikke 
ja poliitikuid, kes argumenteerivad 
postkontorite sulgemist majandusli-
ku mittetasuvuse tõttu ja viitavad üha 
populaarsemale e-lahenduste kasu-
tamisele. Tundub, et eesmärgiks on 
võetud ainult raha teenimine, kuid on 
ilmselge, et kõik ei ole mõõdetav ai-
nult kasumiga, seda enam, et tegemist 
on riigifirmaga.

Kogu Eesti regionaalpoliitika on 
ohverdatud riigifirmade maksimaal-
sele kasumi teenimisele. Kuid siiski 
on väga suur hulk inimesi, kellele on 
postkontor ja seal pakutavad teenused 
eluliselt vajalikud. Näiteks pensionä-
rid — tõsi, paljud kasutavad aktiivselt 
internetti kuid, on ka neid, kellele on 
postkontorites pakutavad teenused 
olulised ja vajalikud. Võimalused on 
inimestel erinevad, nagu ka interneti 
kättesaadavus Eesti erinevates paika-
des. Pahatihti on just postkontor see 
ainuke tuiksoon asulas, mille kaudu 
on võimalik suhelda välismaailma-
ga ja saada sealt ka tagasisidet. See 
võiks olla esimene samm, et inimesed 
tuleks tagasi maale elama. See samm 
on väike, kuid väga oluline. Noorema 
põlvkonna esindajad on muidugi mo-
biilsed ja haaravad uusi pakutavaid e-

Marek Jürgenson
Haabersti linnaosa vanem

Riigis läbiviidavat haldusreformi tuleks alustada ini-
mestele oluliste teenuste kättesaadavaks tegemisega.

Siret Paasmäe hindab hea hariduse 
tähtsust nii üksikindiviidi elus kui ka 
ühiskonnas tervikuna. Ta on pühen-
dunud õpilastele parimate õpitingi-
muste loomisele. Parimad tingimused 
ei tähenda mitte ainult head füüsilist 
õpikeskkonda, vaid ka kooli vaimset-
emotsionaalset kliimat ning õpilaste 
ja õpetajate võimalusi oma võimeid 
proovile panna ja tunnustust pälvida 
ka väljaspool oma kooli.

Haabersti Aasta 
Parim Lasteaiaõpetaja 
on Olga Carjova 
Järveotsa Lasteaiast
Olga Carjova töötab Järveotsa lasteaias 
alates 1995. aastast. Oma tegevuses 
lähtub ta veendumusest, et huvi muu-
sika, liikumise, tantsimise ja laulmise 
vastu tekib juba enne seda, kui lapsed 
hakkavad rääkima. Ta äratab väikes-
tes lastel huvi ja armastuse muusika 
vastu ning õpetab muusika abil maail-
ma avastama. Tema muusikatunnid on 
komplekstunnid, milles tema lähtub 
C. Orffi metoodika põhimõtetest. 
Selles muusikaõpetuse süsteemis on 
ühendatud kõne, muusika ja liikumi-
ne, mis tagab laste mitmekülgsema 
muusikalise arengu. See on eriti olu-
line erivajadustega lastele, kellel on 
liikumis- ja kõne arengu häireid.

Haabersti Aasta 
Parim Kooliõpetaja 
on Tatjana Pereskokova 
Õismäe Vene Lütseumist
Tatjana Pereskokova on Õismäe Vene 
Lütseumi hing ja vaim. Ta töötab koo-
lis selle esimesest päevast alates, nüüd 
juba 37 õppeaastat ning ta on õpetaja, 
kelle pärast kooli tullakse. Matemaa-
tikaõpetajana on ta innustaja ja juhen-
daja, aidates otsida ja leida, tunnetada 
ning rakendada oma võimeid, küsida 
ja vastuste variante pakkuda. Ta ei ole 
kohe kindlasti ühe aine õpetaja, ta on 
õpetaja, kes aineseinast sügavamale 
pressib, osates tuua põnevaid paral-
leele ja muutes õpitava eluliseks ning 
põnevaks.

Aktiivne Haabersti Noor 
on Aiko Henry Austrin, 
Õismäe Gümnaasiumi õpilane
Tegemist on noorega, kes on väga 
sõbralik, rõõmus ja töökas, motivee-
ritud, eeskujuks teistele, algatusvõi-
meline, vastutustundlik, ettevõtlik. 
Haabersti Noortekeskust külastab 
noormees peaaegu iga päev. Ta koos-

tab Haabersti Noortekeskuse blogi. 
Kuulub Noortekeskuse Aktiivgruppi, 
kes koostavad ja viivad läbi mitmesu-
guseid üritusi. Ta esindab oma kooli 
Haabersti Õpilaste Ümarlauas. Oma 
aktiivse ja positiivse ellusuhtumisega, 
asjalikkuse ja organiseerimisvõimega 
on Aiko Henry Austrin eeskujuks iga-
le Haabersti noorele.

Haabersti Haridusasutuse 
Aktiivne Hoolekogu Liige 
on Margit Kesker, 
Pääsusilma Lasteaed
Lasteaia Pääsusilm hoolekogu tegevus 
on avaldanud positiivset mõju lasteaia 
tegevusele, heas koostöös on loodud 
turvaline, arengut soodustav ja indivi-
duaalsust arvestav kasvukeskkond las-
tele. Hoolekogu liikmed on aktiivsed, 
ettevõtlikud ja koostööle orienteeritud. 
Ühise meeskonnana tegutsedes alga-
tatakse projekte, ühiseid ettevõtmisi 
ja toetatakse heategevusprogrammi 
„Märka ja aita“. Hoolekogu liikme 
Margit Keskeri eestvedamisel toimus 
2012.–2013. aastal lasteaia mänguväl-
jaku korrastamine. Mitmel viimasel 
õppeaastal on Margit aktiivselt osale-
nud lasteaia sügislaada korraldamisel 
ja läbiviimisel lasteaia õuealal, kuhu 
olid kaasatud 12 rühma lapsed, lapse-
vanemad ja personal. Margit on panus-
tanud aega ja energiat lasteaia inventa-
ri hankimisele. Margit Keskeri tegevus 
nüüdisaegse ja turvalise kasvukesk-
konna loomisel ning lasteaia õppe- ja 
kasvatustegevuse eestvedamises osa-
lemisel annab positiivse eeskuju teis-
tele lasteaia hoolekogu liikmetele ja 
lastevanematele. 

Tunnustati noori ning haridus-, kultuuri- ja noorsootöötajaid Haaberstis.

Külalistele esines Uku Suviste.
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Kas tasub elu ohtu panna nagu Vene ruletis?

Mullu registreeris politsei Haabers-
tis 22 kergliiklejaga liiklusõnnetust, 
millest kaks lõppesid liikleja surma-
ga. Ühel juhul oli tegemist keelava 
fooritule ajal sõiduteed ületanud jalg-
ratturiga ja teisel juhul pimedal ajal 
reguleerimata ülekäigurajal liikunud 
jalakäijaga, kes ei kandnud helkurit.

Palju on räägitud liiklusohutusest, 
joobes juhtidest ja kiiruse ületajatest, 
meie liiklusharjumustest. Suurimaks 
probleemiks ei ole mitte teadmatus, 
vaid aastatega sissejuurdunud harju-
mused. Mõeldakse, et ma olen har-
junud siit üle tee minema, mis sest, 
et ülekäigurada on vaid mõnekümne 
meetri kaugusel, mis sest, et talvel 
pean ronima üle lumehangede, aga 
ma olen siit nurgast juba mituküm-

mend aastat üle tee käinud ja midagi 
pole juhtunud …

Ei maksaks aga unustada, et paari- 
kümne aastaga ei ole lisandunud tee-
dele mitte paarkümmend autot, vaid 
tuhandeid.

Teiseks suureks probleemiks on 
foori keelava, punase tule ajal tee 
ületamine. Tänaseks päevaks on üle-
käigurajad praktiliselt igal pool. Need 
on suures enamikus hästi valgustatud 
ja enamikul neist on ka spetsiaalne 
jalakäijate foor. Tõsi, on väljakutsega 
foorid, kus lubavat tuld tuleb oodata 
üsna kaua, näiteks Loomaaia ühis-
transpordi-peatuse juures, kuid me 
peame mõistma, et arvestades Paldis-
ki maantee selles piirkonnas olevat 
liiklusintensiivsust, ei ole fooritsükli 
kiirendamine paraku suurema kao-
se ära hoidmiseks võimalik. Ka siis, 
kui fooris põleb roheline tuli, tuleb 
veenduda, et ikka kõik autojuhid oma 
autod peatavad ja nendest keegi eda-

Tallinna pensionärid saavad 
remonditöödelt hinnasoodustust

Raepress

Abimees Grupp OÜ rakendab ko-
dutehnika paigaldusel, remondil ja 
varuosade ning tarvikute müügil hin-
na vähendamist 15% igalt tootelt või 
teenuselt. Seega kujuneb näiteks arve 
täishinnaga 70 eurot pensionärile 10.50 
eurot odavamaks. Abimees Grupp re-
monditöökoda asub aadressil Spordi 
7, klienditeeninduse telefon 600 6996, 
koduleht http://www.abimees.ee/.

OÜ Kodutööd rakendab teenuste 
(elektri-, sanitaartehnilised, remondi-, 
majapidamistööd, veoteenus) müügil 
hinna vähendamist 10% arve summalt, 
mis jääb alla 199 euro ning 20% arve 

summalt, mis ületab 199 eurot. Seega 
näiteks 300-eurose arve puhul on pen-
sionäri hinnavõit 60 eurot. Kodutööd 
OÜ-lt teenuste tellimiseks tuleb võtta 
ühendust telefonil 5691 4546. Kodu-
leht: http://www.kodutööd.ee/.

Pensionäridele pakutakse hinna-
soodustust ka autovaruosade ostmisel 
ning auto hooldus- ja remonditööde 
tegemisel. OÜ Auto Jaoks annab lin-
nalt pensionilisa saajale soodustust 
autovaruosade hinna ja tarvikute osas 
10%, kuid mitte rohkem kui 10 euro 
ulatuses kalendrikuus. OÜ Auto Jaoks 
kauplus asub aadressil Vesse 4, telefon 
511 2004. Koduleht: http://www.auto-
jaoks.ee/.

Edukad noored ettevõtlusõpilased 
Tallinna Õismäe Vene Lütseumis
Liina Nurme
Õismäe Vene Lütseum

8. veebruaril toimus iga-aastane Ees-
ti õpilasfirmade laat. Kokku osales 
õpilasfirmade laadal 130 õpilasfirmat 
Eestist, Soomest, Norrast ja Moldo-
vast. Õpilasfirmad pakkusid suurt va-
likut erinevaid tooteid ning teenuseid, 
neist silmapaistvamaid tunnustas ka 
žürii.

Rocca al Mare keskuse parimaks 
teenuseks pidas žürii Õismäe Vene 
Lütseumi ÕF DK Koolitust, kes pa-
kub erinevaid suhtlemiskoolitusi 
noortele. Õpilasfirma liikmetele Da-
jana Grasmanile, Karina Kabritsale ja 
Dina Tanagale andis auhinna üle USA 
suursaadik Eestis Jeffery D. Levine. 
Õpilasfirma ettevõtlusõpetaja-juhen-
daja on Niina Sidorenko.

Tallinna Õismäe Vene Lütseumis 
õpetatakse majandusõpetust 1. klas-
sist alates, ettevõtlusõpet aga kooli 
gümnaasiumiosas. 

Juba hulk aastaid teeb mind murelikuks järjest halvenev liiklusturvalisus, 
mis on üks osa meie inimeste üldisest turvatundest.

Tallinn eakad saavad veebruarist lisaks soodushinnaga apteegikaupadele nüüd 
linna lepingupartnereist firmadelt soodustust ka kodu, kodumasinate ja sõiduki 
remondi- ja hooldusteenuste puhul.

Linnavalitsus kuulutas välja „Tallinna 
linna Lumemurdja“ konkursi

„Tallinna linna Lumemurdja“ kon-
kursi eesmärk on välja selgitada ja 
tunnustada Tallinna linnas tegutse-
vate ühistute ning erakinnistute pu-
hastusaladel töötavaid eeskujulikke 
majahoidjaid, kelle ülesanneteks on 
lume- ja libedustõrje teostamine ning 
liikumistingimuste tagamine talvepe-
rioodil.

Kuni 6. aprillini 2014 toimuv kon-
kurss on avalik ja sellele võivad kan-
didaate esitada kõik linnaelanikud. 
Kandidaadid ise ennast esitada ei saa.

Konkursile saab kandidaate esita-
da linnaosade valitsustele e-posti teel 
haabersti@tallinnlv.ee kuni 6. ap-
rillini 2014. Konkursi läbiviimiseks 
moodustati korraldustoimkond, kes 
valib linnaosade valitsuste poolt esi-
tatud kandidaatide seast eeskujuliku-
ma majahoidja ning tunnustab kahte 
majahoidjat.

Kandidaate hinnatakse kahes eta-
pis: linnaosade valitsused tutvuvad 
esitatud kandidaatide poolt hoolda-
tavate puhastusaladega ja küsitlevad 
elanikke, parimaks osutunud kandi-
daat edastatakse korraldustoimkonna-
le, kes langetab lõpliku otsuse parima 
majahoidja väljaselgitamiseks.

Konkursi tulemusena välja selgitatud 
eeskujulikumale majahoidjale omista-
takse Lumemurdja 2014 tiitel, lisaks 
tunnustatakse kahte majahoidjat. Tun-
nustusauhindadeks on talihooldustöö-
deks vajalikud Fiskarsi töövahendid.

Hindamise põhikriteeriumid
Kandidaat peab olema:

eeskujulikult teostanud lume- • 
ja libedusetõrjet oma puhastusalal;
puistanud libeduseohu korral • 
sõelmeid kõnniteele;
eeskujulikult teostanud • 
lumetõrjetöid sõidukite 
parkimiskohtadel;
pühade ajal heisanud • 
ja maha võtnud riigilipu;
positiivse ellusuhtumisega.• 
Linnaosa valitsuse moodustatud 

töögrupp vaatab esitatud kandidaatide 
töö üle, vajadusel suheldakse elanike-
ga, et saada parem ülevaade maja-
hoidja tööst. Linnaosa valitsus edas-
tab analüüsitud kandidaatidest parima 
konkursi korraldustoimkonnale, kes 
teeb eeskujulikuma majahoidja vali-
ku ning tunnustab kahte majahoidjat.

Eeskujuliku majahoidja tunnus-
tusauhinna „Tallinna linna Lumemurd-
ja“ üleandmine ja kahe majahoidja tun-
nustamine toimub aprillis. 

Pildil: (vasakult) Diana Tanaga, USA suursaadik Eestis Jeffery D. Levine, Karina 
Kabrits, Dajana Grasman ja õpilasfirma juhendaja Niina Sidorenko.

si ülekäigurajale ei kihuta. AS Teede 
Tehnokeskuse poolt läbi viidud uu-
rimuse kohaselt oli punase fooritule 
eirajaid jalakäijate seas 2012. aastal 
Tallinnas 14,5%. Eelmisel aastal see 
näitaja suurenes veelgi.

Hirmutavad arvud, kui arvestada 
veel asjaolu, et suur osa liiklussur-
madest on jalakäijaga. Statistikat 
vaadates hakkab silma, et kõige enam 
rikuvad jalakäijatele mõeldud liiklus-
nõudeid just vanemas eas inimesed. 
Vanemad inimesed peaksid olema 
eeskujuks lastele ja arvestama selle-
ga, et lapsed, kes koolist tulevad, sea-
vad sammud tema ees üle tee mineva 
onu või tädi järel, unustades foorituld 
jälgida.

Head liiklejad, käitugem liikluses 
mõistlikult ja vastutustundlikult, ar-
vestagem üksteisega! Järgige liiklus-
eeskirju ja ärge kiirustage üle tee vales 
kohas või punase fooritulega. Milleks 
mängida oma eluga Vene ruletti? 

Alates 1. märtsist annab BCA Au-
toekspert OÜ pensionäridele 10% soo-
dustust auto kere- ja värvitööde ning 
hooldus- ja remonditööde puhul, aga 
ka autorendi ja puksiiriabi teenuse pu-
hul. BCA Autoekspert OÜ teenindused 
asuvad Tallinnas aadressidel Telliskivi 
57d ja Pae 28 ning Jõhvis aadressil 
Narva mnt 36. BCA Autoeksperti in-
fotelefon 615 7987, koduleht http://
www.bcaeteh.ee/ 

Väljaandja: Haabersti Linnaosa Valitsus 
Ehitajate tee 109a, 13514 Tallinn

Toimetuse telefon: 640 4853 
e-post: elina.rannaste@tallinnlv.ee

Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükiarv: 19 500 Trükk: AS Kroonpress

Levi: Standard Post

Haabersti 
noortekeskus
Õismäe tee 88a
üritused märtsikuus

3.03 kell 17.00•	  Kunstiring. Teeme 
alati midagi põnevat. Ring on 
mõeldud 7–16a noortele ning on 
kõigile osalejatele tasuta.
4.03 kell 15.00•	  Vastlapäev. 
Meisterdame ise vurre ning teeme suu 
magusaks vastlakuklitega.
5.03 kell 17.00•	  Kokandusring. Ring 
on mõeldud 10–16a noortele ning on 
tasuta.
6.03 kell 16.00•	  Ehetetöötuba. 
Õpime üheskoos professionaali käe 
all meisterdama mitmesuguseid 
põnevaid ehteid. Eelregistreerimine 5. 
märtsini e-posti teel: info@haabersti.ee
7.03 kell 18.00•	  Moe Malle. 
Haabersti üldhariduskoolide 
vaheline moekonkurss Rocca Al Mare 
Kaubanduskeskuse aatriumis.
10.03 kell 17.00•	  Kunstiring. Teeme 
alati midagi põnevat. Ring on 

mõeldud 7–16a noortele ning on 
kõigile osalejatele tasuta.
12.03 kell 17.00•	  Tänavakunstiring. 
Tutvume üheskoos tänavakunsti 
erinevate vormidega ning harjutame 
kätt nii paberil kui ka muul pinnal — 
ja seda legaalselt! Ring on mõeldud 
7–26a noortele ning on kõigile 
osalejatele tasuta.
14.03 kell 16.00•	  Tantsuring. Puusad 
nõksuma erinevate tantsustiilidega 
tutvudes! Sügisest alustab Haabersti 
Noortekeskuses tantsuring. On 
viimane aeg tantsukingad kapist välja 
otsida, tolmukiht maha nühkida ning 
noortekeskuses kokku saada.
17.03–21.03•	  Kevadine linnalaager 
7–12-aastastele. Laagris külastame 
põnevaid kohti, lõbutseme ja 
saame teada palju uut ja huvitavat. 
Maksumus 55,00 eurot.
24.03 kell 17.00•	  Kunstiring
26.03 kell 17.00•	  Tänavakunstiring
28.03 kell 16.00•	  Tantsuring

Täpsem info: Haabersti noortekeskus, 
Õismäe tee 88a, www.haabersti.ee, 

info@haabersti.ee, tel 5309 0808

Haabersti 
sotsiaalkeskus
Õismäe tee 24

üritused märtsikuus
Teisipäeval, 4. märtsil kell 11.00•	  
Vastlapidu „Hõissa vastlad!“ 
Koguneme Õismäe tiigi ääres. 
Kell 13.00 Vastlakavaga on külas 
Tallinna Meelespea Lasteaia lapsed, 
juhendajaks muusikaõpetaja Aire 
Sibbul
Kolmapäeval, 5. märtsil kell 14.00•	  
Paastuaja palvetund. Teenib õpetaja 
Valdek Johanson. Musitseerib Kristiina 
Hoidre
Reedel, 7. märtsil kell 14.00•	  
Naistepäeva kontsert „Teile, naised, 
laulan ma!“ Laule naistele esitab 
Väino Puura
Teisipäeval, 11. märtsil kell 14.00•	  
Näituse avamine. Eesti Kunstnike 
Liidu liikme kunstnik-graafik Illimar 
Pauli näitus „Teistmoodi pildid“.
Kolmapäeval, 12. märtsil kell 14.00•	  
Tervitame kevadet! Kevade tuleku 
kontsert Järveotsa Gümnaasiumi 
lastelt. Juhendaja õpetaja Marje 
Liedemann
Teisipäeval, 18. märtsil kell 13.00•	  
Tervisetund. Külas on igapäevase 
loomuliku liikumise treener Vera 
Kazlovskaya ja Maria Kazlovskaya. 

Tutvume eakamale inimesele sobivate 
viisidega oma tervisele kasu tuua 
teadlikumalt liikudes.
Kolmapäeval, 19. märtsil kell 14.00•	  
Eesti keele kuul meie esimesest 
professionaalsest naisheliloojast. 
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse 
esindajaga meenutame Miina Härmat 
(kelle sünnist möödus veebruaris 150 
aastat) ja tema kaasteelisi
Esmaspäeval, 24. märtsil kell 14.00•	  
Lugemistund. Tule jagama oma 
lugemiselamust ja kuulama teiste omi!
Teisipäeval, 25. märtsil kell 14.00•	  
Näituse avamine. Jaanus Ermanni ja 
Aili Pikkhofi näitus „Siidine portselan“. 
Siidi- ja portselanmaalid, siidsallid
Kolmapäeval, 26. märtsil kell •	
14.00 Märts on teatrikuu! Sõnalis-
muusikaline kava „Õpilane lahkub 
koolist“ Vanalinna Hariduskolleegiumi 
Teatrikooli noortelt. Juhendaja on 
lavakõne õpetaja Tõnis Rätsep
Iga kuu kolmandal teisipäeval•	  kell 
12.00–13.30 eakate eneseabirühm.
Neljapäeviti•	  kell 11.00–13.00 
Tallinna Pensionäride Ühenduse 
esindaja Margarita Lamsoni vastuvõtt
Iga kuu eelviimasel neljapäeval•	  kell 
16.00 MTÜ Eesti Astmaliit tugigrupp 
(eesti keeles), kell 17.00 (vene keeles).

Sotsiaalkeskuse sotsiaalteenuste, huvitegevuse 
ja ürituste kohta saab teateid tel 657 9872 

või Sotsiaalkeskuses kohapeal infotoast

Raepress

Marina Õunapuu
Politseileitnant, 
Haabersti konstaablijaoskonna 
piirkonnavanem
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Ostan ENSV ja EW aegseid rinnamärke 
(ka Norma märgid), valikuliselt vimpleid, 

vanaraha, dokumente, pisitrükiseid, postkaarte 
jms. Eriti pakuvad huvi ENSV asutuste, 

kolhooside-sovhooside ja koolilõpu märgid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim

Avatud on uus 
bussiliin nr 45
Läinud aasta 1. detsembrist alustas tööd bussiliin nr 45, 
mis sõidab tööpäevadel Väike-Õismäelt Ülemistele.

Bussid sõidavad järgmisel marsruudil: Väike-Õis-
mäe P&R (Pargi ja Reisi), Õismäe tee, Ehitajate tee, 
Pärnu mnt, Järvevana tee, Tartu mnt, Suur-Sõjamäe t, 
Ääsi t, Valukoja t, Lõõtsa t, Suur-Sõjamäe t, Järvevana 
tee, Pärnu mnt, Ehitajate tee, Õismäe tee (lõunakaar), 
Väike-Õismäe P&R.

Liin töötab katkestatud töörežiimiga ca kl 6–10 ja 
15–20. Sõiduplaane näeb sõiduplaanide kodulehel: 
http://soiduplaan.tallinn.ee/ 

Tallinna Linnavalitsus algatas 22. jaanuari 2014 korraldusega nr 73-k Ran-
namõisa tee 18c kinnistu detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu 
eesmärk on Rannamõisa tee 18c kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstar-
bega krundiks ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kuni kahe 
2 maapealse korrusega kahe korteriga elamu ehitamiseks. Planeeritava maa-ala 
suurus on 0,59 ha. Arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahen-
duse tutvustamiseks korraldatakse 7. märtsil kell 14.00 Haabersti Linnaosa 
Valitsuses, Ehitajate tee 109a, ruumis 211.

Tallinna Linnavalitsus algatas 29. jaanuari 2014 korraldusega nr 103-k 
Tiskre tee 11b kinnistu detailplaneeringu koostamise. Detailplaneering koos-
tatakse eesmärgil määrata Tiskre tee 11b kinnistule ehitusõigus 1-korruselise ük-
sikelamu ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 0,27 ha. Arutelu detailpla-
neeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks korraldatakse 
Haabersti Linnaosa Valitsuses 7. märtsil kell 15.00, Ehitajate tee 109a, ruumis 
211. Detailplaneeringute eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on 
võimalik tutvuda samas, 3.–6. märtsini, ruumis 205 tööaja jooksul.

Tallinna Linnavalitsus algatas 19. veebruari 2014 korraldusega nr 243-
k: Künkamaa tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu 
eesmärk on Haabersti linnaosas asuva Künkamaa tn 7 kinnistu jagamine kaheks 
elamumaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõigu-
se määramine kahe kuni kahekorruselise elamu ehitamiseks. Planeeritava maa-ala 
suurus on 0,29 ha. Arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahen-
duse tutvustamiseks korraldatakse linnaosavalitsuses 26. märtsil kell 15.00, 
Ehitajate tee 109a ruumis 211. Detailplaneeringute eskiislahenduse põhijoo-
nise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda samas, 20.–25. märtsini, ruumis 
205 tööaja jooksul.

Haabersti Linnaosa Valitsus AVALIKUSTAB 07.03–24.03.2014 teistkord-
selt Paldiski mnt 104a, 104n, 106, 106a, 106b, 106/1 kinnistute ja lähiala 
detailplaneeringu. Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 30. 
oktoobri 2013 korraldusega nr 1503-k. Detailplaneeringuga nähakse ette 3,34 ha 
suurusel planeeringualal Haabersti linnaosas Paldiski mnt 104a, 104n, 106a, 106/1 
kinnistute liitmine üheks osaliselt ärimaa sihtotstarbega krundiks ja Paldiski mnt 
106 ja 106b kinnistute liitmine üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, määrates 
moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kokku ühe kuni 32 maapealse ja 2 maa-
aluse korrusega elamu/ ärihoone ning ühe kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korru-
sega ärihoone ehitamiseks.

Haabersti Linnaosa Valitsus AVALIKUSTAB 7.03–24.03.2014 teistkordselt 
Hansu tn 1 ja 3 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneering on vastu võetud 
Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldusega nr 1844-k „Hansu tn 1 ja 3 
kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“. Detailplaneeringuga nähakse ette 0,58 
ha suurusel planeeringualal asuvate Hansu tn 1 ja 3 kinnistute liitmine ja tekkiva-
le krundile ehitusõiguse määramine ühe 9-boksilise ridaelamu ja ühe 6 korteriga 
3-korruselise kortermaja ehitamiseks.

Haabersti Linnaosa Valitsus AVALIKUSTAB 14.03–28.03.2014 Ehitaja-
te tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneering võeti vastu 
Tallinna Linnavalitsuse 12. veebruari 2014 korraldusega nr 203-k. Planeeringuala 
suurus on 4,35 ha. Detailplaneeringus on ette nähtud Ehitajate tee 148, Ehitajate 
tee 148a, Ehitajate tee 148b ja osa Ehitajate tee T7 kinnistu liitmine üheks ärimaa 
sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine 
ühe 2 maapealse korrusega kauplusehoone ja ühe alajaamahoone ehitamiseks. 
Lisaks on kavandatud moodustada Ehitajate tee T7 ja Ehitajate tee 152 kinnistute 
ümberkruntimise teel kaks transpordimaa ja üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) 
krunt. Detailplaneeringutega saab ülalnimetatud ajavahemikus tööpäeviti 
tutvuda Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109a kabinetis 205 es-
maspäeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani kl 8.15–17.00 ning reedel 
kl 8.15–16.00 ja Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis lauas nr 2. Detailpla-
neeringute jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute 
registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Tallinna Linnavalitsuse 12. veebruari 2014 korraldusega nr 206-k kehtes-
tati Paldiski mnt 247a kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringud Tallinna Lasteaed 
Pääsusilm ootab külla 
lasteaia vilistlasi
Tallinna Lasteaed Pääsusilm tähis-
tab 35. aastapäeva, mille raames toi-
mub lahtiste uste nädal. Neljapäeval, 
6. märtsil kell 16.30 ootame külla las-
teaia vilistlasi. Lasteaia saalis esinevad 
lapsed ja pärast seda on võimalik teha 
ringkäik majas. Osalemine vilistlaste 
õhtule registreerida 3. märtsiks e-pos-
ti aadressil paasusilm@la.tln.edu.ee või 
telefonil 659 4491; 659 4257. Rõõmsa 
kohtumiseni!

Silvi Suur 
Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktor

kuiVad küttePuud
koos kohaletoomisega
30 cm KASK — 50.-/m³
40 cm KASK — 47.-/m³

50 cm OKASPUU — 40.-/m³
Kontakt: puud123@gmail.com

tel: 506 0246

PLEKK-LIISU AUTOKOOL koostöös
HAABERSTI VABA AJA KESKUSEGA korraldavad

(Ehitajate tee 109a/2, IV k — Ujula majas)
SÕIDUKIJUHTIDE KURSUSED

B-kategooria, 12. märtsil kell 9.00 ja 18.00
Mootorratas, mopeed, lõppaste ja pimedakoolitus —

vaata www.plekkliisu.ee Info tel 511 9209

Ootame tantsima!
Käesolev aasta on liikumise aasta. Hea 
on liikuda väljas, kaunis looduses, aga 
meeldiv on liikuda ka tantsides. Selleks 
on suurepärane võimalus: iga kuu viima-
sel reedel saab Haabersti Sotsiaalkesku-
ses (Õismäe tee 24, telefon 657 9872) 
keerutada tantsujalga kaasahaaravate ja 
igihaljaste viiside saatel. Ja seda tasuta! 
Muusikat teeb Andres Klemet. Tule koos 
paarilisega või üksi tantsumuusikat nau-
tima. Kingi endale üks teistmoodi reede, 
Pärastlõuna tantsides! juba 28. märtsil 
kell 13! 

Tulge vastlapäeva tähistama!
Muistsetest aegadest on meie esivanemad tähista-
nud vastlapäeva.

Õigeusklikud pidutsevad koguni 7 päeva 
jooksul, kaheksandal nädalal enne Ülestõusmis-
püha. Samas, see rõõmu- ja külluserohke pidu 
on kujunenud talve ärasaatmise ja kevade tuleku 
kuulutamise tavaks. Kelgusõidud ja mitmesugu-
sed rahvamängud, hernesupp, erinevate täidistega 
pannkookide maitsmine, rõõm ja naer kestavad 
kuni viimase päevani, mida nimetatakse Andeks-
palumise Pühapäevaks ja mil iga inimene siiralt 
palub andestust kõikide teiste ees. Õhtu saabudes 
tehakse lõket ja põletatakse õlgnukk — et kurjad 
vaimud eemale peletada ja suvel rikkalikku saaki 
saada.

Selle aasta „vastlalaupäev“, mil inimesed üks-
teisel külas käivad ning kostitavad, on esimesel 
kevadkuu päeval — 1. märtsil. Kristlik kogudus 
on samuti üks tore pere, seepärast kutsume kõi-
ki KEVADE TULEKU PEOLE, mis toimub 
1. märtsil kl 12.00–15.00 Kopli püha Nikolause 
kiriku esisel platsil Tallinnas Treiali tn 6.

Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus, 
Tallinna Kopli Ametikool, Eesti Kirikulipukandjate Ühing, 

Püha Nikolause kogudus Tallinn-Koplis

1 марта — 
все на Масленицу!
Масленица — эта восьмая неделя перед Свет-
лой Пасхой перед началом Великого поста. 
Она искони считалась праздничной, когда ве-
сельем и обильными угощениями православ-
ные провожали зиму. Нагулявшись и вдоволь 
нарадовавшись румяным блинам с самой раз-
нообразной снедью, люди завершали праздне-
ства последним днём Масленичной недели — 
Прощёным воскресеньем, когда смиренно и 
искренне просили прощения друг у друга за 
причинённые обиды. Говорили, что Масле-
ница «целую неделю пела-плясала, ела-пила, 
друг ко дружке в гости хаживала, в блинах ва-
лялась, в масле купалась», а её празднование 
считалось обязательным: «Хоть себя заложи, 
а Масленицу проводи». Прощаются же с ней 
по-разному: в южных районах — хоронят со-
ломенное чучело Масленицы, а вот в север-
ных и центральных районах жгут костры...

В этом году предпоследний день Масле-
ницы — суббота или «золовкины посидел-
ки» — выпал на 1 марта, то есть на первый 
день первого весеннего месяца. Именно в 
масленичную субботу приглашают всю се-
мью и знакомых, кормят их блинами и поят 
чаем. Православный приход — это тоже се-
мья, поэтому и приглашаем всех на ПРАЗД-
НИК ВСТРЕЧИ ВЕСНЫ, который состоит-
ся 1 марта с 12.00 по 15.00 на предхрамовой 
площадке Свято-Николаевской церкви в Коп-
ли по адресу ул. Трейали 6, г. Таллинн.

Управа части города Пыхья-Таллинн, 
Таллиннское Коплиское профессиональное училище,  

Общество Хоругвеносцев Эстонии, 
Приход Коплиской Николаевской церкви

tantsuõhtu 
27. märtsil kell 18.00
Haabersti Vaba Aja Keskus, 

Ehitajate tee 109a/2 suures saalis 
Tantsuks mängib ansambel Ivetta Trio 

Pilet 4 €


