
Haaberstis esineb EV taasiseseisvumispäevale 
pühendatud kontserdil ansambel PS Troika 

Kutsume kõiki soovijaid 19. augustil algusega kell 19.00 Eesti 
Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühendatud kontserdile, kus 
esineb meenukas ansambel PS Troika. Kontsert toimub Haa-
bersti päevakeskuse hoovis (Õismäe tee 24). Kontsert on ta-
suta. Juhime tähelepanu, et vastavalt EV valitsuse korraldusele 
oleme kohustatud kontrollima COVID-tõendeid kontserdile 
tulijatel, kellel vanust 18 ja enam eluaastat. COVID-tõend peab 
olema kas vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testi-
tulemuse kohta. Üritusel osalemiseks saab kuni 48 tundi va-
rem teha antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi. 
Testimise peab läbi viima tervishoiuteenuse osutaja ja see tuleb 
igaühel endal kinni maksta. Üritusel osalemiseks peab testitu-
lemus olema negatiivne. Tõend võib olla nii digitaalne kui ka 
paberkandjal. Lisaks pakub korraldaja võimalust teha antigeeni 
kiirtesti ka vahetult enne kontserdi toimumist kohapeal. Kiir-
testi tegemine on tasuta. Kontserdile tulles varuge vähemalt 20 
minutit lisaaega, kuna Haabersti päevakeskuse sissepääsu juu-
res kontrollime tõendeid või teeme antigeeni kiirtesti. HLOV

Haabersti linnaosa valitsus palub mõistvat suhtumist! 
Soovime häid elamusi ja head taasiseseisvumispäeva!

Tallinna keskkonna- ja kom-
munaalameti tellimusel rekon-
strueeriti Väike-Õismäel Õismäe 
tee 150b ning Järveotsa tee 23 
hoovis asunud amortiseerunud 
mänguväljakud.

Juuni lõpus valmis uus ja uhke mängu-
väljak aadressil Õismäe tee 118a, nüüd 
on lõppenud ehitustööd ka Õismäe tee 
150b ja Järveotsa tee 23 hoovis asuvatel 
mänguväljakutel. Kokku oleme sel suvel 
linnaosa mänguväljakute korrastamisse 
investeerinud juba ligi pool miljonit eu-
rot. Mänguväljakute rekonstrueerimist 
jätkatakse ning sel aastal saavad linnaosas 
uue ilme veel mitu mänguväljakut.

Õismäe tee 150b mänguväljakul oo-
tavad mänguhuvilisi pesakiik, karusell, 
kiiged, ronila, kiik-ronila ja väiksema-
tele lastele mõeldud liivamängude at-
raktsioon. Uudsena on mänguväljakule 
paigaldatud trossrada. Samuti rajati uus 
valgustus ja kõnniteed. Mänguväljaku 
alusena on kasutatud nii klassikalist lii-
vaala kui ka uudsemat valatavat kummi-
katendit EPDM. Lisaks on mänguväljaku 
juures istutusalad hekitaimede ja põõsas-
te rühmadega, paigaldatud pargiinventar 
ning jäätmekonteinerid.

Järveotsa tee 23 hoovis asuvale mängu-
väljakule rajati uus liiva-turvaala ning lisati 
uued mänguelemendid: vedrukiiged, liu-
mägi-linnak, karussell ja tasakaalupostid. 
Vanadest elementidest säilitati liivakast ja 
rippkiik, mis tõsteti ümber uude asukohta. 
Rajati betoonkivikattega teed, paigaldati 
kaks pinki, prügikastid ja jalgrattahoidja. 
Rekonstrueeritud mänguväljakutele on 
tagatud juurdepääs nii ratastoolis, jalgrat-
taga kui ka lapsevankriga.

Õismäe tee 150b mänguväljaku re-
konstrueerimise lepinguline maksumus 
on 167695 eurot ning tööde teostaja Inf-
raRoad OÜ. Järveotsa tee 23 hoovis asu-
va mänguväljaku maksumuseks kujunes 
62899 eurot ning tööde teostaja oli Maat-
riks-RP OÜ. HLOV
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Haaberstis on investeeritud 
mänguväljakutesse 230 000 eurot

LÜHIDALT

Õismäe tee 150b mänguväljak

Järveotsa tee 23 hoovis asuv mänguväljak Ansambel PS Troika
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S
ee suvi andis meile nii palju sooja ja 
päikest, et kõigil tekkis võimalus nau-
tida tõelist rannapuhkust ka Haabersti 
randades. Augustikuus on õhus tunda 

juba sügise lõhna. Soovime edu kõikidele õpi-
lastele, lastevanematele ja kooliperedele. Loo-
dame, et see kooliaasta kulgeb plaanipäraselt 
ning kõik õpilased saavad terve kooliaasta õp-
pida koolis. Täna aga näeme paraku, et koroo-
naviirusesse nakatunute arv on taas tõusuteel 
ning mure uue laine tõttu süvenemas. Lootus 
oli, et peame sügiseni vastu, kuid tundub, et see 
ei täitunud. 

Haiguse vältimine on alati parem ja kergem 
kui selle läbi põdemine. Vaktsineerimine aitab 
tõkestada haiguste levikut ning on eriti oluline 
nende jaoks, keda mingil põhjusel vaktsineeri-
da ei saa. Et omandada tõhus kaitse sügiseks, 
tuleb vaktsineerimiskuuriga alustada juba 
nüüd. Omavalitsuse ülesanne on inimesi aidata 
ning seda me kahtlemata ka teeme. Haabersti 
linnaosavalitsus koostöös Lääne-Tallinna Kesk-
haiglaga pani õla alla ning terve nädala jooksul 
töötasid linnaosa kaubanduskeskuste parkla-
tes mobiilsed vaktsineerimispunktid. Täname 
vaktsineerimise läbiviimise eest Lääne-Tallin-
na Keskhaigla vaktsineerimistiimi ja haiglajuht 
Arkadi Popovi. Samuti täname TERE ASi ja 
Eesti Vabaõhumuuseumi, kes pidasid vaktsi-
neerimist oluliseks ning panid omalt poolt au-
hindu välja. Kiidusõnad ka Maximale, kes toit-
lustas vaktsineerijaid. Head Haabersti elanikud, 
kui te ei ole veel kaitsesüsti saanud, laske see 
teha esimesel võimalusel. Lisainfo vaktsinee-
rimise ja vaktsiinide kohta www.vaktsineeri.
ee, telefonil 1247 (iga päev kell 8–20 eesti, vene 
ja inglise keeles) ja 6051529 (E–R kell 8–17). 
Vaktsineerima on oodatud kõik Eesti elanikud 
alates 12. eluaastast

Aiapidajatele on endiselt suureks nuhtlu-
seks lusitaania teeteod. Korraldasime selle aasta 
maikuus ja juunikuus teotalgud ning elanikud 
võtsid need hästi vastu. Soodsad ilmastikuolud 
on lusitaania teeteod meie linnaosas taas liik-
vele ajanud ja kahjuks ainult linnaosa valitsuse 
pingutustest ei piisa. Korraldame ka augusti-
kuus teotalgud. Elanike ja linnaosavalitsuse 
koostöös korjatakse linnaosa avalikelt haljasa-
ladelt ja kõnniteedelt tülikaid lusitaania teeti-
gusid eesmärgiga piirkonnas võõrliigi levikut 
piirata. Järgmised teotalgud toimuvad 18. au-
gustil, ühiskorjega alustatakse kell 20.00 ja lõ-
petatakse kell 22.00. Talgujuhid ootavad vaba-
tahtlikke Pikaliiva tehnoülevaatuspunkti juures 
kergliiklusteel, Landi bussipeatuses ja Õismäe 
raba Vana-Rannamõisa tee äärses parklas. Tal-
gulisi varustab nälkjate korjamiseks ja hävita-
miseks vajalike vahenditega linnaosavalitsus. 
Kokku korjatud nälkjad transpordib linnaosa-
valitsus Tallinna väikeloomade krematooriu-
misse. Positiivse uudisena on juurde oodata 
teetigude kogumiseks mõeldud prügikonteine-
reid, Haabersti LOV saab keskkonnainvestee-
ringute keskuselt selleks lisaraha. Täpsem info 
uute konteinerite kohta tuleb linnaosavalitsuse 
Facebooki lehele.

Juba 17. oktoobril toimuvad KOV vali-
mised. Kohalike omavalitsuste valimistel on 
hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, 
kelle elukoha aadress on rahvastikuregistris-
se kantud. Lisaks Eesti kodanikele saavad ko-
halikel valimistel hääletada Eestis elavad muu 
Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, püsivalt 
siin elavad välisriigi kodanikud, püsivalt siin 
elavad kodakondsuseta isikud. Täpsemalt saab 
valimisprotseduurist lugeda järgmisel lehekül-
jel. Siinkohal kutsume kõiki Haabersti elanikke 
aktiivsusele, sest teie otsusest sõltub, kes juhib 
Tallinna järgmised neli aastat. Haabersti LOV

Olge terved ja hoitud! 

KESKKOND JA TERVIS

JUHTKIRI

Koostaja: 
Lääne-Tallinna Keskhaigla

Olen COVID-19 põdenud. Kas peaksin ikka 
laskma end vaktsineerida?

Praegu ei ole piisavalt teavet, et öelda, kas või 
kui kaua pärast koroonaviirusega nakatumist on 
inimene kaitstud uuesti nakatumise eest. Esi-
algsed tõendid näitavad, et läbipõdemise järel 
tekkinud immuunsus ehk loomulik immuunsus 
COVID-19 suhtes ei pruugi kesta väga kaua, kuid 
selle paremaks mõistmiseks on vaja rohkem uu-
ringuid.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon 
soovitab vaktsineerida COVID-19 haiguse läbi-
põdenuid ühe doosiga 6. kuul pärast tervenemist 
ning seejärel lugeda vaktsineerimiskuur lõpeta-
tuks. 

Ka siis, kui COVID-19 haiguse läbipõdemi-
sest on möödunud rohkem kui kuus kuud, on 
soovitus vaktsineerida vaid ühe doosiga pikaaja-
lise kaitse tagamiseks. 

Kas COVID-19 vastu vaktsineeritud inime-
ne peab karantiini jääma, kui on olnud lähikon-
takt COVID-19 haigega?

Kui teil on vaktsineerimiskuur läbitud, ei pea 
te jääma karantiini pärast lähikontakti COVID-19 
haigega, kui teil ei esine haigussümptomeid. 

Juhul, kui teil tekivad haigussümptomid, tuleb 
jääda isolatsiooni ning võtta ühendust oma pere-
arstiga, et ta saaks teid suunata COVID-19 testi 
tegema.

Kas COVID-19 vaktsiini saanud inimene 
levitab vähem viirust? Kas ma kannan viirust 
edasi, kui olen vaktsineeritud?

See ei ole praegu täpselt teada, uuringud selles 
osas jätkuvad ning info täieneb jooksvalt. Küll aga 
on kliinilised uuringud näidanud, et vaktsineeri-
mine aitab ära hoida raske haigestumise.

Kas pärast vaktsineerimist peab maski edasi 
kandma?

Jah, maski peavad jätkuvalt kandma ka need, 
kes on COVID-19 vastu vaktsineeritud. See on va-
jalik ettevaatusabinõu, et vähendada võimalust ise 
nakatuda ja nakkust edasi kanda. Paljud on veel 
COVID-19 vastu vaktsineerimata ja õigesti maski 
kandes kaitseme neid.

Kas võib julgemalt ringi liikuda ja vanaema-
le külla minna?

Vaktsineeritu võib tunda end kindlamalt, sest 
suure tõenäosusega temal endal rasket COVID-19 
haigestumist ei teki. Vanaemale külla minnes oleks 
väga hea, kui ka vanaema oleks vaktsineeritud.

Millal saab teise vaktsiinidoosi? 
Pfizer-BioNTechi vaktsiini Comirnaty, Mo-

derna vaktsiini ja AstraZeneca vaktsiini Vaxevria 
puhul koosneb vaktsineerimisskeem kahest doo-
sist. Jansseni vaktsiin on ühedoosiline.

Iga vaktsiini puhul on vaktsineerimisskeem 
erinev:

• Pfizer-BioNTech Comirnaty – teine doos te-
hakse 6 nädala möödudes

• Moderna – teine doos tehakse 4 nädala 
möödudes

• AstraZeneca Vaxevria – teine doos tehakse 
12 nädala möödudes.

Vaktsineerimiskuur loetakse lõppenuks vakt-
siinist olenevalt 7–15 päeva pärast teise doosi saa-
mist. 

Kui olete COVID-19 haiguse läbi põdenud, 
vaktsineeritakse teid ühe doosiga. Läbipõdenutele 
ei ole teise doosi tegemine vajalik, samuti võib sel 
juhul esineda rohkem kõrvaltoimeid. 

Kui inimene haigestub kahe nädala jooksul 
pärast esimese vaktsiinidoosi saamist COVID-19 
haigusesse, tuleks lugeda ta läbipõdenuks, vaktsi-
neerida ühe doosiga soovitavalt 6. kuul pärast ter-
venemist ning seejärel lugeda vaktsineerimiskuur 
lõpetatuks. 

Inimesele, kes on vaktsineeritud ühe doosiga 
ja kes haigestub COVID-19 haigusesse rohkem 
kui kaks nädalat pärast esimest doosi, kuid enne 
teise doosi saamist, ei ole vajalik teist doosi ma-

nustada ning vaktsineerimiskuuri võib lugeda lõ-
petatuks.

Pfizer-BioNTechi vaktsiin Comirnaty ja 
Moderna vaktsiin on mRNA vaktsiinid. 

Mida see mRNA minu kehas teeb?
COVID-19 vaktsiinis sisalduv mRNA siseneb 

lihasrakku, mille tulemusel hakkab lihasrakk toot-
ma koroonaviiruse ühte väliskesta valku (ogavalk). 
Selle tulemusel hakkab inimese immuunsüsteem 
omakorda moodustama ogavalguvastaseid anti-
kehi. Need jäävad inimest kaitsma sissehingatava 
koroonaviiruse vastu.

Mis juhtub, kui olen rase ja vaktsineerin end 
COVID-19 vastu? Või kui saan kahe doosi vahel 
rasedusest teada?

Rasedate vaktsineerimine on soovitatud, sest 
rasedatel võib COVID-19 haigus kulgeda raske-
malt ning tuua kaasa mitmeid tüsistusi. Kliinilised 
uuringud COVID-19 vaktsiinide kasutamise osas 
rasedatel on alles käimas ja andmed on veel piira-
tud, kuid olemasolevate andmete põhjal ei tekita 
COVID-19 vastane vaktsineerimine spetsiifilist 
ohtu ei emale ega lootele. Kuni täiendavate and-
mete laekumiseni teiste COVID-19 vaktsiinide 
osas on rasedate vaktsineerimiseks soovitav kasu-
tada mRNA vaktsiine, mille ohutust on kinnita-
nud viimased uuringud. 

Imetavatele emadele pole COVID-19 vastane 
vaktsineerimine kuidagi vastunäidustatud, vaktsi-
neerimiseks võib kasutada kõiki Eestis kasutata-
vaid COVID-19 vaktsiine, lähtudes nende kasu-
tussoovitustest.

Kas pärast vaktsineerimist tuleb rasestumi-
sest hoiduda?

Ei, selles osas piiranguid ei ole.
Kas mRNA vaktsiinid võivad muuta inime-

se DNA-d?
Inimese DNA on rakutuumas peidus, raku-

tuuma ümbritseb lipiidne kaksikkiht ehk tuuma-
membraan. mRNA ei saa tuumamembraanist 
läbi DNA-le ligidalegi. Kuna vaktsiini mRNA ja 
inimese DNA ei puutu omavahel kokku, siis ei 
mõjuta see DNA-d kuidagi.

Kas ja kuidas mõjutab vaktsiin minu vilja-
kust ja minu tulevasi lapsi?

Kuna vaktsiinis leiduv mRNA ei puutu kokku 
inimese DNA-ga, siis mingit mõju viljakusele ega 
ka tulevastele lastele ei ole.

Küll aga võib meeste viljakust halvasti mõjuta-
da COVID-19 läbipõdemine, mis võib põhjustada 
orhiiti (munandi põletikku) ja halvendada meeste 
seemnevedeliku kvaliteeti.

Kui kaua kestab COVID-19 vaktsiini tekita-
tav immuunsus?

Kui kaua immuunsus kestab, ei ole hetkel 
veel võimalik öelda, sest kliinilised uuringud selle 
kohta alles käivad. Praegu on teada, et kaitse ras-
ke COVID-19 haiguse vastu kestab vähemalt üks 
aasta.

Kas on võimalik, et nakatun pärast vaktsi-
neerimise lõpuleviimist ikkagi koroonaviiru-
sega?

Tõenäosus haigestuda on olemas, kuid see on 
väike. Kõige tähtsam on aga see, et kõik Euroopa 
Liidus kasutusel olevad COVID-19 vaktsiinid on 
väga tõhusad raske haigestumise ärahoidmisel.

Kuidas saan tõestada, et olen vaktsineeri-
tud?

Vaktsineerimise andmed edastatakse koheselt 
e-immuniseerimispassi, mis on leitav patsiendi-

portaalist www.digilugu.ee
Sealt leiate digitaalse COVID-19 immunisee-

rimise tõendi, mille saate alla laadida. 
Kas vaktsineerimisel on vajalik kaasa võtta 

kollane vaktsineerimispass? 
Paberkandjal vaktsineerimispassi olemasolu 

või puudumine ei ole vaktsineerimisel takistuseks. 
Kui see on olemas, võite selle vaktsineerimisele 
kaasa võtta.

Kuhu ja kellele teatada, kui tekib mõni kõr-
valtoime?

Pärast vaktsineerimist võivad esineda kõr-
valtoimed. Tüüpilisemad kerged kõrvaltoimed 
COVID-19 vaktsiinidel on süstekoha valu ja tur-
se, peavalu, palavik, halb enesetunne, iiveldus, li-
hasvalu ja liigesvalu. Nähud mööduvad üldjuhul 
paari päevaga.

Kui sul tekib vaktsineerimise järel tõsisem või 
üle kolme päeva kestev tervisehäda, võta ühen-
dust oma perearstiga või helista 1220.

Vaktsineerijatel on kohustus Ravimiame-
tit kõrvaltoimete kohta teavitada, kuid soovi 
korral võid ka ise pärast vaktsineerimist esine-
nud tervisega seotud kaebustest Ravimiametile 
teada anda: https://www.ravimiamet.ee/co-
vid-19-vaktsiini-k%C3%B5rvaltoimetest-teata-
mise-vorm 

Kas mingitel kaasuvatel haigustel on suu-
rem mõju kõrvaltoimete tekkele?

Inimesed, kel on varasemalt esinenud 
anafülaktilisi reaktsioone mõne süstitava ravimi 
või vaktsiini osas, peaksid enne vaktsineerimist 
kindlasti pidama nõu oma perearstiga.

Kas COVID-19 vaktsineerimise ajal võib 
manustada ka teisi vaktsiine?

Teiste vaktsiinidega koos manustamise koh-
ta ei ole uuringuid tehtud. Soovitav on manusta-
da COVID-19 vaktsiini ja teisi vaktsiine (näiteks 
puukentsefaliidi vaktsiini) vähemalt 14-päevase 
intervalliga, et oleks võimalik selgelt hinnata ühe 
või teise vaktsiini kõrvaltoimeid. Vajaduse kor-
ral võib manustada COVID-19 vaktsiine samal 
päeval või igal ajal enne või pärast teise vaktsiini 
manustamist. Samaaegselt manustatavaid vakt-
siine tuleb süstida erinevatesse õlavartesse.

Mis saab siis, kui olen endale teadmata hai-
gestunud COVID-19-sse ja saan vaktsiini?

Haiguse ägedas faasis inimest ei vaktsineerita. 
Haiguse kulgu vaktsineerimine ei raskenda, kuid 
vaktsiinist oodatavat kaitsvat toimet ei teki.

Kas peaksin end igaks juhuks enne vaktsi-
neerimist testima, näiteks tegema antikehade 
uuringu või ninaneelutesti?

Ei, eelnev testimine viiruse ega antikehade 
suhtes pole vajalik.

Kui mind testitakse COVID-19 suhtes, kas 
vastus võib tulla positiivne, kui mind on vakt-
sineeritud?

Kuna pärast vaktsineerimist hakkavad tekki-
ma antikehad, siis kindlasti annab antikehade test 
seerumist positiivse tulemuse. Ninaneelutesti tu-
lemust COVID-19 vaktsineerimine ei mõjuta, sest 
ninaneelutestiga tuvastatakse viiruse olemasolu 
ninaneelus.

Kui mul tekivad pärast vaktsineerimisskee-
mi lõpetamist nohu ja kurguvalu, siis kas mind 
testitakse COVID-19 suhtes?

Jah, sellisel juhul on testimine vajalik, aga teid 
tuleks testida ka teiste hingamisteede viiruste suh-
tes.

Pane õlg alla

Korduma kippuvad küsimused 
COVID-19 vastase vaktsineerimise kohta
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Haabersti linnaosavalitsus kuulu-
tas välja konkursi tunnustusauhin-
nale „Haabersti kaunim koduaed“. 
Konkursile oodatakse kandideerima 
nii erakinnistu omanikke kui ka kor-
teriühistuid.

Konkursi eesmärk on tunnustada linnaosa 
kauneid ja isikupäraseid koduaedu ning 
hoove. Kaunid ja korrastatud koduaiad ja 
hoovid pakuvad rõõmu nende omanikele, 
on silmailuks teistele linnaosa elanikele ja 
külalistele ning muudavad kaunimaks kogu 
linnaosa. Lisaks tunnustamisele soovitakse 
konkursiga innustada ka teisi omanikke kin-
nistuid korrastama ja kaunimaks muutma.

Kõige kaunima koduaia valib esitatud kan-
didaatide seast välja komisjon, kes hindab aia 
üldist heakorda, haljastust, terviklikku ruumi-
mõju ning väikevorme nagu piirded, väravad, 
valgustus ja muu. Samuti hinnatakse stiilsust, 
originaalsust ja leidlikkust.

Konkursil osalemiseks tuleb saata vähe-
malt kolm fotot oma aiast, grilli- või puh-
kealast või mõnest lahedast aiaideest e-posti 
aadressile Haabersti@tallinnlv.ee. Lisaks foto-
dele tuleb kirjutada, kus koduaed asub, esitaja 

nimi ja telefoninumber. Kellegi teise konkur-
sile esitamiseks peab olema kinnistuomaniku 
nõusolek. Fotosid koduaedadest ja hoovidest 

oodatakse kuni 31. augustini. Konkursi võit-
jad avalikustatakse ja neid autasustatakse sep-
tembris 2021. HLOV

LINNAOSA UUDISED / VALIMISED

Haabersti linnaosas otsitakse 
kauneimat koduaeda

Pühapäeval, 29.augustil algusega kell 
11.00 toimub Haabersti päevakes-
kuse hoovis (Õismäe tee 24) suure-
jooneline lastehommik „Mängime 
tsirkust!“. Etenduse annavad telese-
riaalist tuntud Mironovi tsirkuseta-
lu artistid. Kavas on žongleerimine, 
mustkunstimaagia, koerte vabastiil 
ja palju muud huvitavat. Lastehom-
mik on TASUTA! Tule koos perega! 

Juhime tähelepanu, et kõik 18-aastased ja 
vanemad lapsevanemad või lapsi saatvad 
isikud on üritusel osalemiseks kohustatud 
esitama isikut tõendava dokumendi koos 
ühega alljärgnevatest tõenditest: negatiiv-
ne Covid-19 testi tulemus või Eestis keh-
tiv vaktsineerimispass või Euroopa Liidus 
kehtiv vaktsineerimispass. Alla 18-aasta-
sed külastajad testitulemust või vaktsinee-
rimispassi esitama ei pea, küll aga peavad 
nad oma vanust tõendama isikut tõendava 
dokumendi alusel. Lastehommikule tulles 
varuge vähemalt 20 minutit lisaaega, kuna 
Haabersti päevakeskuse värava juures kont-
rollime tõendeid. Soovi korral võivad lap-
sed osaleda üritusel ilma saatjata. 

Korraldaja jätab endale õiguse teha prog-
rammis vajadusel muudatusi. 

Lastehommikut korraldab Haabersti linna-
osa valitsus. HLOV

Lastehommikul saab nautida 
tasuta tsirkuseetendust 

Linnaosa paljulapselistele 
peredele, üksikvanematele
ja eakatele jagatakse maske

Haabersti linnaosavalitsus hakkab linnaosa 
paljulapselistele peredele, vähekindlustatud 
üksikvanematele ja eakatele jagama me-
ditsiinilisi maske. Maskid on ette nähtud 
kõikidesse eelpool toodud sihtrühmadesse 
kuuluvatele inimestele, kelle rahvastiku-
registrijärgne elukoht on Haabersti.Palju-
lapselistele peredele jagatakse kaks pakki, 
vähekindlustatud üksikvanematele ja ea-
katele üks pakk maske (50 maski pakis). 
Haaberstis jagatakse maske linnaosa valit-

suses (Ehitajate tee 109a/1) esmaspäevast 
reedeni linnaosa valitsuse tööpäeva jooksul 
ning oma maskidele on võimalik järele tul-
la kuni augusti lõpuni. Kaasa palume võtta 
isikut tõendava dokumendi. Maske jätkub 
kõikidele abivajajatele. Palume linnaosava-
litsusse tulla ainult tervetel inimestel. Mas-
kide tasuta jagamise eesmärk on, et neid 
kasutaksid ühistranspordis ka need inime-
sed, kes seda seni majanduslikel põhjustel 
teha ei ole saanud. Samas oleneb ju igaühest 
meist, kui kiiresti suudame viiruse leviku 
peatada. Saame viiruse kiiret levikut tõkes-
tada üksnes siis, kui järgime kõiki nõudeid 
ja soovitusi, kaitstes iseennast, oma lähedasi 
ja kaaslinlasi. HLOV

Juba oktoobri kolmandal pühapäeval toimuvad kohaliku 
omavalitsuse valimised. Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valitakse neljaks aastaks. Kohalike omavalitsuste valimistel 
on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elu-
koha aadress on rahvastikuregistrisse kantud. Lisaks Eesti 
kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis 
elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, püsi-
valt siin elavad välisriigi kodanikud, püsivalt siin elavad 
kodakondsuseta isikud. Avaldame KOV valimistega seo-
tud olulist eelinfot. Järgnevates Haabersti ajalehe numb-
rites avaldatakse ka meie valimisringkonna kandidaatide 
nimekiri ja valimisringkondade asukohad. 
• Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhää-

letamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval.
• Eelhääletamise perioodil, 11.–16. oktoober 2021, saab 

anda oma hääle elektrooniliselt.
• Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei 

saadeta. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht. 
Valimiste teabeleht sisaldab teavet hääletamisõigu-
se tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta 
konkreetses vallas või linnas. 

• Valimispäeval, 17. oktoobril, saab hääletada ükskõik 
millises oma elukohajärgse valimisringkonna hääle-
tamisruumis.

• Alates 2021. aastast võetakse Eestis kasutusele elektroo-
niline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades 
kasutusel olnud pabernimekirju. Valimisjaoskonna hää-
letamisruumis kontrollitakse valija hääleõigust elektroo-
nilisest valijate nimekirjast. Hääletamissedeli saamisel 
antakse allkiri allkirjalehele.

• Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus 
vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on 
rahvastikuregistrisse kantud. Lisaks Eesti kodanikele 
saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis elavad muu 
Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, püsivalt siin ela-
vad välisriigi kodanikud, püsivalt siin elavad kodakond-
suseta isikud.

• Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu va-
limisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka 
valimispäeval. Vaid hääletamisruumis sees peab olema 
tagatud valimisrahu.

• e-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaar-
di lugejasse, või arvuti ja mobiil-ID abil. NB! 30 minuti 
jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle ko-
halejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tah-
velarvuti) abil.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste 
teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka vali-
miste infotelefonilt 631 6633. HLOV

Kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimised toimuvad 
17. oktoobril 2021. aastal

Haabersti kauneim koduaed 2020 (Kotlepi tn)

Immuniseerimistõendi saab välja prin-
tida linnavalitsuse ja linnaosavalit-
suste infosaalides

Augustist on elanikel igas linnaosas võimalus tasuta väl-
ja printida immuniseerimise tõendit – seda saab teha 
nii Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse 
väljak 7, I korrus), kõigis linnaosavalitsuste infosaali-
des kui ka Tallinna keskraamatukogus (Estonia pst 8) ja 
kõigis selle haruraamatukogudes. Tõendi printimiseks 
on vaja ID-kaarti ja PIN-koode. Linlased saavad linna-
valitsuse teenindussaali, linnaosavalitsuse või keskraa-
matukogu avalikus arvutis minna digilugu.ee kodulehe-
le ja vormistada seal endale digitaalse COVID-tõendi. 
Vajadusel saab ka klienditeenindaja inimest juhendada. 
Haabersti elanikud saavad vajadusel vaktsineerimis-
tõendi välja printida Väike-Õismäe ja Nurmenuku raa-
matukogus (aadressid leiab https://keskraamatukogu.
ee/), Haabersti päevakeskuses (Õismäe tee 24) ning 
Haabersti linnaosa valitsuse administratiivhoones (Ehi-
tajate tee 109a/1) nende asutuste tööajal. Immuniseeri-
mise tõendi printimine on tasuta. Tallinna kommuni-
katsiooniosakond
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Haabersti päevakeskus on taas avatud ja ootame 
teid meiega liituma. 
Tegevust alustavad huviringid: 
Esmaspäev 
Male, kell 11.00–13.00 (alustas 9.08)
Mölky kell 11.30–14.00 (alustas 9.08)
Hingeabi kell 12–13.30 (alustab 16.08)
Tervisevõimlemine edasijõudnutele kell 13.00–
14.00 (alustab 6.09)
Naisteklubi kell 14.30 (alustab 16.08)
Teisipäev
Käsitööklubi Raudrohi kell 10.00–13.00 (alustas 
10.08)
Lauatennis kell 10.00–13.00 (alustas 10.08)
Jooga eakatele kell 14.00–15.00 (alustab 24.08)
Line-tants kell 11.30–12.30 (alustas 10.08) 
Kolmapäev 
Õmblusring kell 10.00–11.30 (alustas 11.08)
Kangastelgedel kudumine kell 14.00 (alustas 11.08)
Neljapäev
Lauamängud kell 11.30–13.30 (alustas12.08)
Reede 
Vene lauluklubi kell 12.00–13.30 (alustas 6.08)
Kõikidesse meie huviringidesse on oodatud uued 
liitujad. Infot saab tel 56242925.

Ootame uuest hooajast, alates 9. augustist, ingli-
se keele ringijuhti käsunduslepingu alusel. Inglise 
keele tundide aeg: K I grupp kell 10–11.30, R II 

grupp kell 10–11.30. Info tel 56242921 või paeva-
keskus@habsot.eu

Pakume uuest hooajast tegutsemislusti siidimaali, 
portselanimaali, polümeersavist esemed/ehteid 
tegema õpetavale inimesele, kellel on huvi kas ren-
tida koolituseks ruumi või alustada käsunduslepin-
guga huviringi tegevust. Info tel 56242921, paeva-
keskus@habsot.eu

Õuekohvik 18. augustil kell 15.00. „30 aastat va-
badust ja vastutust“. Esinevad puhkpilliorkester 
KUTTER ja rahvatantsurühm ÜRGLEIGARID.

OMAÕUE LAAT 25. augustil kell 13–16.30 Haa-
bersti päevakeskuse õuel. Ootame laadale kauple-
jaid, kes pakuvad koduaia saadusi (tomatit, kurki, 
marju, sibulat, tilli, küüslauku jne). Metsamarjad/
seened. Käsitöö/ ehted. Küpsetised. Pakutav kaup 
peab olema värske ja korralik.
13.00 laada avamine, meie maja nobedate näppude 
käsitööde näitus.
15.00 esineb Mati Duo – saab laulda ja tantsu lüüa.
Laadale registreerimine ja info tel 56242921 või 
paevakeskus@habsot.eu. Lauakoha registreerimist 
ootame kuni 20. augustini.

1.septemril kell 15, Õuekohvik. Rahvapilli kont-
sert. 
8.september kell 15, Õuekohvik, laulab ansambel 
VANAISAD. 
Haabersti Päevakeskusel on õigus esinejate muu-
datusteks. Vihm korral muutub Õuekohvik saali 
kohvikuks.

KÕIK ÜRITUSED JA ÕUEKOHVIKUD toi-
muvad ainult eelregistreerimisega info tel: 
56242921, kohtade arv on piiratud!

VABA AEG / REKLAAM

Väljaandja: Haabersti Linnaosa Valitsus, 
Ehitajate tee 109a/1, 13514, Tallinn 
Telefon: 640 4800, haabersti@tallinnlv.ee
Toimetaja telefon: 640 4806 
e-post: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee
Trükikoda AS Kroonpress
Küljendamine: 
Krabu Grupp OÜ

Igapäevaselt toimuvad juhendatud tegevused noortekeskuses ning ilusa ilma korral välitegevused. Vä-
litegevuste puhul koguneme ikka noortekeskuses ja liigume edasi ühiselt.
Esmaspäeviti – Majasisesed kunstiteemalised juhendatud tegevused. Ilusa ilma korral välitegevu-
sed.
Teisipäeviti – Majasisesed loovteemalised juhendatud tegevused. Ilusa ilma korral välitegevused.
Kolmapäeviti – Majasisesed kokandusteemalised juhendatud tegevused. Ilusa ilma korral välite-
gevused.
Neljapäeviti – Majasisene ja virtuaalne viktoriin. Ilusa ilma korral välitegevused.
Reedeti – Loodusnurk ja matkapäev. Ilusa ilma korral matk mitmesugustesse kohtadesse meie lin-
naosas ja lähiümbruses. Kehva ilmaga loodusteemalised tegevused noortekeskuse majas.
16.08–19.08 – Suvine linnalaager. Käime muuseumides, meisterdame, võistleme ja teeme palju 
muud lõbusat! Laagri maksumus on 65 eurot. Laagri töökeel on eesti keel. Info – info@haabersti.ee

Üldinfo: Õismäe tee 24, 13511, 
Tel: 5624 2925, 6579872, 
e-post: info@habsot.eu. 
Haabersti päevakeskus on avatud: 
E 8.15–18.00; T, K, N 8.15–17.00; R 8.15–16.00.

Üldinfo: Haabersti noortekeskus. 
Aadress: Õismäe tee 88A (Meelespea peatus), 
Avatud: esmaspäevast reedeni 13.00–19.00. 
Telefon: 53090808, 
E-mail: info@haabersti.ee

Haabersti 
noortekeskuse 
tegevused AUGUST

Olge 
terved 

ja 
hoitud! 

� Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame arkist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310
� Koguja soovib vanaraha, au-
tasusid, märke, medaleid, post-
margikogusid-eesti, Ts.vene, nsvl.
eesti postkaarte, kommipabereid, 
silte, etikettejne. Iga päev 11-21.raha 
kohe.tel.55955996.
� Olen sügava puudega mees ja ot-
sin hooldajat, kes oleks nõus hakka-
ma minu isiklikuks abistaks. Töö ei 
ole kontimurdev, kuid rutiinne.  Abi 
on tarvis hommikul ja pärast töö-
päeva õhtul. Töötajaga sõlmitakse 
käsundusleping. Töö on Tallinna 
linna poolt tasustatud. Graafi ku ja 
tasu osas läbirääkimise võimalus. 
Kontakt : Ahti Vilk 53022809
� Ostan kasutusena jäänud sõi-
duauto, maasturi või kaubiku. Võib 
olla remonti vajav . Kiire tehing ja 
vormistamine. skampus@online.ee, 
tel.53654085
� OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215, 
info@est-land.ee
� Ostan garaažiboksi. Notari korral-
damine ja kulud minu kanda. Kõik 
pakkumised on teretulnud. Tel: 545 
11053
� Ostan kasutatud raamatuid, trüki-
seid, dokumente ja vanu postkaarte. 
Tel. 6020906 ja 5011628 Tim
� Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toi-
mivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Koha peal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan  seise-
vauto@gmail.com või 56188671 Jär-
gi tulen puksiiriga ja tasun sulara-
has. Vormistan ja arvelt maha võtan 
ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee
� Pakun muruniitmise ja trimmer-
damise teenust koduaedades, ühis-
tute ja äriühingute ümbruses. Helis-
ta ja küsi lisa – 5399 3595.

Haabersti Linnaosa Valitsus 
AVALIKUSTAB ajavahemikus 

16.08–31.08.2021 

Projekteerimistingimuste eelnõu Kurmu tn 
10 kinnistul. Lubatud on täpsustada hoo-
nestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala 

suurendamist, vähendamist, keeramist või ni-
hutamist, hoonestusala võib suurendada kuni 
10%, kinnistu piirist minimaalselt 3,3 meetri 
kaugusel, vastavalt esitatud asendiplaani joo-
nisele. Ehitusjoon kavandada tänavapoolsest 
piirist samale kaugusele Kurmu tn 12 elamu-
ga. Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab 
ehitusprojekt vastama alal kehtivale detailpla-

neeringule. Projekteerimistingimuste taotlu-
sega on võimalik tutvuda Tallinna planeerin-
gute registri veebiaadressil https://tpr.tallinn.
ee/ detailplaneeringu nr DP002780, rubriik 
„Dokumendid“. Avalik väljapanek linnaosa 
valitsuses, Ehitajate tee 109a/1 teisel korrusel 
esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäe-
vani 8.15–17.00 ning reedel kl 8.15–16.00. 

TASUTA

Info 640 4232
facebook.com/tallinnaettevotluskeskus

www.tallinn.ee/tarbija

11.00  Avasõna
Aivar Riisalu abilinnapea

11.05  Tuleviku pension otsusta targalt!
Kristiina Selgis Sotsiaalministeerium

Kristi Saare Aasta investor

11.50  Üürisuhted ning üürikorter 
 kui investeering 
Evi Hindpere Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo

Peeter Pärtel Kinnisvarainvestor

Raivo Salumäe HUGO.legal

Ville Jehe Ettevõtja

12.45  Tehinguid tehes kaitse end ise!
Aase Sammelselg Tarbijavaidluste komisjon

Marilyn Intelmann WeekendShoes.ee

Birgit Valgus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Veiko Kopamees Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

13.40  Eduka internetikaubanduse väljakutsed
Tõnu Väät MTÜ Eesti E-kaubanduse Liit 

Marilyn Intelmann WeekendShoes.ee

Birgit Valgus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Kristina Vaksmaa-Tammaru 
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus

TARBIJAÕIGUSTE PÄEV „TARGAD TEHINGUD”
VIRU KONVERENTSIKESKUS / LIVE SEMINAR 

07.09.2021 KELL 11.00

Strateegiakeskus

Strateegiakeskus
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Hind: 7€/kg, ostes 5kg on kohaletoomine tasuta
tel. 522 7099 - www.robertimesi.ee - kuulutus ei vanane!


