
Haabersti elanikke hakkas  
uus ekspressbussiliin nr 64  
Väike-Õismäe – Ülemiste
Liin teenindab sõitjaid järgmisel liikumisteel: Õismäe tee 
(lääne-, põhja- ja idakaar), Ehitajate tee, A. H. Tammsaare 
tee, Järvevana tee, Suur-Sõjamäe tn, Ääsi tn, Valukoja tn, 
Lõõtsa tn. Buss peatub alljärgnevates peatustes: Väike-Õis-
mäe parkla, Väike-Õismäe, Rukkilille, Meelespea, Sinilille, 
Karikakra, Meistri, Autobussikoondis, Lakiotsa, Mustamäe 
tee, Sipelga, Retke tee, Ülemiste jaam, Dvigatel, Kaubajaa-
ma, Valukoja, Lõõtsa, Dvigatel, Ülemiste jaam, Retke tee, 
Sipelga, Mustamäe tee, Karjavälja, Lakiotsa, Autobussi-
koondis, Meistri, Karikakra, Sinilille, Meelespea, Rukkilille, 
Väike Õismäe, Väike-Õismäe parkla.

Liini teenindavad 5 madala sisenemisega normaalbussi. 
Ekspressbussiliiniga nr 64 tagatakse kiire ühendus Väike-Õis-
mäe ja Mustamäe ning perspektiivse Rail Balticu Ülemiste 
jaama ja Ülemiste linnaku vahel, mis eeldatavasti peaks vä-
hendama autokasutajate arvu nimetatud piirkondade vahel.  
Bussiliini käivitamine oli planeeritud märtsis 2020, aga koroo-
naviirusest tingitud ühistranspordikasutajate arvu järsu vähe-
nemise tõttu lükati liini käivitamine edasi käesolevasse aega.  
Sõiduplaaniga, sealhulgas liini liikumistee ja peatustega, on 
võimalik tutvuda Tallinna linna veebilehel: https://transport.
tallinn.ee/. Tallinna kommunikatsioon

Haabersti Sügis rõõmustab  
muusikasõpru tasuta kontserdiga
Õismäe tiigi kaldal amfi-
teatris toimub laupäeval, 
11. septembril alguse-
ga kell 14  sügiskontsert 
ja laat „Haabersti sügis 
2021“. Õhtu on täis ai-
nult head muusikat, sest 
lavale astuvad parimad 
artistid. Haabersti sügis-
kontserdil rõõmustavad 
muusikasõpru Haabersti 
puhkpilliorkester Kutter, 
ansamblid Via Baltika, 
Laine, Meie Mees ning 
Anne Veski. Meeleolukale 
kontsertprogrammile paneb punkti ilutulestik. Kontsert am-
fiteatris toimub iga ilmaga.  Algusega kell 12 toimub Õismäe 
tiigi promenaadil suur sügislaat. Laadalt on võimalik osta ta-
lukaupa, käsitöökaupu, ilu- ja tervisetooteid ning palju muud 
huvitavat. Pöörame tähelepanu, et kontsert toimub piiratud 
alal. Vastavalt riigis kehtestatud piirangutele on sissepääs 
piiratud alale COVID-tõendi ja isikut tõendava dokumendi 
esitamisel. Oma nakkusohutust ei pea tõendama alla 18-aas-
tased. Kontserdile tulles varuge vähemalt 20 minutit lisaaega, 
kuna sissepääsu juures kontrollitakse tõendeid. Kohapeal on 
tasuta testimise võimalus. HLOV

Anne Veski.  
Albert Truuväärt

M
ustjõe gümnaasiu-
mihoonele lisan-
dus kolmandiku 
jagu pinda, mis 

toob kaasa rohkelt uusi võima-
lusi. Vana võimla- ja aulakor-
pus lammutati ning rajati uus, 
tänapäevastele ootustele vastav 
õppekompleks koos õuealaga. 
Gümnaasium sai juurde uued 
ruumid: aatrium, muusikasal-
vestusstuudio, virtuaalreaalsu-
se tuba, renoveeritud võimla, 
kasvuhoone, keraamikaklass, 
tantsusaal, uuenduslike õppe-
vahenditega klassiruumid ja 
palju muud. 

Maja keskossa jäi avar aat-
rium ning katusele selle kohal 
väliterrass.

Kool sai ka renoveeritud 
staadioni ning korv- ja võrkpal-
liplatsi, samuti mitmesugused 
atraktsioonid, kus õuesõpet läbi 
viia ning vahetundidel aktiivselt 

aega veeta. Kooliteed alustab 
seal 710 õpilast. Tänu hoone 
uutele võimalustele saab rea-
liseerida õppe-eesmärke, mis 
olid varem teostamatud. Güm-
naasiumi õppesuunad põhine-
vad Tallinna arengustrateegial 
2035 ja hariduse arengustratee-
gial 2021–2035.

Tallinna Mustjõe Güm-
naasiumi eelkäijaks peetakse 

1960. aastal ENSV ministrite 
nõukogu otsusega loodud 45. 
keskkooli, mis omakorda loodi 
Eesti Raudtee keskkooli nr 1. 
asemele. 

Kooli eelmine hoone ehita-
ti 1964. aastal ja see oli praegu-
seks nii füüsiliselt kui ka mo-
raalselt vananenud.

Hoone projekteerimine 
algas kaks aastat tagasi kõigi 

huvirühmade aktiivsel toel. 
Projektietapis pöörati erilist 
tähelepanu õpilaste, nende va-
nemate ja õpetajate arvamus-
tele. 

Arvestati paljude soovide-
ga ning selle tulemusena said 
õpilased avara, valgusküllase, 
mugava ja nüüdisaegse kooli. 

Tallinna Mustjõe Gümnaasium
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U
us kooliaasta on juba alanud ja õige 
pea on ka sügis ametlikult käes. Soo-
vime kõikidele lastele, vanematele ja 
haridusasutustele edukat õppeaastat 

ning kindlasti tervist!
Elame ajal, kus on raske teha pikaajalisi 

plaane ja prognoose. Kõik muutub väga kiires-
ti, muutub nii meie elu kui suhtumine. See, mis 
tundus loomulik ja normaalne veel paar aastat 
tagasi, on muutunud ebanormaalseks ja vas-
tupidi. Maskid, vaktsiinid, piirangud... Oleme 
sellest väsinud, kuid hetkel on ainuke võimalus 
tavapärase elu juurde tagasi pöördumiseks vakt-
sineerimine. Palun, säilitagem terve mõistus ja 
kaine meel, uskugem teadust ja arste. Kes ei ole 
veel vaktsineeritud, tehke seda esimesel võima-
lusel. Täpsema info vaktsineerimisvõimaluste 
kohta meie linnaosas leiate käesolevast lehest. 
Meie linnaosas tegutsesid septembris ka mobiil-
sed vaktsineerimispunktid, mis näitasid, et ini-
mesed eelistavad saada teenust oma kodukohas. 
Täname siinkohal kõiki partnereid, tänu kellele 
see oli võimalik.

Alanud hooaeg võib tuua koos sügistuul-
tega teisigi muutusi, kuid see kõik sõltub teist. 
Eeloleval sügisel, täpsemalt 17. oktoobril, toi-
muvad Eestis kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimised. See tähendab, et eelnev nelja-aastane 
mandaat linnade ja valdade juhtimiseks on läbi 
saanud ning inimestel on võimalus anda senisele 
asjade käigule hinnang. Omavalitsuste juhid kü-
sivad toetust oma tegevuse jätkamiseks ning või-
mule pürgijad püüavad valijaid veenda, et teist-
sugune tee ja otsused oleksid hoopis paremad. 
Valiku teete teie ise, kallid lugejad. Kõrvalveerust 
leiate täpsemat infot eelseisvate valimiste kohta. 
Kui teie kodukoht on Haabersti, kuid olete amet-
likult teise linna või linnaosa elanik, siis on teil 
veel mõned päevad aega, et rahvastikuregistris 
oma sissekirjutust muuta ning valida meie piir-
konna kandidaatide seast. Kuid vaatamata sel-
lele, mis linna või linnaosa elanik te ametlikult 
olete, ei tasu päris kindlasti jätta hääletamata, 
sest iga hääl loeb.

Linnaosas aga elu seisma ei jää. Tuleb tegus 
sügis, sest lõpusirgele jõuavad paljud suured pro-
jektid. Näiteks avatakse varsti kauaoodatud Väi-
ke-Õismäe Pumptrack, mis pidi valmima juba 
käesoleva suve alguseks, kuid paraku ei vasta-
nud ehitatu projektile ning ehitajal tuli viga oma 
kulu ja kirjadega parandada. Äsja sai pidulikult 
avatud uuenenud Mustjõe gümnaasium. Varsti 
avatakse renoveeritud Järveotsa lasteaed, uue 
kuue saab ka Järveotsa mänguväljak. Septemb-
ris valmib Haaberstis kaasava eelarve hääletuse 
võitnud Õismäe raba terviseradade jõulinnak. 
Jõulinnaku treeningseadmetel on samasugused 
tehnoloogilised lahendused nagu siseruumides 
asuvatel jõusaaliseadmetel ning võimalus regu-
leerida raskusi. Raja kasutajatele luuakse mitme-
külgsed sportimistingimused, mis tooksid aasta 
ringi rohkem inimesi värske õhu kätte trenni te-
gema. Kaasava eelarve projekt jätkub ka sel aas-
tal. Kõik Tallinna elanikud saavad 1. oktoobrini 
esitada ettepanekuid selle kohta, milliseid pro-
jekte võiks rahastada linna kaasavast eelarvest 
2022. aastal. Ootame aktiivset osavõttu. Täp-
semalt saate kaasava eelarve projektist lugeda 
käesoleva lehe viiendal leheküljel.

Olge terved!

KOV VALIMISED / JUHTKIRI

JUHTKIRI

Seekord pakuvad kohalikud valimi-
sed rohkem paindlikkust, kus oma 
hääl anda. Valimas saab käia oma 
valimisringkonna ehk linnaosa va-
balt valitud jaoskonnas, kuna valija 
ei ole enam seotud ühe kindla jaos-
konnaga. 

Muudatus on saanud võimalikuks see-
tõttu, et kasutusele võetakse valijate elekt-
roonilised nimekirjad. Varem olid valijate 
nimekirjad paberkandjal, mistõttu oli valija 
valimispäeval seotud ühe jaoskonnaga.

Hääletamise osas ei ole midagi muu-
tunud: valida saab kandidaate ikka oma ring-
konnas kandideerijate hulgast. Näiteks Kristiine 
valija, kes sai varem valimispäeval minna vaid 
oma elukohajärgsesse jaoskonda, näiteks mõnda 
koolimajja, ja hääletada seal Kristiines kandi-
deerivate kandidaatide poolt, saab nendel vali-
mistel valida endale sobivaima jaoskonna kõiki-
dest Kristiine linnaosas avatud jaoskondadest ja 
hääletab ikka Kristiine kandidaatide poolt.

Valimisõigus kohaliku volikogu valimisel on 
lisaks Eesti kodanikele ka teiste Euroopa Liidu 
riikide kodanikel ja välismaalastel, kellel on pika-
ajaline elamisluba või alaline elamisõigus. Kuna 
Suurbritannia on Euroopa Liidust lahkunud, siis 
ka Suurbritannia kodanikud saavad 2021. aastal 
hääletada ainult siis, kui neil on pikaajaline ela-
misluba või alaline elamisõigus. Kohalikku voli-
kogu saavad valida vähemalt 16-aastased valijad. 
Esimest korda said 16-aastased ja vanemad osale-
da 2017. aasta kohalikel valimistel.

Valijate arvestus toimub rahvastikuregistris 
ja valijate nimekirjad lähevad 2021. aasta koha-
likeks valimisteks lukku 17. septembril ehk kuu 

aega enne valimispäeva. See tähendab, et valija 
kantakse selle valimisringkonna valijate nime-
kirja, kus oli tema rahvastikuregistrisse kantud 
elukoht 17. septembril. Seega soovitame kõigil 
valijatel, kelle elukoht vajab rahvastikuregist-
ris muutmist, teha andmed korda veidi varem 
enne seaduses sätestatud tähtpäeva (17.09), hil-
jemalt 16. septembriks 2021.

See puudutab inimesi, kes ei ole Tallinna re-
gistreeritud, kuid tegelikult elavad siin ja soo-
vivad ka siinset linnavolikogu valida. Samuti 
peaksid rahvastikuregistris oma elukoha and-
meid uuendama inimesed, kes on asunud ela-
ma ühest linnaosast teise ja soovivad valimistel 
osaleda oma kodulinnaosas.

Oma elukohaandmeid kontrollida ja 
uuest elukohast teatada saab veebilehel ht-
tps://www.rahvastikuregister.ee/ (logida sisse 
ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga ja valida 
„Minu andmed“). 

Kui teil ei ole võimalik elektrooniliselt oma 
andmeid kontrollida ja korrastada, siis saab 
seda teha lähimas linnaosavalitsuses.

Aktiivne valimisperiood oktoobris 
kestab ühe nädala, esmaspäevast püha-
päevani ehk 11. oktoobrist 17. oktoobrini. Va-
rem kestis see kokku poolteist nädalat ja hõl-
mas kolme päeva pühapäeva eel, kui ei saanud 
hääletada.

Muutuste sügis

Eelolevatel valimistel pole valija  
enam seotud ühe jaoskonnaga 

Head Haabersti lehe lugejad!
Anname teada, et käesoleva aasta augus-
tist kuni oktoobrini ei ilmu Haabersti lehes 
linnaosavanema juhtkirja jt tema kirjutatud 
artikleid. Samuti ei avaldata Haabersti le-
hes kuni valimisteni teiste kandideerivate 
poliitikute artikleid. Kandidaatide reklaam 
on vastavalt hinnakirjale. 

Haabersti lehe toimetus

Haabersti 
 Rocca al Mare Kaubandus-

keskus, Paldiski mnt 102
 Haabersti Maxima XXX, 

Ehitajate tee 148
 Haabersti Maxima XXX 

parkla, Ehitajate tee 148

Kesklinn 
 Keskturu parkla,  

Lastekodu 11b
 Tallinna Ülikool,  

Narva mnt 25 
 Solaris Keskus,  

Estonia pst 9
 Tallinna Tehnikakõrgkool, 

Pärnu mnt 62/1 

Kristiine 
 Kristiine Keskus, Endla 45 
 Kristiine Linnaosa Valitsuse 

hoone, Metalli 5 
 Sõpruse Hyper Rimi,  

Sõpruse pst 174 

Lasnamäe 
 Paepargi Maxima XX,  

Paepargi 57 
 Smuuli Maxima XX,  

J. Smuuli tee 9 
 Lasnamäe Centrum, Musta-

kivi tee 13 
 Linnamäe Maxima XXX, 

Linnamäe tee 57 
 Ümera Keskus,  

Laagna tee 80 
 Kärberi Keskus, Kärberi 20 
 Ülemiste Keskus,  

Suur-Sõjamäe 4 

 Tondiraba Spordikeskuse 
hooviala, Varraku 14 

Mustamäe  
 Mustamäe Keskus,  

A. H. Tammsaare tee 104a 
 Magistrali Keskus,  

Sõpruse pst 201 
 Mustamäe Kultuurikeskuse 

Kaja parkla,  
E. Vilde tee 118b 

 Mustika Keskus, Karjavälja 4 

Nõmme  
 Järve Keskus,  

Pärnu mnt 238 
 Nõmme Kultuurikeskus, 

Turu plats 2 

Pirita 
 Pirita Linnaosa Valitsuse 

hoone, Kloostri tee 6 
 Pirita Selver, Rummu tee 4 
 Tallinna Botaanikaaed, 

Kloostrimetsa tee 52 

Põhja-Tallinn 
 Põhja-Tallinna  

Noortekeskus, Kopli 98 
 Stroomi Keskus,  

Tuulemaa tn 20 
 Karjamaa Põhikool,  

Karjamaa tn 1
 Põhja-Tallinna Valitsuse 

hooviala, Kari 13

Reedest pühapäevani ehk  
15. oktoobrist 17. oktoobrini on 
avatud kõik valimisjaoskonnad, 

kuid valija saab hääletada vaid 
oma linnaosa piires ja vajadu-
sel kodus. 

Esmaspäevast laupäevani ehk 
11. oktoobrist 16. oktoobrini 
saab hääletada ka elektroo-
niliselt. Soovi korral saab  
pühapäeval, 17. oktoobril 
valimisjaoskonnas e-häält 
pabersedeliga muuta, mida 
varem ei saanud teha. 

Pikeneb kodus hääletami-
se periood. Varem sai kodus 
hääletada vaid valimispäeval, 
tänavu saab vajadusel kodus 
hääletada reedest pühapäevani 
(15.–17. oktoober). Kodus hää-
letamiseks tuleb kas kirjalikult 
või telefonitsi esitada taotlus, 
mille jaoskonnakomisjon läbi 
vaatab. 

Avaramaks on muutunud ka 
piirid, mis on seatud valimis-
reklaamile ja agitatsioonile. 
Poliitiline välireklaam on luba-
tud, samas kui varem oli see 
kandidaatide registreerimise vii-
masest päevast keelatud ja sel-
lest ajast peale oli lubatud vaid 
aktiivne agitatsioon. 

Kui varem oli valimispäeval 
keelatud igasugune agitatsioon, 
siis nüüd on agitatsioon kee-
latud vaid hääletamisruumis, 
mujal on see ka valimispäeval 
lubatud. 

Seekord saadab siseminis-
teerium valijakaardi asemel 
teabelehte. Kui varem sai vali-
ja valijakaardi, millel oli rahvas-
tikuregistrisse kantud andmete 
alusel personaalne info, kus ja 
millal valija saab hääletada, siis 
nüüd saab valija oma rahvas-
tikuregistris esitatud elukoha 
aadressile valimiste teabelehe. 

Teabelehel on tutvustatud 
hääletamisõiguse tingimu-
si ja hääletamisvõimalusi lin-
nas. Teabeleht saadetakse 
kas elektrooniliselt või paberil. 
Elektrooniline teabeleht saade-
takse inimestele, kes on eesti.
ee keskkonnas oma ametliku 
e-posti aadressi edasi suuna-
nud, ülejäänud valijatele saa-
detakse teabeleht rahvastiku-
registrijärgse elukoha aadressil 
paberil. Teabelehte ei ole vaja 
valimisjaoskonda kaasa võtta. 

Esmaspäevast neljapäevani ehk 11. oktoobrist 14. oktoobrini saab valida igas kohaliku omavalitsuse keskuse jaoskonnas 
sõltumata oma elukohast. Tallinna linnas avatakse 2021. aastal selliseid jaoskondi 31, need asuvad ka linna suuremates 
kaubanduskeskustes: 



10. september 2021 3

Alates sellest sügisest hakkab Tal-
linn esimesse klassi minevate laste 
ühekordset toetust välja maksma 
ühes osas, toetuse määr on 320 eu-
rot. Seni on ranitsatoetust makstud 
kahes osas. Ranitsatoetuse taot-
lust saab lapsevanem esitada alates  
13. septembrist.

Ranitsatoetust, mida varem nimetati esma-
kordselt kooli mineva lapse toetuseks, on 
õigus saada lapsel, kelle elukoht on Tallin-
na linn ja kes on kantud Tallinnas tegutse-
va kooli õpilaste nimekirja. Kui varasematel 
aastatel pidi lapse ja ühe tema vanema eluko-
haks olema Tallinn vähemalt üks aasta enne 
lapse kooliminekut, siis 2020. aastast seda 
tingimust leevendati. 

Nüüd piisab, kui laps ja vanem on Tal-
linna elanikud vähemalt lapse koolihariduse 
omandamise alustamise aasta 1. jaanuarist 
ehk selle kalendriaasta algusest, mil laps lä-
heb esimesse klassi. 

Lapsega ühel aadressil elaval vanemal tu-
leb toetuse saamiseks esitada taotlus, mida 
saab mugavalt teha Tallinna e-teeninduse 
keskkonnas: https://taotlen.tallinn.ee/kooli-
toetus Avalduse esitamiseks e-teenuse kaudu 

on eelduseks see, et rahvastikuregistri and-
med vastavad toetuse saamise tingimuste-
le. Informatsiooni esitatud taotluse kohta 
näeb samas e-keskkonnas: taotlen.tallinn.ee/
minu_taotlused (vt minu andmed – taotle-
tud toetused). 

Lisaks e-teeninduse keskkonnale saab 
taotluse esitada ka elukohajärgses sotsiaal-
hoolekandeosakonnas kohapeal. 

Haabersti elanikud saavad esitada paber-
kandjal ranitsatoetuse taotlusi Haabersti lin-

naosavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonnas 
(Ehitajate tee 109A ) järgmistel aegadel: 

esmaspäeviti kell 9–12 ja 14–17.30 
teisipäeviti kell 9–12 
kolmapäeviti vastuvõttu ei ole 
neljapäeviti kell 9–12 ja 14–16.00 
reedeti vastuvõttu ei ole 
Taotlusi – nii e-teeninduse keskkonnas 

kui paberkandjal – saab esitada alates 13. 
septembrist kuni 30. novembrini. Head ja 
turvalist kooliaasta algust! HLOV

TERE KOOL!

Kooliteed alustavad väikesed 
haaberstlased saavad ranitsatoetust 

Pärast kevadist koduõpet ja pikka 
suvepuhkust on kooliminek paljude-
le lastele oodatud sündmus, kuid on 
ka neid, kes ei pruugi nii kiiresti taas 
kooliellu sulanduda. Kõige suurem 
on elumuutus esimese klassi laste 
jaoks, kes vajavad kindlasti vane-
mate toetust ja tähelepanu, kinnitab 
Audentese erakooli kauaaegne koo-
liõde Zinaida Kendra.

Kui Zinaida oli veel väike tüdruk, unistas ta 
tööst, kus saab inimesi ravida. Kooliajal pae-
lus teda hoopis õpetajaamet. „Olen õnnelik 
inimene, läks nii, et töötan koolis ja tegelen 
nii meditsiiniabi andmisega kui natuke ka 
õpetamisega – kooliõel on laste tervisekas-
vatuses kindlasti suur roll,“ räägib kooliõde 
Zinaida, kes jõudis pärast meditsiinikooli lõ-
petamist päris mitu aastakümmet ka haiglas 
õena ja juhtivõena töötada. „2003. aastal sai 
minust aga Audentese koolis kooliõde ja sel 
sügisel algab koos õpilaste kooliaastaga minu 
18. tööaasta.“

Nii on õde Zinaida näinud tervete klassi-
täite laste suurekssirgumist ja ta teab oma ko-
gemusest väita: laste edusammud haridusteel 
on tihedalt seotud tervisega. Seepärast kuu-
lub kooliõdede ülesannete hulka abi andmi-
se kõrval ka haiguste ennetamine ja varajane 
avastamine ning tervisekasvatus, et laps õpiks 
oma tervist väärtustades elama.

Ülitähtis koostöö lapsevanematega
Kooliõde rõõmustab, et aasta-aastalt on para-
nenud koostöö perearstide ja pereõdedega. Ta 
palub ka lapsevanematel olla lapse terviseand-
mete osas avatud. „Väga tähtis on anda koo-
liõele ja klassijuhatajale teada, kui lapsel on 
mõni krooniline haigus nagu astma, diabeet, 
epilepsia, südamehaigused. Kindlasti tuleks 
jagada asjakohast teavet, kui õpilasel esineb 
allergilisi reaktsioone või kui talle on välja 
kirjutatud ravimid. Esmatähtis on, et vane-
mad oleksid oma lapsele alati toeks ja teeksid 

koostööd kooliõega,“ toonitab õde Zinaida. 
„Soovitan lastevanematel saada tuttavaks oma 
kooliõega ning kindlasti salvestada endale 
kooliõe telefoninumber. Kui koolipäeva jook-
sul tekib õpilasel mingi terviseprobleem, peab 
kooliõde saama perega ühendust. Kui aga 
lapsel on haigusnähud, siis tuleks tal kindlasti 
jääda koju ja võtta ühendust perearstiga.“

Veel paneb Zinaida Kendra lapsevanema-
tele südamele: „Jälgige oma laste digivahen-
dite kasutamist, et see ei võtaks päevast liiga 
suurt osa. Nutiseadmed ei tohiks asendada 
kõiki muid tegevusi, eriti liikumist. Veedab 
ju laps niigi poole oma päevast koolipingis is-
tudes ning kodus arvuti või telefoni taga on 
laps taas sundasendis, mis kokkuvõttes mõjub 
halvasti nii rühile, nägemisele kui ka arengule 
tervikuna.“ Kõige parem oleks, kui emad-isad 
eeskuju annaksid ning vabal ajal internetis is-
tumisele ühiseid peretegevusi eelistaksid.

Seda, et pikk ekraaniaeg rikub silmi, näeb 
Zinaida, kui teeb õpilastele nägemiskontrol-
le. „Koolis on suurenenud nägemisteravuse 
langusega õpilaste arv,“ tõdeb ta. „Kui me 
saadame õpilase perearsti või silmaarsti kon-
sultatsioonile, siis loodame lastevanemate 

arusaamisele ja tegutsemisele, kuna see on 
lapse huvides,“ palub õde Zinaida emadel-isa-
del kooliõdede tagasisidet konstruktiivselt 
võtta. 

Uus nõuab harjumist
Kõige põnevam, kuid kahtlemata keerulisem 
on neil pisikestel koolijütsidel, kes alles oma 
õpinguaastaid alustavad. „Tuleb harjuda hoo-
pis uue päevakavaga, omaks võtta koolimaja, 
koolipere, oma klassi ruum, klassikaaslased ja 
õpetajad. Paljudele lastele on alguses pingutav 
45 minutit järjest pingis istuda ja vaikselt õpe-
tajat kuulata. Seega on lapse jaoks kõik uus ja 
võtab aega, enne kui ta kohaneb. Sel ajal on 
esmatähtis, et vanemad leiaksid oma kiire elu-
tempo juures siiski aega, et lapsega suhelda ja 
päeva tegemiste vastu huvi tunda,“ palub koo-
liõde esimeste klasside laste vanemaid.

Kuid ka vanemate klasside lapsed, kaasa 
arvatud gümnaasiumiastme noored, peavad 
suvisest elurütmist loobuma. Õde Zinaida 
sõnul on oluline jälgida päevarežiimi, rohkem 
liikuda, viibida värskes õhus, minna magama 
nii, et unetunde saaks piisavalt, toituda mit-
mekesiselt. „Väga tähtis on hommikusöök. 
Tühja kõhuga koolipäeva alustamine võib 
tuua kaasa pea- ja kõhuvalu,“ hoiatab ta.

Mõnikord võib pea- või kõhuvalu põh-
juseks olla ka koolimineku ärevus või muu 
kooliga seotud mure, mis väljendub valuais-
tinguna. Leidub selliseid lapsi, kellel on pärast 
eelmist kooliaastat, mil õppetöö toimus pea-
miselt kodus, raske koolikeskkonda naasta. 
Selle, kas kõht valutab mõne haiguse, nälja või 
stressi tõttu, teeb kooliõde kindlaks lapsega 
rahulikult rääkides ja tema tervislikku seisun-
dit hinnates. Just usaldusliku suhte loomine 
on kooliõe sõnul see kõige-kõige olulisem. 
„Iga laps vajab individuaalset lähenemist, ära 
kuulamist, toetavat suhtumist ning õde peab 
sealjuures olema avatud, heatahtlik, sõbralik, 
abivalmis, professionaalne – ainult nii saab 
laps teda usaldada ja on valmis koostööks,“ 
kinnitab kooliõde Zinaida Kendra.

Kooliõde Zinaida Kendra: I klassi lapsed 
vajavad kooliga harjumisel aega ja toetust

Lääne-Harju politseijaoskond
Nõmme-Haabersti piirkonnagrupp

Alanud septembrikuu tähendab, et kooliteed on alustanud 
ka lapsed, kes alles õpivad iseseisvalt liikluses osalema. Iga 
kooliaasta alguses oleme meie, piirkonnapolitseinikud, 
esimestel koolipäevadel õppeasutuste ja ristmike juures 
ning pöörame liiklusturvalisusele suuremat tähelepanu.

Kuna oleme seda teinud 1. septembril juba aastaid, 
näeme välja kujunenud mustrit, millest nähtub, et pisike-
sed koolijütsid ning nende vanemad annavad endast kõik, 
et turvaliselt kooli ning pärast ka koju jõuda. Küll aga se-
gab seda ilusat mustrit liikleja, kes eirab mõnda olulist liik-
lusreeglit, olgu selleks siis punase tulega üle tee jooksmine, 
tõukerattaga jalakäijate vahel sõelumine või jalgrattaga 
ülekäigurajale kihutamine ilma ohutuses veendumata.

Tuletame meelde, et liiklusohutus algab meist endist 
ning vajab igaühe panust. Oma käitumisega saame olla 
heaks eeskujuks teistele liiklejatele. Märkame, hoolime 
ja aitame! Nõmme-Haabersti piirkonnagrupp soovib 
kõigile turvalist kooliaastat! 

Haridus- ja teadusminis-
teerium ning Eesti Koo-
lipsühholoogide Ühing 
sõlmisid lepingu, kus 
kinnitati, et septembrist 
alustab tööd koolipsühho-
loogide tasuta nõuandete-
lefon. Nõuandeliinile on 
oodatud helistama kõik 
laste ja noortega töötavad 
inimesed, lapsevanemad, 
õppijad ning lapsed ise. 
Nõuandeliini eesmärk on 
pakkuda hõlpsalt kätte-
saadavat võimalust rääki-
da kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, ano-
nüümselt ja tasuta.

„Piloteerisime kevadel õpetajate nõuandeliini, mis 
võeti haridustöötajate poolt hästi vastu. Samas nägime, 
et tegelikult ei vaja koolipsühholoogi nõu ainult õpeta-
jad, vaid ka haridusasutuste teised osapooled – õpila-
sed, lapsevanemad ja noored ise. Seepärast otsustasime 
Eesti Koolipsühholoogide Ühinguga nõuandeliini tööd 
laiendada, et olla vaimse tervise hoidmisel toeks võima-
likult paljudele,“ ütles haridus- ja teadusminister Liina 
Kersna ning lisas, et nõuandeliin tõstab psühholoogilise 
nõustamise kättesaadavust.

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Mai-
kalu tervitab laiendatud nõuandeliini soojalt: „Meil on 
hea meel, et saame rohkem toeks olla haridusasutuste-
ga seotud abivajajatele, nii lastele kui täiskasvanutele. 
Nõuandeliinile vastavad psühholoogid mõistavad kooli 
hingeelu süvitsi ning toetavad helistajat, et keerulistes 
olukordades tasakaalu hoida ja sobivaid lahendusi leida.”

Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab es-
maspäevast reedeni kella 16–20 ning venekeelne num-
ber 1227 teisipäeviti kella 16–20. Kõnedele vastavad 
koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega 
psühholoogid. Nõuandeliin avatakse 1. septembril.

Tark liiklemine kooliteel

Septembrist alustab tööd 
koolipsühholoogide tasuta 
nõuandetelefon Eesti 
Koolipsühholoogide Ühing

Eesti Koolipsüh-
holoogide Ühingu juht 
Karmen Maikalu.  
Kristjan Teedema

Zinaida Kendra.
Tallinna Koolitervishoid
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Tallinn jätkab alates 1. sep-
tembrist kuni käesoleva 
aasta lõpuni esimese hai-
guspäeva toetuse maksmist, 
et haigestunud inimene 
saaks juba esmaste haigus-
tunnustega koju jääda. Toe-
tuse taotlusi saab esitada 
alates 10. septembrist.

Tallinna linnavolikogu määruse 
muudatuse kohaselt on õigus saada 
esimese haiguspäeva toetust füüsi-
lisel isikul, kellele on kirjutatud väl-
ja esmane haigusleht ajavahemikul 
1. septembrist kuni 31. detsembrini 
2021, samuti tema suhtes kehtesta-
tud karantiini või raseduse ajal hai-
gestumise tõttu. 

Taotlus esitatakse 40 kalend-
ripäeva jooksul päevast, kui Eesti 
Haigekassa on pärast haiguslehe 
lõpetamist maksnud välja töövõi-
metushüvitise. Taotlusi saab esita-
da alates 10. septembrist Tallinna 
kodulehel e-teeninduses. Toetus 
makstakse välja 30 kalendripäe-
va jooksul nõuetekohase taotluse 
esitamisest. Kuni 31. detsembrini 
2021 kehtib ka riiklik abimeede, 
mil tööandja maksab hüvitist tei-
sest viienda päevani ning haigekas-
sa maksab hüvitist alates kuuendast 
päevast. 

Ajavahemikul 25. märtsist 31. 
maini 2021 maksti esimese haigus-

päeva toetust summas 181 530 eu-
rot. Toetuse maksmiseks järgneva 
nelja kuu jooksul kulub hinnangu-
liselt 363 060 eurot. 

Lisaks jagavad linnaosavalitsu-
sed 30.septembrini meditsiinilisi 
maske paljulapselistele peredele, 
üksikvanematele, sissetulekust sõl-
tuvat toetust saavatele linlastele ja 
pensionäridele. Maskidele järele 
minnes palutakse kaasa võtta isikut 
tõendav dokument ja pensionäri-
del pensionitunnistus.

Linnavalitsuse heakskiidetud 
määruse kohaselt jätkatakse 1. 
septembrist kuni aasta lõpuni üü-
risoodustuse andmist Kesklinna 
linnaosas 80 protsenti äriruumi 
üürnikule, kes kasutab linnavara 
toitlustuse, kaubanduse, teenin-
duse ja meelelahutuse tegevusalal. 
Määruse kohaselt jätkatakse üü-
risoodustuse andmist aasta lõpuni 
kogu linnas 100 protsendi ulatuses 
väliterrassi aladele.

Kuna pärast koroonaviirusega 
seotud piirangute leevendamist 

on majandus taastunud oodatust 
paremini, otsustas linnavalitsus 
mitte jätkata teiste äripindade üü-
risoodustuste andmist väljaspool 
Kesklinna.

Ettevõtjatele suunatud üürisoo-
dustuste tõttu jääb linnaeelarvesse 
laekumata ligi 950 000 eurot. Seni-
sed linna toetusmeetmed kehtisid 
31. augustini.

Toetusmeetmete jätkamise pa-
keti peab heaks kiitma Tallinna lin-
navolikogu. 
 Tallinna kommunikatsioon

Tallinna linnavalitsus võt-
tis vastu eelnõu, millega 
soovitakse pered vabasta-
da lasteaia kohatasust juba 
alates teisest lasteaias käi-
vast lapsest. Samadel tingi-
mustel hakatakse toetama 
ka eralasteasutustes käiva-
te või lapsehoiuteenust ka-
sutavate laste vanemaid.  

Eelnõu järgi hakkab lapsevanem, 
kelle kaks või enam last käivad mu-
nitsipaallasteaias, maksma alates 
1. septembrist kohatasu vaid ühe 
lapse eest. 

Soodustus laieneks ka eralas-
teaias käivate laste vanematele ja 
lapsehoiuteenuse kasutajatele. Soo-
dustuse saamiseks peab nii vanema 
kui ka laste elukoht olema rahvas-
tikuregistri andmetel Tallinnas sa-
mal aadressil. 

Praeguseni olid vanemad laste-
aia kohatasust vabastatud kolman-
da või enama lasteasutuses käiva 
lapse eest. 

Eralasteasutuses käivate las-
te vanemaid plaanib linn toetada 
lasteasutuse õppemaksu tasumisel 
teise ja enama lasteaias käiva lapse 
eest juhul, kui lasteaias käib pere 
kaks või enam last. Vanema ja las-
te elukoht peab rahvastikuregistri 
andmetel olema Tallinnas samal 
aadressil. 

Eralasteaias käivate laste vane-
matel tuleb toetuse saamiseks esita-
da Tallinna haridusametile teenuse 
kasutamisele järgneva kolme kuu 
jooksul taotlus ja õppemaksu tasu-
mist tõendavad dokumendid. Toe-
tust makstakse vastavalt tegelikele 
kuludele täiskalendrikuu kohta. 
Toetuse ülemmäär ühe lapse kohta 
on võrdne munitsipaallasteasutus-
te kohatasuga, mis käesoleval aastal 
on 71,25 eurot kuus.

Lapsehoiuteenust kasutavale 
lapsevanemale, lapse eestkostjale 

või asendushooldusteenusel oleva 
lapse hooldajale makstakse täien-
davat hüvitist teise ja enama lapse-
hoiuteenust kasutava lapse eest vas-
tavalt tegelikele kuludele. Hüvitise 
ülemmäär lapse kohta on võrdne 
koolieelsete munitsipaallasteasu-
tuste kohatasuga.

Täiendavateks kohatasu soo-
dustusteks on linnaeelarvesse ka-
vandatud 900 030 eurot.

Lasteaia kohatasu soodustused 
peab veel heaks kiitma Tallinna 
linnavolikogu. Alates 2017. aastast 

pakutakse tasuta toitlustamist Tal-
linna munitsipaallasteaedades ning 
alates 2020. aasta 1. septembrist 
ka Tallinna eralasteaedades ja las-
tehoius piirmäära ulatuses. Möö-
dunud aasta 1. septembrist hakkas 
Tallinn toetama erivajadustega 
laste vanemaid eralasteasutuse õp-
pemaksu tasumisel, kui laps käib 
eralasteasutuses koolivälise nõusta-
mismeeskonna soovitusel. Toetuse 
ülemmäär lapse kohta on võrdne 
munitsipaallasteaia kohatasuga. 
Tallinna kommunikatsioon

LINNA UUDISED / TERVIS

TERVIS Tallinn kaotab lasteaia kohatasu  
alates pere teisest lapsest 

Tallinn jätkab esimese haiguspäeva  
toetuse maksmist

Tallinna koolides käis  
vaktsineerimas 2690 inimest

Augusti kahel viimasel nädalavahetusel, 21.–22. 
ja 27.–29. augustil vaktsineeriti Tallinna 16 koolis 
kokku 2690 inimest. Vaktsineeritud saavad teise 
vaktsiinidoosi 2., 9. või 10. oktoobril samas koo-
lis, kus esimesegi süsti. Nendel päevadel oodatakse 
koolidesse ka neid inimesi, kes soovivad saada esi-
mest kaitsesüsti. 

„Koolides vaktsineeritute hulgas oli rohkem 
küll täiskasvanuid kui õpilasi, kuid oluline on see, 
et paljud inimesed leidsid enda jaoks sobiva võima-
luse vaktsineerida. Kõige rohkem käidi vaktsinee-
rimas Reaalkoolis, aktiivsuselt järgmisel kohal olid 
Lasnamäe gümnaasium, Läänemere gümnaasium 
ja Kuristiku gümnaasium Lasnamäel. Enne koo-
liaasta algust täna ja homme on eelregistreerimata 
võimalik vaktsineerima tulla ka linnavalitsuse vakt-
sineerimispunkti Vabaduse väljakul,“ ütles linna-
valitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordi-
naator Ester Öpik. 

Koolides kasutatakse vaktsineerimiseks vaktsiini 
Pfizer/BioNTech Comirnaty. Koolides vaktsineeri-
mas käinutest enamik osales ka auhinnaloosis. Väl-
ja loositi 15 iPadi, kümneid kruiise, kinkepileteid 
ja kinkekaarte. Kui sa ei ole veel COVID-19 vastu 
vaktsineeritud, aga sooviksid seda teha, siis Haabers-
ti elanikele üsna lähedal asub kultuurikeskus Kaja 
(E. Vilde tee 118), kus vaktsineerimine toimub E–P 
09.00–18.00. Teid ootavad Lääne-Tallinna Keskhaig-
la meedikud. Tulla saab eelregistreerimata, kuid soo-
vi korral saab end kirja panna ka kindlale ajale kas 
digiregistratuuris või telefonil 1247. 

Vaktsineerimiskeskus töötab Kajas veel kuni 26. 
septembrini. Kasuta võimalust, et kaitsta end raske 
haigestumise eest. Tallinna kommunikatsioon

Vaktsineerimispunkt jõuab 
Vabaõhumuuseumi parklasse

Qvalitas Arstikeskus vaktsineerib 12. septembril 
vahemikus 08.00–16.00 Haabersti linnaosas Eesti 
Vabaõhumuuseumi Tehasemaja parklas. Vaktsi-
neerimispunkti jõuab, järgides viitasid Vabaõhu-
muuseumi teel – märka Qvalitase sinist vaktsinee-
rimisbussi! 

12. septembril toimuvad Vabaõhumuuseumis 
Eesti leiva päev ja sügislaat ning Qvalitase personal 
pakub nii sündmusel osalejatele kui teenusepakkuja-
tele kiirtestimise võimalust. 

Qvalitase vaktsineerimisbussis saab vaktsinee-
rida elavas järjekorras, st eelneva registreerimiseta, 
ning kasutusel on Pfizer-BioNTechi koroonavakt-
siin Comirnaty. Comirnaty on mRNA vaktsiin, mis 
on mõeldud koroonaviiruse põhjustatud haiguse 
(COVID-19) vältimiseks 12-aastastel ja vanematel 
inimestel. Vaktsineerimisbussis on võimalik manus-
tada nii esimesi kui teisi Pfizer-BioNTech Comir-
naty doose. Esimese doosi saajatele määratakse teise 
doosi toimumise aeg Qvalitase vaktsineerimisbussis 
kohapeal. Koroonaviiruse läbipõdemise järgselt ma-
nustatakse vaid üks doos vaktsiini ning teise doosi 
aega ei määrata. Vaktsineerima tulles palume varuda 
piisavalt aega. Soovitame riietuda ilmastikule vasta-
valt ja ühtlasi selliselt, et õlavarre paljastamine süsti-
miseks oleks mugav. 

Saabudes tuleb vaktsineeritaval täita kontroll-
küsimustik ning tutvuda saab vaktsiini infolehega. 
Pärast süsti suunatakse patsient 15 minutiks jälgi-
misalasse. Vaktsiinialast lisainfot leiab eelnevalt ka 
Ravimiameti veebilehelt: Covid-19 vaktsiinid ja tei-
sed ravimid | Ravimiamet ning keskkonnast www.
vaktsineeri.ee. Qvalitas Arstikeskus

Mobiilne vaktsineerimispunkt Haaberstis
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17.09 kell 10.00–11.30 Ravimtaimedest. Karepa 
ravimtaimeaia perenaine Katrin Luke tutvustab 
ja müüb mitmesuguseid ravimtaimi. Koos te-
hakse külmetusevastast salvi. Osalustasu 3.-.
24.09 kell 10.00–11.30 Siidimaalikoolitus, ju-
hendaja Agne Kuusing-Soome. Osalustasu 3.-.
1.10 kell 10.00–11.30 Kokkame koos. Nami-na-
mi retseptikogu perenaine Pille Petersoo. Osa-
lustasu 3.-.
8.10 kell 10.00–11.30 Näohoolduse töötuba. Te-
hakse näohooldust: puhastust, niisutust, kaitset, 
silmaümbruse hooldust. Osalustasu 5.-.

Üritused
15. september kell 15 Õuekohvik. Laulavad taas 
mehed – Türnpu Meeskoor.
22. september kell 14 Nõuanded ja nipid elu 
teiseks pooleks. Treener-nõustaja Kai Ilp. Tervi-
setoodete müük (Šveitsi tooted).
27.09 kell 9.30–16.30 Kehakoostise mõõtmine, 
tasu 5.-, vajalik ette registreerida infos: 6579872, 
56242925.
29.09 kell 14.00 Külas on Ingerisoomlaste Tal-
linna Seltsi tantsurühm Kataja.

6.10 kell 14.00 Käsikellade kontsert.
Haabersti päevakeskusel on õigus esinejate ni-
mekirja muuta. Vihma korral asendub Õuekoh-
vik saalikohvikuga.    

Nutiseadmekoolitus Haabersti  
päevakeskuses
Eesmärk on nutiseadmete praktilise kasutami-
se oskuste edendamine. Koolitus on mõeldud 
kõikidele vanemaealistele huvilistele, kes tun-
nevad end nutitelefoni või tahvelarvuti seltsis 
ebakindlalt, kuid soovivad oma igapäevaseid 
toiminguid nende abil mugavamaks muuta. 
Koolitusel tutvutakse nutiseadmete kasutamise 
põhitõdedega: kuidas otsida veebist infot, saa-
ta e-kirja, jagada fotosid. Samuti on oodatud 
inimesed, kes on nutitelefoni või tahvelarvutit 
vähe kasutanud või ei ole veel kasutanud, kuid 
plaanivad seda teha. Oodatud on ka need, kes 
kasutavad nutitelefoni vaid tavalise telefonina. 
Palutakse kaasa võtta oma isiklik nutitelefon 
ja/või tahvelarvuti. Nutiseadmekoolitust viib 
läbi Tristan Gabriel Kuisma. Koolitus on tasuta, 
1 inimene korraga, kestusega 30 min, alustab 
alates 13.09. Registreeruda päevakeskuse infos: 
6579872, 56242925.

UUS! Rahvatants on puhas rõõm liikumi-
sest! Ootame kõiki 50+ rahvatantsuhuvilisi 
loodavasse rahvatantsurühma, tule esimesse 
tantsutrenni 24.09 kell 14.00. Tantsuõpetaja 
Tiiu Aasa. Anna endast teada. Infot saab tel 
56242921, Ruth Lille.

Kutsume osalema TÖÖTUBADESSE. Palu-
me oma osalus registreerida tel 56242921.

Paldiski maantee 124b kinnistu omanik Arco 
Vara on uue elamuarenduse rajamisel võt-
nud kohustuseks teha korda ka Harku järve 
rannakalda. Kava kohaselt rajatakse randa 
ronimisatraktsioonid ja spordiväljakud ning 
püstitatakse uus rannahoone.

Planeeritud arendusega paranevad oluliselt 
võimalused Harku järve liivarannal puhka-
miseks. Uued majad ei tule järve kaldale ning 
senised võimalused puhkamiseks ja olemasolev 
haljastus jäävad samuti alles. Arendus annab 
linnaosavalitsusele võimaluse leida koostöös 
ettevõtjaga lahendused, et rand ja promenaad 
viimaks korrastada. Usume, et Harku järve äär-
ne ala saab tõeliselt mõnusaks puhkuse ja vaba 
aja veetmise paigaks nii elanikele kui külalistele 
ning selles suunas tehakse aktiivselt tööd.

Arco Vara tegevjuhi Miko-Ove Niinemäe 
sõnul soovib ettevõtte kodusid rajades alati 
siduda majad ja keskkonna üheks tervikuks. 
„Tahame pakkuda looduskaunist elukeskkon-
da, samas aga teha seda nii, et anname omalt 
poolt piirkonnale midagi juurde. Nii ongi Arco 
võtnud kohustuseks teha korda Harku järve 
rannaosa, kuhu ehitame uue rannahoone, ra-
jame sportimiskohad ning paigaldame lastele 
ronimispuid. Ka rannaala läbiv kergliiklustee 
korrastatakse, lisatakse valgustus ning pingid,“ 
kirjeldas Niinemäe.

Uue elamuarenduse kinnistu suurus on 
69 506 m2 ja sinna kerkivad 1–4-korruselised 
kortermajad. Parkimine jääb keldrikorruste-

le, kuhu tulevad ka panipaigad. Majade vahele 
rajatakse koosviibimise alad ja mänguväljakud. 
Lisaks on kavandatud kaks eraldi õuealaga 
2-korruselist hoonet, kus kummaski on ainult 
kolm korterit. „Kõikide hoonete vahele jääb 
piisavalt ruumi, mis sobib samuti hästi kokku 
meie kontseptsiooniga: piirkonna väärtusta-
mine ja mõnusa elukeskkonna pakkumine on 
ehitusmahu maksimeerimisest olulisem,“ ütles 
Arco Vara juht.

Uusarenduse detailplaneeringu kavandi 
koostasid büroo KUU arhitektid koosseisus 
Koel Kopli, Johannes Aasmäe ja Liis Juuse. Ela-
mukvartali ehituse ja korterite müügi algus on 
planeeritud 2023. aastasse. Harku järve rannaa-
la saab uue väljanägemise aastaks 2026. 

 Arco Vara 

LINNAOSA UUDISED

Tallinna kaasav eelarve 
ootab ettepanekuid 

Harku järve rand saab uue 
hingamise ja kvaliteedi

Prisma avas Tiskres supermarketi

Paldiski maantee 124b planeeringu-
lahenduse pildid. Kuu Arhitektid

SEPTEMBER
6.09 kell 16.00 – Kunstiring. Ring on mõeldud 
7–16a. noortele ning on kõigile osalejatele tasuta.
7.09 kell 16.00 – Meisterdamine. Voldime, lõi-
kame, värvime, kleebime, meisterdame! Ring on 
kõigile osalejatele tasuta.
8.09 kell 16.00 – Kokandus.
10.09 kell 16.00 – Loodusnurk. Mitmesugused 
loodusteemalised majasisesed, majavälised ning 
virtuaalsed tegevused.
13.09 kell 16.00 – Kunstiring.
14.09 kell 16.00 – Meisterdamine.
15.09 kell 16.00 – Veebimull. Multimeediaring 
kõikidele huvilistele. Digimaalime, teeme video-
sid ja animatsioone.
17.09 kell 16.00 – Loodusnurk.
20.09 kell 16.00 – Kunstiring.

21.09 kell 16.00 – Meisterdamine.
22.09 kell 16.00 – Kokandus.
24.09 kell 16.00 – Loodusnurk.
27.09 kell 16.00 – Kunstiring.
28.09 kell 16.00 – Meisterdamine.
29.09 kell 16.00 – Veebimull.

OKTOOBER
1.10 kell 16.00 – Loodusnurk.
4.10 kell 16.00 – Kunstiring.
5.10 kell 16.00 – Meisterdamine.
6.10 kell 16.00 – Kokandus.
8.10 kell 16.00 – Loodusnurk.
25.10-29.10 – Linnalaager. Käime mitmesugus-
tes põnevates kohtades, võistleme ja teeme palju 
muud lõbusat! Laagri maksumus on 65€. Laagri 
töökeel on eesti keel. Info: laager@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 noorte- 
keskuse tegevused  
september-oktoober

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemikus 
03.09.2021 – 17.09.2021 “Ründi tn 9 kinnistu 

projekteerimistingimuste eelnõu“ 

Lubatud on projekteerimistingimuste alusel täpsustada detailplaneeringu lahenduses Ründi tn 
9 kinnistule määratud kasutamise otstarvet kahe korteriga elamu püstitamiseks. Detailplanee-
ringu lahenduses määratud hoonete alust pinda ei suurendata. Kõikide teiste nõuete ja näitajate 
osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtivale detailplaneeringule.

Projekteerimistingimuste taotlusega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registri 
veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu nr DP005650 juures rubriigis „Doku-
mendid“. 

Avalik väljapanek toimub Haabersti Linnaosa Valitsuses, Ehitajate tee 109a/1 teisel korrusel 
nimetatud ajavahemikus tööaja jooksul. Lisainfo telefonil 6404 689.

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemikus 
01.09.2021 – 16.09.2021 projekteerimistingimuste eelnõu 

Trahteri tn 1 kinnistul. 

Lubatud on täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi. Hoone katuse-
kallet on lubatud muuta ja kavandada lamekatusega hoone. Kõikide teiste nõuete ja näitajate 
osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtivale detailplaneeringule. 

Projekteerimistingimuste taotlusega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registri 
veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu nr DP004630 juures rubriigis „Doku-
mendid“.

Avalik väljapanek toimub Haabersti Linnaosa Valitsuses, Ehitajate tee 109a/1 teisel korrusel 
esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15–17.00 ning reedel kl 8.15–16.00.

Tallinn ootab kuni 1. oktoobrini kõi-
gi linlaste ettepanekuid selle kohta, 
milliseid projekte võiks rahastada lin-
na kaasavast eelarvest 2022. aastal. 

Kaasava eelarve planeeritav kogusumma 
2022. aastal on 1 miljon eurot. Täpse kaasava 
eelarve kogusumma kinnitab Tallinna linna-
volikogu 2022. aasta eelarve vastuvõtmisel 
aasta lõpul. Kogusummast 75% jaotatakse 
linnaosade vahel võrdselt ning 25% jaota-
misel võetakse arvesse linnaosa elanike arvu 
jooksva aasta 1. juulil.

Linlased saavad endale meeldivamaid pro-
jekte toetada novembris algaval avalikul hääle-
tusel. 

Kõik Tallinna elanikud saavad kaasava 
eelarvega esitada oma kogukonnale meelepä-
raseid ideid, mida linna raha eest võiks raja-
da. Esmakordselt oli kaasav eelarve algatatud 
möödunud aastal. Kaasav eelarve annab lin-
narahvale täiendava võimaluse linnakesk-
konna arendamisel kaasa mõelda ja ka oma 
uusi ideid esitada. Ja igaühel on võimalus 
öelda sõna sekka kõige vajalikumate projek-
tide valimisel. Nii saab kaasava eelarvega igas 

linnaosas ellu viia ühe projekti aastas, mille 
linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja ise 
valinud.

Esitatud ideede teostatavust hindab eks-
pertkomisjon ning sõelale jäänud ideed liigu-
vad edasi tutvustamisele, arutamisele ja seejärel 
rahvahääletusele. Arvestada tuleb, et kaasava 
eelarve raha saab kasutada üksnes avaliku kasu-
tuse ja vaba juurdepääsuga objektide jaoks. 

Igas linnaosas on taas oodatud ka eelmisel 
kaasava eelarve hääletusel olnud projektid, mis 
ei pälvinud valituks osutumiseks küllalt hääli. 

Septembris valmib Haaberstis kaasava eel-
arve hääletuse võitnud Õismäe raba tervisera-
dade jõulinnak, mille idee esitas Alo Lõoke. 
Jõulinnaku treeningseadmetel on samasugused 
tehnoloogilised lahendused nagu siseruumi-
des asuvatel jõusaaliseadmetel ning võimalus 
reguleerida raskusi. Raja kasutajatele luuakse 
mitmekülgsed sportimistingimused, mis took-
sid aasta ringi rohkem inimesi värske õhu kätte 
trenni tegema. 

Täpsem info kaasava eelarve ideede esita-
mise ja hindamisprotsessi kohta on veebilehel 
https://www.tallinn.ee/kaasaveelarve/. 

 Tallinna kommunikatsioon

Prisma jätkab laienemist ning avas tänavu 
juba teise uue kaupluse, Tiskre supermar-
keti Harjumaal. Järgmisel aastal avab Pris-
ma üle Eesti veel neli uut kauplust.

Tiskre supermarket keskendub suurele 
toidukaupade valikule. Supermarketis pa-
nustatakse sellele, et külastajate jaoks oleks 
olemas mitmekesine valik toidukaupa ja et 
igapäevased ostud saaks teha kiiresti ja mu-
gavalt. Kaupluse sortiment kohaneb vastavalt 
külastajate ootustele. Tiskre piirkonna elani-

ke ja kaupluse külastajate soovide järgi ollak-
se valmis kohandama ka sortimenti.

Uue kaupluse ehitamisel on mõeldud 
keskkonnasäästlikele ja jätkusuutlikele la-
hendustele. Tiskre Prisma on A energiaklassi 
hoone, mis tähendab väiksemat mõju meid 
ümbritsevale keskkonnale.. Ka valgustussüs-
teemid põhinevad kõige uuematel LED-la-
hendustel.

Tiskre Prisma on avatud iga päev kella 
7–23. 
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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

• Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame arkist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310

• Koguja soovib vanaraha, autasu-
sid, märke, medaleid, postmargi-
kogusid-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 hak-
kama minu isiklikuks abistaks. 
Töö ei ole kontimurdev, kuid ru-
tiinne.  Abi on tarvis hommikul ja 
pärast tööpäeva õhtul. Töötajaga 
sõlmitakse käsundusleping. Töö 
on Tallinna linna poolt tasusta-
tud. Graafiku ja tasu osas läbirää-
kimise võimalus. Kontakt : Ahti 
Vilk 53022809

• Ostan kasutusena jäänud sõiduau-
to, 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 kor-
raldamine ja kulud minu kan-
da. Kõik pakkumised on teretul-
nud. Tel: 545 11053

• Ostan kasutatud raamatuid, trüki-
seid, dokumente ja vanu postkaar-
te. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim

• Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Koha peal kiire vor-
mistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan  seisevauto@gmail.com või 
56188671 Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. Vaata li-
saks www.seisevauto.ee

• Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust  koduaeda-
des, ühistute ja äriühingute ümb-
ruses. Helista ja küsi lisa – 5399 
3595

• Kutsume 0-15-aastaste laste 
hooldajaid sotsiaalse rehabi-
litatsiooni teenuse infopäe-
vale, mis toimub 16.09.2021 
kell 10:00-13:30. Asukohaks 
on Papaveri koolituskeskuse II 
korruse saal, mis asub aadressil 
Kotka 26, Tallinn. Ühineda saab 
ka Zoomi-vahendusel. Rohkem 
infot  http://www.papaver.ee/
meist/projektid. 

• Müüa garaaž Järveotsa teel, Haa-
bersti. tel.5573440

• Haabersti Vaba Aja Keskuses 
alustab  KOLMAPÄEVAL, 15. 
septembril uut hooaega LAU-
LUKLUBI.Lauluklubisse ootame 
lauluhuvilisi naisi-mehi vanuses 
50+.Laulutunnid toimuvad KOL-
MAPÄEVITI kell 11.30 - 13.00 
Haabersti Vaba Aja Keskuses 
Ehitajate tee 109A/2   4. korruse 
ruumis /raamatukogu kõrval/.
Kohtumiseni! Laulame tuju 
rõõmsaks!Juhendaja Katrin 
Keerma.

Доп. инфо: www.piruett.ee
Тел. 64 63 659

Э-почта: piruett@piruett.ee

Гимнастический клуб

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ
 ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, ГРУППОВОЙ,
 ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ГИМНАСТИКОЙ, 

А ТАКЖЕ АКРОБАТИКОЙ.

Дамам предлагаем 
оздоровительную гимнастику.

Наши занятия проходят:
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, ЛАСНАМЯЭ,

ХААБЕРСТИ, ПЯЭСКЮЛА, МУСТАМЯЭ,
ПЮЙНСИ, ЮРИ И САКУ  

KÜSI LISA!

Lisainfo • www.piruett.ee 
 tel 646 3659 

 e-post piruett@piruett.ee

Võtame juurde lapsi
6–9 a hommikune rühm kesklinnas
3–4 a mudilased
5–6 a tüdrukud
7–9 a tüdrukud
9–12 a tüdrukud

TUNNIPLAAN MEIE KODULEHEL

Daamidele pakume tervisevõimlemist

ILU ja RÜHMVÕIMLEMISE ning AKROBAATIKA
rühmad ootavad samuti uusi liikmeid! 

Meie treeningud toimuvad: KESKLINN, PÜÜNSI, JÜRI, 
SAKU, PÄÄSKÜLA, HAABERSTI, MUSTAMÄE, LASNAMÄE

E l a m u m a j a n d u s k o n v e r e n t s

11. septembril,  kell 12.00
TalTech Mektory saal (Raja tn 15)

Haljastus kortermajade ümbruses
Rattamajad vs autoparklad

Sisekliima kortermajades
Korteriühistu igapäevased mured ja rõõmud

Võta kaasa Covid digitõend
Rohkem infot: tallinn.ee/korteriuhistu

tASUTA
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tASUTA

+372 566 33 813
imre@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

HAABERSTI 
PÄEVAKESKUSE SAAL

ÕISMÄE TEE 24
 võimlemine 

toolil istudes

Naised 55+
VÕIMLEMA
alates 13. september
E ja K 11.00 
 üldvõimlemine 
K 12.00  

Juhendab 
treener

Kai Ilp 
Info ja registreerimine

50 14 908

info@palusalusk.eeinfo@palusalusk.ee

www.palusalusk.eewww.palusalusk.eewww.palusalusk.ee

info@palusalusk.eeinfo@palusalusk.ee

www.palusalusk.eewww.palusalusk.eewww.palusalusk.ee

info@palusalusk.eeinfo@palusalusk.ee

www.palusalusk.eewww.palusalusk.eewww.palusalusk.ee

info@palusalusk.eeinfo@palusalusk.ee

www.palusalusk.eewww.palusalusk.eewww.palusalusk.ee

Tervendaja Veronika võtab vastu 
Tallinnas, Haaberstis. Annan 
ülevaate organisimi hetkeseisut 
( elujõud, vägi, organite olukord). 
Puhastan ja tasakaalustan 
energiavälja ja aitan välja viia 
blokeerunud energia, mis 
põhjustab haigusi. Võta minuga 
ühendust 50 32 233. või vaata 
veronikapadar@voog.com 
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Tule avasta oma anded 
Eesti suurimas 

HUVIKOOLIS!

 KÕIK ON ANDEKAD!

www.kullo.ee
Septembris ootame teid proovitundidesse!

lauluvaljak.ee

Lauluväljaku äsja valminud külastuskeskus 
võtab kokku laulva revolutsiooni, taasiseseisvu-
mise ja laulupidude lood. Külastajaid ootame 
alates 31. augustist kell 14.00.

Kaare 
alla külla!

K-P 11-18

IKEA: soovime olla rohkem kui lihtsalt töökoht
Esimene asi, mida paljud tööandjad potentsiaalsete 
töötajate kandideerimispagasist otsivad on 
oskused, kogemus ja kompetentsid. IKEA kui 
tööandja prioriteet seevastu on inimeste väärtused 
ja hoiakud. Kui ettevõte endale seatud eesmärgid 
saavutab, siis premeeritakse boonustega kõiki 
töötajaid vaatamata nende positsioonile. IKEA 
ärikliendi projektijuht Joonas Kõrre räägib, miks 
IKEA on tema jaoks rohkem kui lihtsalt töökoht.

“Mis on sinu energiaallikas? Mida sa teeksid, kui sul 
oleks kümme päeva järjest piiramatult raha? Milline 
näeb välja sinu unistuste puhkus?” – need on ebatradit-
sioonilised küsimused, mida IKEAsse tööle kandidee-
rijatelt küsitakse. “Sellist tüüpi küsimused tööintervjuul 
on üsna ootamatud, kuid samas väga värskendavad. 
Alates sellest, kui ma IKEAsse tööle kandideerisin, tun-
nen, et IKEA kui tööandja hindab mind sellisena, nagu 
ma olen. Nad mõistavad mu väärtusi ja hoiakuid ehk 
töö IKEAs on minu jaoks kindlasti rohkem kui lihtsalt 
tavaline töö,” selgitas Kõrre. Ta lisas, et tema esimene 
kohtumine personalitöötajaga oli väga avatud ja siira 
vestluse vormis, kus nad said üksteise isiksustest roh-
kem aimu.

Kuula oma südant
Väärtuste tähtsus tuleb eelkõige esile just IKEA töö-
põhimõtete juures. IKEA Eesti inimeste ja kultuuri juht 
Inga Kerese sõnul töötab Rootsi suurettevõtte tiim 
toetudes põhilistele väärtustele nagu ühtsus, võrdsus, 
inimeste ja planeedi heaolu, lihtsus, kohustuste jaga-
mine ja säästlikkus. Firma esindajad on veendunud, 
et kui IKEA ja töötaja väärtused ühtivad, tehakse koos 
paremaid otsuseid, jõutakse seatud eesmärkideni ja 
igapäevane töö on inimese jaoks kergem ning rahul-
dustpakkuvam.

“Usutakse, et inimesed toetuvad otsuste tegemisel 
enda sisetundele. IKEAs usume seevastu, et otsuste 
tegemist mõjutavad eelkõige meie väärtused. Need on 
justkui kompass, mis ei lase meil teelt kõrvale kaldu-
da ning aitab kaasa sellele, et töötajad tunneksid end 
hinnatuna ja täisväärtusliku meeskonnaliikmena,” ütles 
Keres. Tiimitunnetuse tekitamisele aitab veel kaasa ka 
ühtne IKEA vormiriietus. Kogu personal kannab IKEAs 
samasugust tööriietust, et kõik tunneksid end võrdse-

na. “Kõik töötajad, kes IKEA tööriietust kannavad, on 
osa samast meeskonnast olenemata sellest, mis osa-
konnas või millises riigis nad töötavad,” lisas IKEA ini-
meste ja kultuuri juht.

IKEA avab enda esimese suure poe Tallinnas 2022. 
aasta sügisel ning seoses sellega plaanib värvata veel-
gi rohkem meeskonnaliikmeid erinevatele positsiooni-
dele – kujundajaid, müügikonsultante, logistikuid, res-
toranitöötajaid jpt. Kokku pakub IKEA tööd umbes 300 
uuele töötajale. 

Preemiad kõikidele
Joonas Kõrre sõnul on mitu põhjust, miks talle just 
IKEAs töötamine meeldib. Esiteks ei saa tööd IKEAs 
nimetada tavaliseks. “Ühtekuuluvus on IKEAs võtme-
tähtsusega ehk kõiki töötajaid koheldakse kui ühise 
kogukonna liikmeid. Me oleme töö juures rohkem, kui 
lihtsalt kolleegid – me panustame aega, et luua häid 
suhteid,” selgitas suhtlemist armastav Kõrre.

Lisaks on IKEAs fikseeritud tunnitasu ning ületunnid 
kompenseeritakse alati. “IKEAs töötades tean alati, kui 
palju mul on võimalik iga kuu teenida. Lisaks on siin 
selline tore reegel, et eesmärkide saavutamise korral 
makstakse preemiat kõikidele töötajatale olenema-
ta nende positsioonist ettevõttes. Ainuke tingimus on 
see, et töötaja peab olema ettevõttes töötanud vähe-
malt ühe aasta. Sedasi ei saa tehtud töö eest preemiat 
mitte ainult juhtkond ja müügitiim, vaid ka koristajad, 
turvapersonal, restoranitöötajad, logistikud ja laotööta-
jad,” ütles IKEA ärikliendi projektijuht ja lisas, et kui töö 
käigus peaks ette tulema olukordi, kus tööpäev kestab 
plaanitust kauem, tasutakse ka kõik ületunnid. “IKEA 
töö- ja eraelu vaheline tasakaal on minu arvates väga 
hästi paigas ning võimaldab veeta piisavalt palju aega 
pere ja sõpradega,” ütles Kõrre.

Lisaks kaasaegsele töökeskkonnale, headele töökaas-
lastele ja korralikule palgale pakub IKEA ka teisi hüve-
sid. Näiteks spordikompensiatsiooni, koolitus- ja aren-
guvõimalus ning tasuta puu- ja juurvilju, kohvi ja teed. 
Veel saavad kõik töötajad IKEA poes allahindlusi ning 
on esimesed, kes kõige uuemate toodetega tutvuda 
saavad. Loomulikult kuuluvad töö juurde ka meeskon-
naüritused ning ühised tähistamised.


