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Haabersti linnaosas on kaks avalik-
ku randa: Kakumäe rand ja Harku 
järve rand. Mõlemad rannad astu-
sid hooajale vastu täies valmiduses. 
Haabersti linnaosavalitsuse tellimu-
sel korrastati vanu istepinke ning 
lisati uusi, uue värvikatte said eel-
misel aastal paigaldatud lamamis-
toolid, rannahooajaks paigaldati uu-
si prügikaste ja sõeluti rannas ole-
vat liiva. Kakumäe randa tellis lin-
naosavalitsus ka uued ja suuremad 
süvamahutid, et palaval suvepäeval 
mahuks kõigi rannaliste prügi ikka 
prügikasti, mitte ei satuks esimese 
ettejuhtuva põõsa alla. 

Kakumäe rannas renoveeriti 26 
vana istepinki, millel vahetati välja 
vanad istumislauad ja seljatoed. Li-
saks paigaldati nii Kakumäe randa 
kui ka Harku randa uued kahepool-
sed istumispingid. Kui eelmisel aas-
tal paigaldati Haabersti randadesse 
uuenduslikud lamamistoolid, siis tä-
navu pannakse paika nii-öelda klas-

sikalisemad rannapingid, mida saa-
vad mugavalt kasutada ka eakamad 
rannakülalised.

Lisaks vanade istepinkide uuen-
damisele tehti Kakumäe rannapar-
gis ka pinnasetöid ning puhastati võ-
sast ja pilliroost taas üks plats, mis 

ka haljastati, et seda oleks võimalik 
tulevikus piknikuplatsina kasutada. 

Lisaks tavapärastele hooldustööde-
le tehakse Haabersti randades järk-
järgult võimaluste piires ka täienda-
vaid töid, et nii elanikel kui ka kü-
lalistel oleks suvel Haaberstis veelgi 

mõnusam suvitada. Kuigi randades 
on veel üleval punane lipp, mis tä-
hendab, et vee temperatuur on uju-
miseks liiga madal, siis leidub seal 
peale ujumise ka teisi tegevusi. Näi-
teks saavad spordisõbrad harrastada 
tervisesporti välitrenažööridel.

Vetelpääste on randades valves ala-
tes 1. juunist kuni 31. augustini kel-
la kümnest hommikul kuni kella ka-
heksani õhtul. Rannavalve jagab sar-
naselt varasemate aastatega Tallinna 
randades lastele käepaelu, kuhu lapse-
vanem saab oma telefoninumbri kir-
jutada juhuks, kui laps mängutuhinas 
vanemad silmist kaotab või ära eksib.

Tuletame meelde, et ka randades 
jääb kehtima 2+2 reegel. Selle taga-
miseks on randadesse üles pandud 
sildid, lisaks jälgivad reeglist kinni-
hoidmist G4S rannavalve ja munitsi-
paalpolitsei. Palume järgida randades 
viiruse tõkestamiseks seatud reegleid 
ning hoida enda ja teiste tervist.

HLOV

Haabersti löödi läikima
Haabersti linnaosavalitsuse telli-
musel teostati sel kevadel linna-
osas põhjalikud puhastustööd. Su-
veks löödi kogu linnaosa läikima! 

Puhastusainega on pestud kõik 
linnaosa avalikuks kasutamiseks 
olevad istepingid. Pinke pesti sel 
kevadel lausa kaks korda ning üh-
tekokku puhastati puhastusainega 
320 istepinki, samuti on linnaosava-
litsuse tellimusel pestud ära kõik lin-
naosavalitsuse hallatavad mängu-
väljakud, spordiväljakud ning koerte 
jalutusväljakud. Lisaks sõeluti kõigil 
hallatavatel mänguväljakutel liiva.

Märgpuhastatud on ka kõik teed 
ja ning esmakordselt jõuti puhas-
tusega ka Väike-Õismäe ja Astan-
gu hoovidesse. Täname kõiki, kes 
pesu toimumise ajaks oma sõidu-
ki ajutiselt mujale parkisid. 

Tuletame meelde, et avalikel 
spordiplatsidel ja mänguväljaku-
tel tuleks endiselt järgida 2+2 reeg-
lit ja isiklikku kätehügieeni ning 
mis peamine: haigena tuleb püsi-
da kodus! HLOV

Väike-Õismäel ja  
Astangul likvideeriti 
18 amortiseerunud 
mänguplatsi
Haabersti linnaosas likvideeriti 
18 amortiseerunud mänguplatsi. 
Enamus neist olid endised män-
guväljakud, millest järele jäänud 
vaid rohtukasvanud vanad liiva-
kastid, kus lapsed pole juba aas-
taid mänginud.

Väike-Õismäe ja Astangu hoovi-
des oli palju selliseid mänguplatse, 
mis kunagi olid kenad vaadata ning 
kus ka mängiti, kuid aja jooksul on 
need amortiseerunud ning kaota-
nud oma võlu. Tegemist on mängu-
platsidega, millest on ajapikku jär-
gi jäänud vaid rohtunud liivakas-
tid, mida kahjuks lapsed enam ei 
kasuta, seetõttu otsustati ka need 
likvideerida ning alad korrastada.

Eemaldatud liivakaste hoovides 
ei asendata. Rekonstrueeritakse pi-
gem olemasolevaid ning projektee-
ritakse uusi, rohkemate võimaluste 
ja elementidega mänguväljakuid.

Vanade mänguplatside likvidee-
rimistööd teostati Tallinna Kesk-
konna- ja Kommunaalameti telli-
musel. HLOV

Haabersti rannad on  
suvehooajaks valmis
Suuremahulisemad tööd on tänaseks kõik lõpetatud, kuid väiksemate uuenduste ja 
korrastustöödega jätkab linnaosavalitsus läbi suve. Ametlik rannahooaeg algas 1. juunil ning 
rannavalve valvsa pilgu all saab Haabersti ametlikes suplusrandades ujuda kuni 31. augustini. 

Liiva sõelumine Kakumäe rannas.

Harku ja Kakumäe rannas said eelmisel aastal paigaldatud lamamistoolid uue ilme.
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A lanud on suvi ja rannahooaeg. Kahe ran-
naga linnaosa jaoks tähendab see alati 
rohkelt tööd, kuid teisalt annavad ran-
nad Haaberstile, meile ja me külaliste-

le palju juurde. Sel aastal investeerisime randadesse 
veelgi enam, et need oleksid korras ning puhkuseks 
atraktiivsemad. Korda said tehtud Kakumäe ranna-
park ja pingid, nii Harku kui ka Kakumäe rand saa-
vad uued rannatoolid, uue värvikihi said meie lama-
mistoolid ja palju muud. Mõlema ranna osas on ka 
suuremad arenguplaanid hakanud ilmet võtma ning 
loodetavasti saan nendest peatselt lähemalt rääkida.

Kõige hea kõrval pean paraku siinkohal aga rõhu-
tama, et kevade raskused pole suvepäikesega veel 
kaugeltki unustusehõlma kadunud. Ka praegu tuleb 
jätkuvalt enda ja teiste tervisesse suhtuda suurema 
hoolsusega kui varem. Seejuures tuleb hoida ka ran-
dades kinni 2+2 reeglist. Kuigi meie randasid valvab 
G4S rannavalve, tagab iga külastaja ise oma käitumi-
sega parima puhkuse endale ja teistele.

Kui rannahooaeg algab tavapäraselt, siis kevad tuli 
kahtlemata teisiti. Koroonakriis pani meid käituma 
tavapärasest teistmoodi, sealhulgas ka linnaosava-
litsust. Elanike vastuvõtt ei katkenud linnaosas kor-
dagi, küll aga võtsime tarvitusele ettevaatusabinõud 
nii linnaosavalitsuses, päevakeskuses kui ka vaba aja 
keskuses, mis nüüd järk-järgult leevenema hakkavad. 
Tugevdasime veelgi koostööd Toidupangaga, aga ka 
eraettevõtjatega, et linnaosa abivajajad saaksid vaja-
likke toidukaupu või ravimeid kriisi ajal turvaliselt 
ning lihtsamalt. Paraku näitab statistika, et abivajaja-
te arv tõusis tunduvalt ning tõenäoliselt pole tipp veel 
saavutatud. Sotsiaalvaldkond on kindlasti koht, mis 
nõuab Tallinna ja Haabersti linnaosavalitsuse suurt 
tähelepanu, sest keerukad ajad pole möödas.

S el kevadel oleme panustanud tugevalt ka 
linnaosa heakorda ja puhastamisse. Esma-
kordselt tegime linnaosa väiksematel tee-
del ja hoovides märgpuhastust, et saada 

kätte tolm ja prügi, mis kogunenud äärekivide äär-
de ja mujale. Parkivate autode tõttu oli kogu protsess 
keerukas ja aeganõudev ning kindlasti oleks saanud 
seda kõike teha pareminigi, kuid usun, et tulemus oli 
ja on märgatav. Puhastasime kaks korda üle ka kõik 
– ca 300 – avalikku pinki, likvideerisime mituküm-
mend vana ja rohtu kasvanud liivakasti, puhastasi-
me ja korrastasime avalikud mänguväljakud, puhas-
tasime metsaaluseid rehvidest ja muust 
prügist nii Astangul kui ka Pikaliival 
ja mujalgi.

Võttes arvesse, et lisaks rannahoo-
ajale on Haaberstis alanud ka kvarta-
lisiseste teede parandamine, jätkuvad 
Utilitase tööd soojusvõrgustiku kaas-
ajastamisel ning oleme ehitamas või 
projekteerimas lasteaeda, Õismäe tiigi-
ala, noortekeskust, spordiväljakut ja 
mänguväljakuid, on suvi tule-
mas hoogne ning sama töökas 
nagu sügis. Päikest ja tervist! 

Kevadtöödest suvetöödesse

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Sotsiaalvaldkond on kindlasti 
koht, mis nõuab Tallinna ja 
Haabersti linnaosavalitsuse suurt 
tähelepanu, sest keerukad ajad 
pole möödas.

Tallinna üldhariduskoolides ja las-
teaedades saab tänavu lõpuaktusi 
korraldada piiranguid arvestades. 
Koolides ja huvikoolides jätkub õp-
peaasta lõpuni distantsõpe, vaja-
likke tingimusi täites on lubatud 
ka kontakttunnid. Põhikooli lõpu-
eksameid sel aastal ei toimu ning 
riigieksamid on abiturientidele va-
batahtlikud.

„Oleme saanud rohkesti küsimusi lõ-
puaktuste korraldamise kohta ning 
eile arutasime seda küsimust meie 
koolijuhtidega. Jõudsime konsensu-
sele, et lõpuaktuste korraldamisel va-
jalikud piirangud, sealhulgas lapseva-
nemate osalemine aktusel, sõltuvad 
sellest, kas aktus korraldatakse juu-
nis või juulis,“ rääkis abilinnapea Va-
dim Belobrovtsev. „Juunis toimuvatel 
lõpuaktustel võib siseruumide mak-
simaalne täituvus olla 50 protsenti, 
kuid mitte rohkem kui 50 inimest, vä-
litingimustes mitte rohkem kui 100 
inimest. Mõlemal juhul tuleb jälgida 
2+2 nõuet. Lõpuaktustel võivad siis 
osaleda ainult lõpetajad ja õpetajad. 
Erandiks on hariduslike erivajadus-
tega laste ehk HEV-koolid, kus vane-
mad on aktustele lubatud ka juunis.“

Juulikuistel lõpuaktustel võib abi-
linnapea sõnul siseruumide täituvus 
samuti olla kuni 50 protsenti, kuid 
mitte rohkem kui 500 inimest. Vä-
litingimustes ei või inimeste arv üle-
tada tuhandet, jätkuvalt kehtib 2+2 
nõue. Aktusel võivad lisaks lõpeta-
jaile ja õpetajaile osaleda ka lapse-
vanemad.

„Lasteaedade lõpupidudel kehti-
vad üldjuhul samad piirangud mis 
koolides. Juunis saavad lõpetamistel 

osaleda ainult ühe rühma lapsed ja 
lasteaiapere, juulis võivad osaleda ka 
lapsevanemad ja teised külalised,“ li-
sas abilinnapea.

Üldhariduskoolides jätkub õppe-
aasta lõpuni distantsõpe, kuid piiran-
guid arvestades saab läbi viia ka kon-
takttunde. Alates 25. maist on luba-
tud konsultatsioonid kuni 10 õpila-
sele. Oluline on, et nii õppijad kui 
ka õpet korraldavad inimesed teek-
sid omalt poolt kõik, et koroonanak-
kuse levikut piirata. Ruumide täitu-
vus võib ka konsultatsioonidel olla 
kuni 50 protsenti, tagada tuleb 2+2 

nõude täitmine. Kontaktse õppetöö 
taastamisel tuleb piisavalt desinfitsee-
rida ühiskasutatavaid asju ning ruu-
me on vaja pidevalt õhutada. Õpeta-
jatel on soovi korral võimalik kasu-
tada isikukaitsevahendeid.

Põhikooli 9. klassi lõpueksameid 
sel aastal ei toimu, aga koolidel on õi-
gus otsustada, kas korraldada ülemi-
nekueksam või lubada õpilastel esita-
da loovtöö. Koolide sisseastumiskat-
sed toimuvad valdavalt elektroonili-
selt. Abiturientidele oli sel aastal rii-
gieksamitel osalemine vabatahtlik. 

Tallinna kommunikatsioon

Tee ehitamine läbi Harku raba  
pole tallinlaste huvides

Viimastel nädalatel levivad jutud, et 
linn on salaja plaani võtnud tee raja-
mise läbi Harku raba. Need ei vasta 
tõele. Tee ehitamine läbi Harku raba 
pole tallinlaste huvides. Veelgi enam 
– kodanikuühenduste ettepanekul on 
Tallinna linn algatanud Harku raba 
pealinna piiresse jääva osa kohaliku 
kaitse alla võtmise protsessi. See ro-
heala on armastatud vaba aja veet-
mise koht ka Haabersti elanikele.

Kunagi oli tõepoolest Laagris asu-
va Topi liiklussõlme kavandamisega 
seoses ühe variandina laual täienda-
va ühendustee rajamine läbi raba, 
kuid seda võimalust praegu ei kaa-
luta. Kohtusin 22. mail Tallinna sel-
le valdkonna juhtidega. Abilinna-
pead Kalle Klandorf ja Andrei Novi-
kov, samuti Tallinna transpordiame-
ti juht Andres Harjo ning keskkon-
na- ja kommunaalameti juhataja Ain 
Valdmann kinnitasid, et seda plaa-
ni pole.

Tallinna linna seisukohast pole 
tee rajamine läbi Harku raba kuida-
gi põhjendatud. Esiteks on Harku 
raba oluline rekreatiivala, mille ra-
jamisse ning igapäevasesse hooldu-

sesse panustab linn suuri summasid. 
Teiseks käivad praegu suuremahuli-
sed teetööd Tähetorni tänaval, mis 
pärast valmimist peaks koos Paldis-
ki maanteega katma selle vajaduse, 
mida aastaid tagasi loodeti lahenda-
da läbi raba ehitatava teega.

Kodanikuühenduste ettepanekul 
on Tallinna linn algatanud Harku ra-
ba pealinna piiresse jääva osa kohali-
ku kaitse alla võtmise protsessi, ku-
na ministeerium ja riigi keskkon-
naamet ei pidanud riikliku kaitse-
ala moodustamist põhjendatuks. Eel-
nõu avalik väljapanek toimus eelmi-
se aasta aprillis ning avalik arutelu 
mais. Kaitse-eeskirja kohta esitasid 
arvamuse ka erinevad riigiasutused 

ning telliti täiendavad uuringud. Pä-
rast kaitse-eeskirja kinnitamist Tal-
linna keskkonna- ja kommunaalame-
ti poolt liigub see edasi Tallinna lin-
navolikogusse, kus volinikel on va-
ja teha otsus raba kaitse alla võtmi-
se osas. Volikogu päevakorda jõuab 
see kindlasti sügisel.

Vaatamata sellele, et riikliku kait-
seala moodustamist ei peetud otstar-
bekaks, on kohalike elanike huvides, 
et kogu rabaala oleks kaitse all. See-
tõttu plaanin lähiajal kohtuda Harku 
vallajuhtidega ja seda teemat põhja-
likumalt arutada, et ka nemad alga-
taksid analoogse protsessi, sest Tal-
linna territooriumile jääb vaid väi-
ke osa Harku raba territooriumist.

Tiit Terik
Tallinna linna-
volikogu esimees

Tallinna koolides ja lasteaedades saab  
lõpuaktuseid korraldada piiranguid arvestades

Koolilõpu aktustel tuleb sel aastal lähtuda uutest reeglitest.
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Haaberstis saab tasuta 
ära anda ohtlikke  
jäätmeid
Sel suvel saavad Tallinna elani-
kud taas ohtlikke jäätmeid tasuta 
ära anda. Ohtlike jäätmete ko-
gumisring toimub Haaberstis 
20. juunil.  

●  10.00–10.30 Kadaka tee/Rehe 
tn ristmikul parklas

●  10.40–11.10 Astangu 48 kõrval 
kõnnumaa servas asuval platsil 
(pakendikonteinerite juures)

●  11.20–11.50 Grossi kaupluse ees 
(Järveotsa 35b)

●  12.00–12.30 Järveotsa Rimi ees 
parklas (Õismäe tee 107a)

●  12.40–13.10 Nurmenuku Rimi 
ees parklas (Ehitajate tee 107)

●  13.20–13.50 Piibelehe ja Kõr-
gepinge ristmikul (Veskimetsa 
elamurajoon)

●  14.00–14.30 Kakumäe Selveri 
parklas (Rannamõisa tee 6)

●  14.40–15.10 Pikaliiva/Keskkü-
la ristmikul

●  15.20–15.50 Alemaa/Pikaliiva 
ristmikul

●  16.00–16.30 Veerise 1 juurde 
(pakendikonteinerite juures)

●  16.40–17.10 Kakumäe tee/Va-
baõhumuuseumi tee ristmikul 
(Talleke ja Pullike juures)

●  17.20–17.50 Kakumäe tee/Soo-
lahe tee ristmikul

●  18.00–18.30 Tiskres Vahepere/
Taludevahe ristmikul

●  18.40–19.10 Taludevahe/Hani-
jala ristmikul

Kasuta võimalust ning anna kodu-
majapidamises tekkinud ohtlikud 
jäätmed tasuta ära! Ohtlikke jäät-
meid võib ka ise viia kõigisse Tal-
linna jäätmejaamadesse. Lisainfor-
matsioon on linna veebilehel www.
tallinn.ee/jaatmed ja veebikaardil 
http://arcg.is/0munie. HLOV

Busside suvine graafik 
aitab randa jõuda
Randa ja suvilatesse viivate liinide 
graafikud muutuvad tihedamaks, 
juurde tuleb ka uusi peatusi.

1. juunist läheb Tallinna ühis-
transport üle suvisele töökorral-
dusele, muutub enamiku busside 
ning kõigi trammi- ja trolliliinide 
sõiduplaan.

Ekspressbussiliinidele nr 11 li-
sandub Kadaka suunal ja nr 46 Väi-
ke-Õismäe suunal Estonia peatus 
Estonia pst Tammsaare pargi kõrval. 

Bussiliini nr 62 liikumistee muu-
tub Mäeküla suunal, liin hakkab tee-
nindama Kotermaa tänavat ka lin-
nast väljuval suunal, lisanduvad Ko-
termaa ja Moonalao peatus 1. juu-
nist on mitmetel peatustel uued ni-
med. Sõiduplaanidega on võimalik 
tutvuda Tallinna linna veebilehel: 
https://transport.tallinn.ee/.

Tallinna Kommunikatsioon

LÜHIDALT

Tänasel päeval tundub üha vajali-
kum osata elada nii, nagu elasid 
meie esivanemad: loodussäästlikult, 
pere- ja kogukonnakeskselt, tead-
misi põlvest põlve edasi andes. Üha 
enam tõusevad au sisse vanad järele-
proovitud oskused ja argitarkused, 
mis aitavad rasketel aegadel hakka-
ma saada. Suvised tegevused vaba-
õhumuuseumis ongi kantud ideest 
jagada lihtsaid, meile sajandite ta-
gant pärandatud oskusi ja teadmi-
si. Aga samuti on suvi õige aeg, et 
pidada lähedaste seltsis jõudehetki 
ja tunda elust rõõmu. 

Igapäevaselt saab muuseumi ta-
ludes osa lühiekskursioonidest ning 
proovida lihtsamaid talutöid. Teada 
saab, millised olid meie esivanema-
te kodud ja igapäevased toimetused 
200 aastat tagasi, kuidas pesti pesu 
või ravitseti haigusi. 

Lapsed saavad proovida näiteks 
looga alt pugemist või õppida peen-
ramaal porganditaime peedilehest 
eristama. 

Suvekuude kolmapäevadel vii-
vad muuseumi teadurid temaatilis-
tele ekskursioonidele. Igal neljapäe-
val on ühes muuseumi talus, põllul 

või heinamaal toimetamas 19. sa-
jandi või 20. sajandi alguse talupe-
re, kel on käsil mõni oluline suvine 
talutöö. Nädalavahetuseti toimuvad 
Sassi-Jaani taluõuel Leigarite rahva-
tantsu kontserdid.

Muuseumi hariduskeskus Kuie 
kool korraldab 1.–4. klassi lastele 
sel suvel lausa neli laagrit, mis pü-
hendatud loodusele ja selle hoidmi-
sele. Laagrilised saavad teada, milli-
seid linde suviti kuulda ja näha võib, 
millist elu elavad mesilinnud, mida 
on õige söögiks anda küülikutele ja 
palju muud põnevat. 

Kuna suured kogunemised po-
le praegu soositud, tuleb ka vaba-
õhumuuseumi jaanipäev sel aastal 
teistsugune. Suure rahvapeo asemel 
leiab kogu juunikuu vältel muuseu-
mi sotsiaalmeediast palju kasulik-
ku jaaniaja kohta: õppida saab pärga 
punuma, lõket tegema ja jaanimän-
ge mängima. 23. juuni õhtul jõuab 
aga kõigi huvilisteni Postimehe va-
hendusel jaaniõhtu veebiprogram-
mi. See aitab toreda kaaslasena lä-
bi õhtu kulgeda, ükskõik, kus kee-
gi parajasti viibib. 

SA Eesti Vabaõhumuuseum

Loomaaed ootab külla 
Tallinna loomaaed taasavatak-
se ohutu külastamise tagamiseks 
etapikaupa, hetkel on avatud vä-
lialad. Loomaaed järgib Tervise-
ameti ja Tallinna linna soovitusi, 
territooriumil viibimisel tuleb täi-
ta 2+2 reeglit ning hoolitseda käte 
puhtuse eest.

Peale eriolukorra lõppu on taas ava-
tud loomaaia väliterritoorium, koh-
vikud ja meenepood. Troopikamajad 
ja paksunahaliste maja avati 2. juu-
nil. Laste loomaaed jääb esialgu su-
letuks, sel aastal ei toimunud ka tra-
ditsioonilist lastekaitsepäeva üritust. 
Loomaaeda külastades tuleb aga kin-
ni pidada teatud reeglitest. Ohutut 
distantsi hoides ja hügieenireegleid 
täites hoiame nii endi, külastajate kui 
ka sealsete asukate tervist.

Loomaaias kehtivad nii külastajate 
kui loomaaiaasukate kaitseks täien-
davad ohutusreeglid. Käsi saab des-
infitseerida sissepääsude ja tualetti-
de juures, klienditeenindajad kanna-

vad maske või visiire ning sagedasti 
puudutatavaid pindu desinfitseeritak-
se regulaarselt. Kuna väikevankreid 
kasutusel ei ole, on väikelastega kü-
lastajatele soovitus võtta kaasa oma 
sõiduvahendid. Silmas tasub pidada 
sedagi, et üle 115 cm pikkused lap-
sed tõuke- ja jalgratastega loomaae-
da ei pääse.

Loomaaia territooriumil kehtib 
ka 2+2 reegel, samuti tuleb hoidu-
da aedikute klaaside ja piirete puu-
tumisest. 

Kõigist kehtestatud reeglitest tu-
leb külastajatel kinni pidada, vaid nii 
saab loomaaed ohutult oma väravad 
avatuna hoida.

Tallinna loomaaed

MILLISEID OHTLIKKE JÄÄT-
MEID SAAB ÄRA ANDA: pliia-
kusid, patareisid ja väikeakusid, 
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, 
aegunud ravimeid, ohtlike jäät-
mete pakendeid, liimi, värvi-, la-
ki-ja lahustijäätmeid, aiamürke, 
väetiste jääke, foto- ja muid ol-
mekemikaale, elavhõbedajäät-
meid, sh päevavalguslampe, 
elektri- ja elektroonikajäätmeid 

Ninasarvikud Tallinna loomaaias.

●  Loomaaed on avatud iga päev. 
●  Kassad on lahti 9–18 ja looma-

aias saab viibida kuni kella 20-ni. 
●  Pileteid saab osta iseteenindus- 

ja tavakassadest. Sissepääs on ta-
vahinnaga. 

●  Aastakaartide ja kinkekaartide 
kehtivusaega pikendatakse kahe 
kuu võrra. Märtsis ostetud kuu-
kaardid kehtivad kuni 18. juunini. 

●  Parkimise eest tuleb tasuda ja 
parklapilet valideerida koos pi-
letiostuga.

●  Alates juunikuust kutsub loo-
maaed huvilisi hilisõhtustest eks-
kursioonidest osa saama. Täpsem 
info ilmub loomaaia kodulehel ja 
Facebookis. Pileteid ekskursiooni-
dele müüakse ainult Piletilevis.

www.tallinnzoo.ee

TEADMISEKS

Suvi Eesti Vabaõhumuuseumis – 
nagu maal vanaema juures
Eesti Vabaõhumuuseum on taas külastajatele avatud, siin on palju ruumi ja avastamist.
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Astangule ehitatud 
kodukootud laud-
tee ja suvilamater-
jalid koristati ära
Aprillis tutvusid Haabersti lin-
naosavalitsuse ja munitsipaal-
politsei esindajad Astangul prü-
gistatud kohtadega. 

Enim tegi linnaosavalitsusele mu-
ret Astangu tn 30c kinnistul toi-
muv, kuhu oli rajatud käepäras-
test vahenditest laudtee, mille 
lõppu soovis heauskne kodanik 
rajada ehitusprahist suvilat. Täna-
seks on kinnistu tänu linnaosava-
litsuse abile ja prügistaja koostöö-
valmidusele korrastatud. 

Linnaosavanem Hanimägi sõ-
nas, et antud juhtumi puhul oli 
prügistaja teada ning nii linnaosa-
valitsuse kui ka munitsipaalpolit-
sei esindajad tegid talle selgitus-
tööd, et võõrale kinnistule ei või 
prügi tassida ega sinna ka mida-
gi ehitada. „Kodanik, kes sinna 
ehitusprahti tassis ning laudtee 
rajas, sai linnaosavalitsuse sekku-
misel aru, et see tegevus pole lu-
batud, ning vähemalt üritas ala 
korrastada,“ ütles Hanimägi ning 
lisas, et seekord ei olnud tegu pa-
hatahtliku prügistajaga, vaid lin-
naosa elanikuga, kes heas usus 
pidas antud teguviisi lubatuks. 

„Kodanik asuski oma prügi 
ära viima, kuid pikema aja jook-
sul kokku tassitud hunnikud olid 
nii suured, et linnaosavalitsus pi-
di seekord minema kodanikule 
appi ja aitama kinnistu heakor-
rastada,“ rääkis linnaosavanem 
ning rõhutas, et ükskõik kui hea 
su soov või eesmärk ka ei ole, siis 
ei riigi, linna ega kellegi teise era-
maale ei tohi mingeid ehitisi raja-
da ega neid ka prügistada. Samu-
ti ei ole lubatud võõral kinnistul, 
ilma omaniku loata asjade hoius-
tamine. Prügi, ehitusjäätmed ja 
vanad rehvid tuleb viia jäätme-
jaama,“ lisas linnaosavanem ning 
kutsus ka elanikke üles tähelepa-
nelikkusele.

Antud juhtumi puhul olid ela-
nikud märganud prügistaja tege-
vust pikema aja jooksul, kuid va-
rasemalt tähelepanu juhtides ol-
nuks koristustööd väiksemad. 

„Kui märkate prügistamist, siis 
teavitage sellest koheselt munit-
sipaalpolitseid või linnaosavalit-
sust, sest hiljem on juba märksa 
raskem teo toimepanijaid avas-
tada ning vastutusele võtta. Sa-
muti võtab aega prügistatud ala-
de korrastamine,“ sõnas linnaosa-
vanem.

HLOV

Haabersti Linnaosa Valitsuse tel-
limusel alustati Õismäe tee 110a 
asunud vananenud laste liiklusväl-
jaku asemele spordiplatsi ja vaba 
aja ala projekteerimisega. 

Soovime rajada lastele ja noortele 
mõeldud rattasõidu raja ning kõiki-
dele vanusegruppidele sobiliku jõu-
linnaku. Spordiplatsi ehitust finant-
seeritakse riigieelarve regionaalse-
test investeeringutest. 

Panustame spordiväljaku ehitus-
se, et lisaks väiksematele pakkuda 

linnaosas tegevusi ka vanematele 
lastele ja varateismelistele. Mõtes-
tatud tegevus aitab hoida eemal ka 
pahandustest. Pumptracki rattarada-
del saavad harjutada nii vähese kui 
ka suurema rattasõiduoskusega lap-
sed ja noored. Rada on asfaltkattega, 
mistõttu sellel sõites ei tekitata mü-
ra. Lähimast majast saab spordiväl-
jak olema enam kui 70 meetri kau-
gusel. Täiskasvanutele ja eakamate-
le on mõeldud reguleeritava rasku-
sega trenažöörid, millega end värs-
ke õhu käes treenida.

Kuna spordiplatsi projekteerimis-
tööd ning ehitushanke korraldamine 
võtavad aega, liikluslinnak oli amorti-
seerunud ning Haaberstis on käimas 
soojatrasside vahetus, joonis linna-
osa valitsus ajutiselt kogu asfaltplatsi 
parkimiskohtade puuduse leevenda-
miseks parklaks. Kui alustame spor-
diväljaku ehitamisega, siis antud alal 
enam sellisel moel parkida ei saa. 

Küll aga on meil ühiselt valiku-
koht, kas jätta poolele platsile alles 
30 praeguseks hetkeks lisandunud 
parkimiskohta või rajada nende ase-

mele liiklusväljak. Palumegi siinko-
hal anda teada enda eelistustest: kas 
lisaks spordiväljaku ehitamisele tuleb 
osaliselt taastada ka laste liiklusväl-
jak või peaksime sinna ikkagi looma 
täiendavaid võimalusi parkimiseks?

Oma arvamused saatke palun 
Haabersti Linnaosa Valitsusele pos-
tiaadressil Ehitajate tee 109A/1, Tal-
linn 13514 või e-posti aadressil 
Haabersti@tallinnlv.ee. Iga arvamus 
on oluline. Haaberstisse vaba aja ala 
rajamist toetas Riigikogu Keskerakon-
na fraktsioon 115 000 euroga. HLOV

Jalutaja vaatenurk Õismäe tiigi ümbrusest
Kindlasti on inimesi, kes murul 
kõndimisse loomulikumalt suh-
tuvad, ja neid, kes seda heaks ta-
vaks ei pea. Usutakse, et tallatud 
rajad viitavad puudusele planee-
rimisel, kuid kas kõik peaks alati 
lõpuni reglementeeritud ja valmis 
ehitatud olema? 

Kristjan Saar 
Tallinna Ülikooli üliõpilane

Heaks näiteks siinkohal on Õismäe 
tiigi ümbrus. Piirkonda on planeeri-
tud ja seejärel korduvalt parendatud 
lähtuvalt inimeste tegelikest kasuta-
misharjumustest. Õismäe tiigi äärde 
tekkinud tallatud radades ei ole ku-
nagi nähtud probleemi ja seal käi-
mist kuidagi takistatud. Vastupidi, 
2005. aastal rada valgustati ja 2014. 
aastal kujundati see ametlikult lin-
naosa terviserajaks, paigutades raja 
äärde välijõusaali, virgestuselemen-
did ja puistates tee üle koorepurukat-
tega. Loodud teed kasutatakse aktiiv-

selt, millele viitab koorepurukatte 
kadumine rajalt, kuid samas on sel-
le kõrvale tekkinud ka uus tallatud 
rada (vt ka fotot).

Tuleb märkida, et linnakeskkon-
na inimeste poolset ümberkujun-
damist radade tekkimise kaudu ei 
tasuks näha kui lõplikku protses-
si. Läbi tallatud radade küll muude-
takse planeeritud linnaruumi, kuid 
rajad ise on samuti pidevas muutu-
mises. Seda oli näha ka meie poolt 
vaadeldud paikades – vanema ra-
ja kõrvale oli mõnes kohas tekki-
mas juba uus. 

Tallinna Ülikooli tudengite ühis-
projekti „Paigauuringud: jalutaja 
vaatenurk, linna-esteetika ja lin-
na-loodus” raames on võetud vaat-
luse alla inimeste poolt sisse talla-
tud rajad Tallinnas. Projekti raames 
oli valitud  linnaruumist välja kolm 
konkreetset paika: lisaks Kesklinna 
Tehnika tänava ümbrusele ja Lasna-
mäe Pae pargile ka Õismäe tiigi üm-
ber kulgevad rajad Haaberstis. Kõi-

gi kolme paiga pealtnäha selgeks 
sarnasuseks on asjaolu, et vaadel-
davate tallatud radade vahetusse lä-
hedusse on valminud ka planeeri-
tud ja heas korras loodud teed, ol-
gu selleks siis asfalteeritud kõnni-
tee, kruusa või koorepuruga kaetud 
tee jne. Põhjusel või teisel on talla-
tud rajad jätkuvalt siiski igapäeva-
ses kasutuses. 

Kokkuvõttes on projekti raames 
jõutud mitmete järeldusteni: puude 
ja metsatuka lähistel kulgevad rajad 
on eraldatumad, privaatsemad ja pa-
kuvad jalutajale rohkem põnevust 
ning avastamisrõõmu. Inimesed soo-
vivad joosta ja jalutada ka pehme-
mal pinnasel, samuti eelistavad seda 
koertega jalutajad ja ka näiteks päi-
kesepaiste nautijad ja tuulevarju ot-
sijad. Loomulikult on radade tekke-
põhjused lisaks eelnevale ka puht-
praktilised ehk tallatud rajad teki-
vad, kui ühelt alalt teisele liikumi-
seks ei ole loodud ühtki teed või tu-
leb minna ringiga.

Prügistatud ala peale koris-
tust.

Sissetallatud rada Väike-Õis-
mäe tiigi ääres.

Väike-Õismäele rajatakse  
vananenud liiklusväljaku asemele  
multi funktsionaalne spordiväljak

Pumptrack Astangul.
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Haabersti Päevakeskus 
on taas osaliselt avatud 
Alates juunist on Haabersti Päeva-
keskus taas külastajatele avatud.

Seoses Haabersti Päevakesku-
se avamisega 1. juunist alustavad 
eelregistreerimisega tööd järgmi-
sed teenused:
●  Juuksur
●  Maniküür/pediküür 
●  Massaaž 
●  Pesu pesemine ja kuivatamine 
●  Duši kasutamine 
●  Saun 
●  Interneti kasutamine 
●  Koopiate valmistamine 
●  Aaskasutustuba 
●  Vererõhu mõõtmine 
●  Kaalumine 
●  Ruumide rent 
●  Perekeskus
Kõikidele teenustele on vajalik  
eelregistreerimine Haabersti Päe-
vakeskuse infotelefonil 5624 2925 

Tulenevalt Terviseameti soovi-
tatud kriteeriumidest ja arvestades 
Vabariigi Valitsuse kehtestatud lee-
vendusmeetmeid, on soovitav esi-
meses järjekorras taastada välite-
gevused, kus viiruse leviku risk on 
madalam. Arvestame riskirühma-
de kaitsmise vajadusega. Siseruu-
mides tuleb jätkuvalt järgida Ter-
viseameti reegleid (sh 2+2) ja ka-
sutada isikukaitsevahendeid vas-
tavalt juhistele ning soovitustele.
●  siseruumides maksimaalselt 50% 

täituvust;
●  käte desinfitseerimine majja si-

senemisel;
●  kõikidele teenustele ette regist-

reerimine infotelefonil 5624 
2925;

●  majja saabuda ning lahkuda õi-
geaegselt, vastavalt kokkulepi-
tud broneeringule;

●  võimalusel kanda maski;
●  kinni pidada Haabersti Päevakes-

kuse töötajate juhistest 

Tööklubi 50+ ootab  
uusi liikmeid!
Kõik 50+ vanuses tööotsijad, sh 
pensioniealised inimesed, kes ju-
ba pool aastat või rohkem ei ole käi-
nud tööl ja soovite leida tööd või õp-
pida uut eriala.Teid ootab Tööklubi 
50+, kus saate uurida, millises vald-
konnas ja milline amet sobib just 
Teile; õppida, kuidas tööd otsida ja 
töökohale kandideeerida ning lei-
da meelepärase töökoha. Tööklu-
bi ja kõik muud pakutavad teenu-
sed on projektiga liitunud tööotsi-
jatele tasuta. Erialakoolituse ja töö-
praktika ajal makstakse iga osale-
mispäeva eest stipendiumit. Osale-
misssoovist teatage enne 20. juulit 
2020. Täiendavat teavet saate: An-
gela Altmets - telefon: 6404862 e-
post: angela.altmets@tallinnlv.ee. 

Projekti „Uued võimalused vane-
maealistele tööotsijatele“ rahastab 
SA Innove.  HLOV

Haabersti noortekeskuse tegevused JUUNI
Üldinfo: Aadress: Õismäe tee 88A (Mee-
lespea peatus). Avatud: Oleme noorte 
jaoks olemas virtuaalselt tööpäeviti 
11.00–19.00. Noortekeskuse maja on 
avatud maksimaalselt üheksale noore-
le korraga ajavahemikus 13.00–19.00. 
Telefon: 5309 0808. E-mail: info@haa-
bersti.ee

Juunikuus toimuvad Haabersti 
noortekeskuse tegevused nii noor-
tekeskuse majas (Õismäe tee 88a) 
kui Väike-Õismäe Amfiteatris. 

Majasisesed tegevused tööpäevi-
ti 13.00–19.00, maksimaalselt küm-
me inimest grupis. Välitegevused Väi-
ke-Õismäe Amfiteatris neljapäev-ree-
de kell 16.00. Tegevused on eelregist-
reerimisega. 

Esmaspäev, 8.06 Suhtlemine ja 
õpiabi noorsootöötajatega sotsiaal-
meedia vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesed kuns-
titeemalised tegevused. + virtuaal-
ne kunstiring noortekeskuse sot-
siaalmeedia kanalites.

Teisipäev, 9.06 Suhtlemine ja 
õpiabi noorsootöötajatega sotsiaal-
meedia vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesed kuns-
titeemalised tegevused. + virtuaal-

ne kunstiring noortekeskuse sot-
siaalmeedia kanalites.

Kolmapäev, 10.06 Suhtlemine ja 
õpiabi noorsootöötajatega sotsiaal-
meedia vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesene vik-
toriin. + virtuaalne viktoriin noor-
tekeskuse sotsiaalmeedia kanali-
tes.

Neljapäev, 11.06 Suhtlemine ja 
õpiabi noorsootöötajatega sotsiaal-
meedia vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesed te-
gevused
Kell 16.00 orienteeriumine, algu-
sega Väike-Õismäe Amfiteatrist.

Reede, 12.06 Suhtlemine ja õpiabi 
noorsootöötajatega sotsiaalmeedia 
vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesed te-
gevused
Kell 16.00 seiklusmängud Väike-
Õismäe Amfiteatris.
Kell 17.00 tantsuring Väike-Õis-
mäe Amfiteatris.

15.06–19.06 Suvine linnalaager. 
Käime erinevates muuseumites, 
loomaaias, meisterdame, võistle-
me ja teeme palju muud lõbusat! 
Laagri maksumus on 65 €. Laag-

ri töökeel on eesti keel. Info eneli@
haabersti.ee

Esmaspäev, 22.06 Suhtlemine ja 
õpiabi noorsootöötajatega sotsiaal-
meedia vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesed kuns-
titeemalised tegevused.

Neljapäev, 25.06 Suhtlemine ja 
õpiabi noorsootöötajatega sotsiaal-
meedia vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesed te-
gevused
Kell 16.00 orienteeriumine, algu-
sega Väike-Õismäe Amfiteatrist.

Reede, 26.06 Suhtlemine ja õpiabi 
noorsootöötajatega sotsiaalmeedia 
vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesed te-
gevused
Kell 16.00 seiklusmängud Väike-
Õismäe Amfiteatris.
Kell 17.00 tantsuring Väike-Õis-
mäe Amfiteatris.

Esmaspäev, 29.06 Suhtlemine ja 
õpiabi noorsootöötajatega sotsiaal-
meedia vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesed kuns-
titeemalised tegevused.

Teisipäev, 30.06 Suhtlemine ja 
õpiabi noorsootöötajatega sotsiaal-
meedia vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesed kuns-
titeemalised tegevused.

Kolmapäeval 1.07 Suhtlemine ja 
õpiabi noorsootöötajatega sotsiaal-
meedia vahendusel.
Kell 13.00-19.00 majasisesene ko-
kandus.

Neljapäev, 2.07 Suhtlemine ja 
õpiabi noorsootöötajatega sotsiaal-
meedia vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesed te-
gevused
Kell 16.00 orienteeriumine algu-
sega Väike-Õismäe Amfiteatrist.

Reede, 3.07 Suhtlemine ja õpiabi 
noorsootöötajatega sotsiaalmee-
dia vahendusel.
Kell 13.00–19.00 majasisesed te-
gevused
Kell 16.00 seiklusmängud Väike-
Õismäe Amfiteatris.
Kell 17.00 tantsuring Väike-Õis-
mäe Amfiteatris.

Täpsem info Haabersti noortekes-
kuse sotsiaalmeedia kontodel:
Facebook: Haabersti noortekeskus
Instagram @haaberstinoortekeskus
TikTok @haaberstinoortekas

Harku järve külje all asuv Tallinna 
vaimse tervise keskuse vanim ük-
sus Haabersti klubimaja (Õismäe 
tee 105a), sai 21. mail 24-aastaseks. 
Klubimaja näol on tegemist kogu-
konnaga, kes aitab psüühikahäire-
ga inimesi tagasi ellu: et neil oleks 
sobiv elukoht, töö, sõbrad, huvid 
ja inimesed, kes neisse usuvad ja 
neid ootavad. 

Mari Lipp
Haabersti klubimaja juhataja

Klubimaja tegutseb rahvusvahelistel 
klubimajade standarditel põhineva 
mudeli järgi. 

Klubimaja mudel on tõenduspõ-
hine ja rahvusvaheliselt tunnusta-
tud praktika, mis aitab kaasa psüü-
hikahäirega inimeste iseseisvale toi-
metulekule, võrdsele kohtlemisele, 
kaasatusele ühiskonnas ja diskirimi-
neerimise vähendamisele. Uuringu-
te järgi on need tegurid ravi kõrval 
määrava tähtsusega psüühikahäirest 
taastumisel.

Maailmas tegutseb üle 320 klu-
bimaja kokku 34 riigis. Klubima-
jade võrgustik ulatub Ameerika 
Ühendriikidest läbi Euroopa ja Aa-
sia Uus-Meremaani välja. Haabers-
ti klubimaja on ainuke klubimaja 
kogu Baltimaades. Praegu on klu-

bimajal 105 aktiivset liiget (psüü-
hikahäirega inimest).

Klubimaja rehabilitatsioon põhineb 
töötajate ja klubiliikmete koostööl, mil-
les iga liige saab osaleda vastavalt en-
da valmisolekule. Klubimajas tehtavad 
tööd on jagatud kolme üksuse vahel, 

kus liikmed ja töötajad kolleegidena 
koos töötavad: kontoriüksus, köögiük-
sus ning töö- ja koolitusüksus. Võrdne 
partnerlus töötajate ja liikmete vahel 
ning ehedates, päris suhetes olemine 
on klubimaja eripära. See eristab te-
da päevakeskustest ja rehabilitatsioo-
niteenustest, kuhu inimesed tulevad 
pigem abi ja tuge saama, kui ise and-
ma. Klubimaja usub, et igal inimesel 
on oma anded ja oskused ning igaüks 
on ühiskonnas vajalik. 

Haabersti klubimaja plaanib läbi 
Euroopa Sotsiaalfondi välisprojekti 
„Klubimaja mudeli riikliku teenuse 
väljatöötamine Eestis“ kaasata sel aas-
tal 40 uut klubiliiget. Liikmelisus on 
tasuta ja ilma ajalise piiranguta. Hu-
vi korral saavad psüühikahäirega ini-
mesed ja nende lähedased, kes on Tal-
linna linna elanikud, pöörduda otse 
klubimaja poole ja leppida kokku aja 
klubimajaga tutvumiseks. 

Rohkem infot saab meie kodule-
helt www.klubimaja.ee, meile helis-
tades 657 9455 või kirjutades: klubi-
maja@vaimnetervis.ee.

Haabersti noortekeskus alustas majasiseste ja -väliste tegevustega
Pikka aega virtuaalselt erinevaid 
põnevaid võimalusi pakkunud 
noortekeskus jätkab ka edaspidi 
virtuaalse noorsootööga, ent juba 
maikuu lõpust on võimalik osaleda 
ka majasisestes tegevustes.

Majasisesed tegevused toimuvad Haa-
bersti noortekeskuse majas (Õismäe 
tee 88a) ning on juhendatud tegevu-
sed vastavalt teemale: esmaspäevi-
ti on meisterdamine, teisipäeviti on 
kunst ning kolmapäeviti kokandus 
või viktoriin. Osaleda saab maksi-
maalselt 9 noort korraga.

Haabersti linnaosa vanem Andre 
Hanimägi lisas, et neljapäeviti-reede-
ti kolib noortekeskus kell 16.00 Väi-
ke-Õismäe tiigi kaldale amfiteatris-

se, kus korraldatakse välitegevusi. 
„Välitegevustes kehtib hetkel samu-
ti kümne inimese piirang ehk kor-
raga saab tegevustes osaleda kuni 9 
noort ning lisaks juhendaja,“ täpsus-
tas Hanimägi.

Välitegevustega jätkatakse ka 
edaspidi. Plaanis on noortele pakku-
da erinevaid õpitube (grafiti, stencil-
kunst, meisterdamine, tants, kokan-
dus, kunst jne), treeninguid (korv-
pallitreeningud, tõukeratta treenin-
gud jne) ning hulgaliselt muid vah-
vaid tegevusi nii Väike-Õismäe tiigi 
kaldal amfiteatris kui Õismäe skate-
pargis. Lisaks korraldab noortekes-
kus suvel linnalaagreid.

Lisainfo: info@haabersti.ee, te-
lefon: 5309 0808 HLOV

Haabersti klubimaja sai 24-aastaseks

29. juuni – 2. august 2020 on 
Haabersti Päevakeskus klien-
tidele suvepuhkuseks sule-
tud. Kaunist suve ning pü-
sige terved!
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Pakkumine kehtib BENU või Rimi kaardiga kuni 14.06.2020. 
Pakkumine ei laiene kampaaniatoodetele.

Kõik tavahinnaga
toidulisandid, suu- ja

nahahooldustooted

Väike-Õismäe Apteek
Õismäe tee 105 A (Väike-Õismäe Rimi kõrval)

E-R  08.00 - 20.00
L    10.00 - 15.00

VÄIKE-ÕISMÄE 
APTEEK
NÜÜD AVATUD!

Halva une nägu
Unehäired võivad rikkuda lapse elu.
Kingi head und ja toeta Eesti esimese
laste unekeskuse loomist. 

Sõlmi püsiannetus:

toetusfond.ee

+372 566 33 813
karolin@aknakate.eu

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

Lõikan hekki,trimmeriga pika rohu ja hei-
na niitmine,saetööd aias Tallinnas ja Har-
jumaal.Tel.55547291 

Sõidukite kokkuost. Masksame kuni 75% 
turuhinnast. Küsi pakkumist!

autod30@gmail.com või 56615766. Pa-
kun muruniitmise ja trimmerdamise tee-
nus koduaedades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa – 5399 3595

„Pottsepatööd. Uute küttekehade ehi-
tus ja vanade remont. 12- aastane töö-
kogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 
56903327.“

Koguja ostab eesti ja vene münte,paberr
ahasid,aumärke,medaleid,ordeneid,post
margikogusid,eesti postkaarte, vanu ese-
meid, vanavara. Kuulutus ei aegu. Iga 
päev 11-21, tel. 55955996.

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu 
ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kii-
re vormistamine ja tehing. Pakkumisi oo-
tan seisevauto@gmail.com või 56188671

Ostan kasutatud raamatuid, trüki-
seid, dokumente ja vanu postkaarte. Tel. 
6020906; 5011628 Tim 

Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine 
ja kulud minu kanda. Kõik pakkumised 
on teretulnud. Tel: 545 11053

Üldehitus,katused, fassaadid ja viimist-
lustööd. Tel: 53529476, meil: mehitus@
gmail.com

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllu-
maad. Tel 50 45 215, 51 45 215,  
info@est-land.ee

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. 
Ohtlike puude/okste langetamine, vilja-
puude lõikamine. Trimmerdamine, heki 
lõikus ja pügamine. Tel. +372 5348 7318, 
e-post igor@inkteenused.ee

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto , 
maasturi või kaubiku . Võib olla remon-
ti vajav . Kiire tehing ja vormistamine , 
skampus@online.ee, tel. 53654085

Raamatupidamisteenuse osutamine Ees-
ti ettevõtetele, paberivaba teenus. Decus 
OÜ decusrmp@hot.ee, 53 481 559

Kodulehe tegemine, kodulehe õpe, tee ko-
duleht säästlikult. Tööotsija koduleht. e-
pood, arvutiõpe. tel. 55908394

HEA ÕPETAJA JA ÕPETAJA ABI! OOTA-
ME TEID OMA TOREDASSE MEESKON-
DA ALATES SEPTEMBRIST 2020. Õpeta-
jat ootame tööle 5-6 aastaste laste rüh-
ma. Õpetaja abi tööülesanneteks on pea-
miselt rühmaruumi korrashoid, söögi ser-
veerimine ning laste abistamine. Võtke 
meiega ühendust: Raili Mäe - direktor@
veerise.edu.ee; 5886 8258, 648 0602. Kai-
ri Mander - oppealajuhataja@veerise.edu.
ee; 648 0502. Lasteaia koduleht: https://
www.tallinn.ee/est/veerise/. Facebook: 
https://www.facebook.com/lastemaa1/

Täpselt nii 
palju on alates 
aasta algusest 
registreeritud 
lähisuhtevä-
givalla juhtu-
meid Lääne-
Harju polit-
seijaoskonna 
piirkonnas.

Lähisuhtevägivald on igasugune vaimne, 
füüsiline või seksuaalne vägivald, mis leiab 
aset inimeste vahel, kes on praegu või on va-
rem olnud üksteisega intiimsuhetes, seadu-
sest tulenevalt seotud või omavahel veresu-
guluses. Vägivalla all võivad kannatada nii 
naised, mehed kui lapsed.

Mida saab teha lähisuhtevägivalla  
ohver?
■  Kui oht on juba käes, kutsu koheselt po-

litsei!
■  Kui sa oled langenud perevägivalla ohv-

riks, on sinu esmaseks mureks mõelda 
enda ja oma laste ohutusele. Mõtle läbi 
põgenemisplaan – kuhu minna ja kuidas.

■  Usalda oma instinkte: kui sul on tunne, et 
sa oled ohus, siis on üsna tõenäoline, et sa 
seda tõesti oled.

■  Kui sul on vigastusi, hoolitse selle eest, et 
saaksid esimesel võimalusel arstiabi ning 
oluline on, et see arstiabi saaks ka doku-
menteeritud.

Naiste kriisikodu – 5396 9834
Ohvriabi kriisitelefon – 116 006
Politsei – 112

VÄGIVALLA EEST VASTUTAB ALATI AINULT VÄGIVALLATSEJA!
Lääne-Harju politseijaoskond


