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Haabersti elukeskkonnaga  
on rahul valdav osa elanikke
2021. aasta sügistalvel viis Tallinna Strateegiakeskuse tellimusel Turu-uuringute AS tallinlaste 
seas läbi küsitlusuuringu avalike teenuste kasutamise ning rahulolu teemadel. Äsja valminud 
uuringust selgub, et tallinlased on oma elu ja elukeskkonnaga valdavalt rahul. Valdkonniti on 
kõrgema hinnangu saanud tänavavalgustus ja heakord.

Bussiliini 24  
väljumisi asendavad 
liini 24A bussid
Veebruarist asendati Mustamäelt 
Akadeemia teelt kesklinna Estonia 
teatri juurde sõitva bussiliini nr 24 
väljumised busside nr 24A täien-
davate väljumistega, mis teenin-
davad ka viimastel aastatel kasva-
nud Kadaka asumit ja Hõbemetsa 
elurajooni. 

Bussiliin nr 24 suleti 1. veebrua-
ril ja seetõttu lüheneb kõigil päe-
vadel bussiliini nr 24A väljumis-
te intervall. 

Bussiliin nr 24A on liinist nr 24 
pikem, liikudes lisaks Kadaka asu-
mis ja Hõbemetsa elurajoonis, ku-
hu on viimastel aastatel lisandu-
nud kortermajade uusarendusi. Ka-
daka asumi elanike arv on viimase 
kümne aastaga kahekordistunud. 

Liini 24A algus jääb Kadaka teele 
ja Kadaka puiesteele ning liini bus-
sid peatuvad Mäepealse ja Raja tä-
navale jäävates Kadaka, Kassi, Re-
he, Mäepealse, Kivinuka, Mäealuse 
ja Raja peatustes. 

Muude ümberkorraldustega Tal-
linna ühistranspordiliinidel alates 
1. veebruarist lisandub täiendavaid 
väljumisi kõigil päevadel bussilii-
nidele nr 12 ja 65 ja nädalavahe-
tuseti bussiliinile nr 16 ning kor-
rigeeritakse sõiduplaani bussiliini-
del nr 13 ja 64. 

Tallinna ühissõidukite sõiduplaa-
nide, liinide liikumisteede ja pea-
tustega on võimalik tutvuda linna 
veebilehel aadressil https://trans-
port.tallinn.ee/.

Tallinna kommunikatsioon

Linnaosade võrdluses on Tallinna elu-
keskkonnaga kõige sagedamini rahul 
Haabersti, Lasnamäe ja Pirita/Meri-
välja elanikud, seejärel Põhja-Tallin-
na, Mustamäe ja Kesklinna elanikud. 
Haabersti elukeskkonnaga terviku-
na on elanikest rahul 94 protsenti, 
sealhulgas on linnaosa elukeskkon-
naga väga rahul 42 protsenti.

Oma linnaosa peamisteks väärtus-
teks peavad Haabersti elanikud kõi-
ge sagedamini looduslähedust, teede 
olukorda ja liiklemisvõimalusi ter-
vikuna, avalikku ruumi, teenuseid, 
puhast õhku ning rohelust. Linna-
osade võrdluses lahknevad hinnan-
gud kõige enam turgude seisukorra 
ja piisavuse osas. 

Võrreldes eelmise aastaga ei ole 
tulemused tervikuna oluliselt muu-
tunud, mõnevõrra kõrgemalt hinna-
ti sel aastal vaid jalgrattateede piisa-
vust ja liikumise ohutust jalgratturi 

seisukohast ning madalamalt kõn-
niteede, kvartalisiseste sõiduteede 
ja jalgrattateede hooldamist talvel.

Haabersti linnaosavalitsus on 
uuringu kohaselt oma ülesannete-
ga hästi toime tulnud 73 protsen-
di küsitletud elanike arvates. Märki-
misväärselt on paranenud hinnang 
elanike kaasamisele otsustusprotses-
sidesse: kui 2020. aastal väljendasid 
positiivset hinnangut kaasamisele 34 
protsenti küsitletutest, siis eelmise 
aasta lõpul oli 60 protsenti vastaja-
test rahul võimalusega kaasa rääki-
da Haabersti linnaosa puudutavate 
otsuste tegemisel.

Haabersti linnaosavanem Oleg 
Siljanov sõnas, et on ka mitmeid vald-

kondi, kus elanike rahulolu võiks ol-
la kõrgem. Kuid mõned murekohad 
saavad peatselt lahendatud. Sel aas-
tal on näiteks plaanis rajada Järve-
otsa promenaad ja turuala, mis võ-
tab vähemalt selle probleemi päe-
vakorrast maha. 

Kõik ettepanekud ja arvamused, 
kuidas teha linnaosa elukeskkonda 
veelgi paremaks, palume saata linna-
osa valitsusse aadressil Ehitajate tee 
109A/1 või e-kirjaga Haabersti@tal-
linnlv.ee.

Kõigi Tallinna tellitud küsitluste 
lõpparuannete ja tulemustega saab 
tutvuda linna uuringute infosüsteemis 
aadressil https://uuringud.tallinn.ee.
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Väike-Õismäe, 50 minutit enne loojangut.

Uuringu 
kohaselt on 
Haabersti 

linnaosavaltsus oma 
ülesannetega hästi 
toime tulnud 73 
protsendi küsitletud 
elanike arvates.
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Head Eesti Vabariigi  aastapäeva!
Haabersti Linnaosa Valitsus
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Seetõttu on teie ees väike mee-
lespea, kuhu võib ühe või tei-
se probleemiga pöörduda või 
kust otsida abi erinevate mure-
de korral. 

Häirekeskus on teie esimene 
abistaja, kui tahate appi kutsu-
da kiirabi, päästjaid või polit-
seid. 112-kõnele vastab häirekes-
kuse päästekorraldaja, riigiinfo te-
lefonile 1247 vastavad häirekesku-
se vanemspetsialistid. 

Päästjad käivad sageli väljakutse-
tel, kus üksi elavad inimesed on ko-
dus kukkudes viga saanud ning ei 
suuda enam ise püsti saada ega lii-
kuda. Halvemal juhul ootab kanna-
tanu abi tunde, enne kui keegi naab-
ritest või möödujatest appihüüdeid 
kuuleb või mõni lähedane hädasoli-
jast teada saab. Eakate ja liikumis-
raskustega inimeste kodud on kasu-
lik kohandada tõsiste tagajärgedega 
kukkumiste ennetamiseks. Selleks 
saab abi ja nõu küsida linnaosa sot-
siaalosakonna töötajatelt. Haabersti 
linnaosa elanikud saavad selleks nõu 
ja abi saamiseks pöörduda telefoni-
del 640 4800, 640 48323.

Viivitamatu abi saamiseks
●  Lepi lähedase või naabriga kokku 

igapäevased regulaarsed suhtlus-
viisid. Nii saavad lähedased veen-
duda, et sinuga on kõik korras.

●  Hoia pidevalt häirenuppu või te-
lefoni enda juures (küljes).

●  Vajadusel varusta kodu häiret saat-
va liikumisanduriga.

Kui vajatakse infot maantee-, 
keskkonna- ja päästeala küsi-
mustes, aitab riigiinfo telefon 
1247, mis töötab ööpäev läbi. Tele-
fonile vastavad häirekeskuse vanem-
spetsialistid, kes võtavad nii infot vas-
tu kui ka annavad nõu küsimustes, 
mis ei ole ajakriitilised. Praegu an-
takse sel numbril infot ka koroona-
viirusest tingitud piirangute kohta.

Kui riigiinfo telefonil ei ole võima-
lik olulist probleemi lahendada, siis 
suunatakse pöörduja teiste asutus-
te poole, kes asjaga edasi tegelevad.

Linna ja linnaosa heakorda 
puudutavate probleemide ja 

küsimustega palume pöördu-
da linna abitelefonile 1345 või lin-
naosavalitsuse e-posti aadressil: 
haabersti@tallinnlv.ee või telefonil 
640 4800.

Kõigist silma riivavatest prob-
leemidest või muudest heakor-
ra rikkumistest palume kohe teata-
da Tallinna munitsipaalpolitsei ame-
ti korrapidajale numbril 14 410, mis 
töötab ööpäev läbi, või saatke kiri 
koos juhtumi kirjeldusega e-posti 
aadressile munitsipaalpolitsei@tal-
linnlv.ee.  

Kui märkate veekogu jääl (olgu 
see Õismäe tiik, Harku järv või meri) 
ohuolukorda sattunud inimest, he-
listage viivitamatult hädaabinumbril 
112 ja võimalusel osutage abi, kuid 
ärge seadke enda elu ohtu.

Kui majas ei ole vett, siis es-
malt tuleb kontrollida, kas tege-
mist on planeeritud veekatkestu-
sega, mille kohta leiate infot Tallin-
na linna operatiivinfo leheküljelt 
https://opinfo.tallinn.ee/kaart. Kui 
teie kinnistu piirkonnas planeeri-
tud katkestusi ei ole, siis võib põh-
juseks olla veeavarii. Sellest palu-
takse kohe informeerida ASi Tal-
linna Vesi ööpäevaringsel telefonil  
626 2400. 

Veeavarii puhul, mille lekke-
koht asub enne veearvestit, palu-
takse kohe helistada Tallinna Vee 
ööpäevaringsel avariitelefonil  
626 2400. ASi Tallinna Vesi hooldusel 
oleva torustiku avarii likvideerib ava-
riibrigaad võimalikult kiiresti, kuid 
mitte hiljem kui 12 tunni jooksul.

Tallinna tänavavalgustuse rike-
test saavad linnakodanikud teada an-
da otse Elektrilevi tänavavalgustuse 
rikketelefonile 777 1010 või e-posti 
aadressile tanavavalgustus@enefit.ee. 
Rikketeateid saab edastada ka Tal-
linna munitsipaalpolitsei ameti lü-
hinumbril 14 410.

Kui elektrit ei ole tarbimiskohas 
ning kui katkestuse kohta ei ole tei-
le sõnumit saabunud, siis saab elekt-
rikatkestusest teada anda, helistades 
Elektrilevi numbril 1343.

Lihtsalt kättesaadav toit meelitab lin-
na väiksemaid metsloomi, lisaks sa-
tub väiksemaid ja suuremaid mets-
loomi linna sagedamini suve lõpus 
ja sügisel, kui noorloomad hakka-
vad iseseisvalt ringi liikuma. Tele-
fonil 112 tuleb helistada, kui: 
metsloom on haiglase välimu-
se või kahtlase käitumisega, näi-
teks püüab ise inimesele läheneda; 
metsloom on sattunud abitusse olu-
korda või on viga saanud; suurem 
metsloom (nt metssiga, karu, põder) 
on sattunud linna. Abi kutsumisel on 
mõistlik hinnata seda, kas metsloo-
ma on võimalik ja vajalik kinni püü-
da. Võib üsna kindel olla, et jänest 
Õismäe raba terviserajalt kinni püü-
da ei ole võimalik, ja selleks ei ole ka 
tarvidust. Samas tuleks suuremast 
metsloomast igal juhul teatada, kui 
on vähegi kartust, et loom võib ise 
viga saada või õnnetuse põhjustada.

Hulkuvate lemmikloomadega 
tegeleb Tallinnas Varjupaikade 
MTÜ, Paljassaare tee 85, tel 514 
1431. Väljakutseid võetakse vastu ja 
loomi tagastatakse omanikele ööpäev 
ringi, varjupaigas olevate loomade 
kohta info saamiseks ja muudes kü-
simustes helistada vahemikus 9–17.

Metsloomad teel – kuidas käi-
tuda?
Metsloomad satuvad tihtipeale ka 
teele ning halvimal juhul võib toi-
muda sõiduki ja looma kokkupõrge.
Kui on toimunud kokkupõrge 
metsloomaga ning õnnetuses on 
viga saanud inimesed – helista hä-
daabi numbril 112; maanteel on 
hukkunud suuruluk (hunt, ka-
ru, ilves, metssiga, punahirv, põ-
der või metskits) – helista kesk-
konnainfo telefonil 633 1313 (ta-
suta) või 1313 (tasuline, 23 senti 
minut); maanteel on hukkunud 
muu loom – helista maanteeinfo 
telefonil 1510 (tasuta).

Kui teil on küsimusi või ettepa-
nekuid linnaosavalitsuse teenus-
te kohta, võib pöörduda linnaosa-
valitsuse poole e-posti aadressil haa-
bersti@tallinnlv.ee või helistades in-
fotelefonile 640 4800.

P eagi tähistame taas Eesti Vabariigi aastapäeva. 
Soovin siiralt, et sel aastal saaksime riigi sünni-
päeva tähistada juba hoopis teistsuguses olukor-
ras kui eelmisel aastal – seekord koos pere, sõp-

rade ja lähedastega. Kui selleks ajaks ka piirangud seda veel 
ei luba, on juba näha valgust tunneli lõpus. Kes veel kaht-
leb, kas lasta end vaktsineerida või teha tõhustusdoos, siis 
ärge kahelge. Praegune olukord tõestab, et vaktsiinid töö-
tavad. Usun, et tänu vaktsiinidele ja kõigi meie pingutus-
tele saame varsti jälle nautida avatud ühiskonna mõnusid.

Jaanuaris sai enamik meist hinnašoki, kuid valitsus võttis 
vastu erinevaid meetmeid, mis peaksid andma meile kõigi-
le teatud leevendust. Tõsi küll, hinnad tõusevad, kuid usun, 
et meie majandus kohaneb muutunud oludega. Varsti tu-
leb meie toidukaupade turule uus tegija, mis ilmselt aeg-
lustab vähemalt toidukaupade hindade kasvu.

Kui rääkida linnaosa puudutavast, siis sel talvel ei saa 
me üle ega ümber rohkest lumest ning muutlikest teeolu-
dest. Tänavune talv on pakkunud häid võimalusi talverõõ-
mude nautimiseks, teisalt on  toonud kinnistuomanike-
le palju tööd nii lumekoristuse kui ka libedustõrjega. Mii-
nuskraadid vahelduvad sageli plusskraadidega ning muu-
davad teed ja tänavad libedaks. Ka meie linnaosas tekkisid 
raskused lume koristamisega, eriti kortermajade hoovides. 
Kahjuks ei ole meie lepingupartner alati suutnud tagada tä-
navate ja kõnniteede hooldust vastavalt lepingu tingimus-
tele. Peamised probleemid on olnud hooldustsükli alusta-
misega hilinemine ning selle talve lumeolusid arvestades 
liiga vähe masinaid ja tööjõudu. Oleme seetõttu rakenda-
nud teenuse maksumuse vähendamist oluliste puuduste 
korral lepingu täitmisel. Sel hooajal on tehtud mahaarva-
misi kokku 19 198 eurot, peamiselt oli tegemist puudus-
tega lume- ja libedustõrjes.

P robleemsemad kohad Haabersti linnaosas on kor-
termajade hoovide siseteed, kus juurdepääs hool-
dusmasinatega on parkivate autode tõttu rasken-
datud ning kus ei ole lume paigutamiseks ruu-

mi. Linnaosavalitsus on korraldanud kortermajade hoovi-
dest lume väljavedu, et puhastada parkimiskohad lumest 
ja tagada elanikele paremad liikumistingimused. Sel talvel 
oleme Väike-Õismäe, Järveotsa ja Astangu piirkonnast väl-
ja vedanud 4478 m³ lund. 

Lisaks lumekoristusele hoovidest on proovikivi olnud ka 
kõnniteede libedustõrje, mis muutlikke ilmaolusid arves-
tades nõuab kiiret reageerimist. Linnaosavalitsus on jaga-
nud korteriühistutele ka tasuta libedustõrje puistemater-
jali, et aidata ühistutel tagada majaesistel kõnniteedel tur-
valist liikumist. Seoses jätkuvate talviste ja muutlike tee-
oludega jagab linnaosavalitsus korteriühistutele libedus-
tõrjeks taas tasuta graniitsõelmeid. Igale korteriühistule 
on ette nähtud trepikoja kohta üks ligi 25 kg kott graniit-
sõelmeid. Nende kätte saamiseks tuleb Haabersti linnaosa 
korteriühistu esindajal minna linnaosavalitsuse koostöö-
partneri juurde. 

Kuigi lume- ja libedustõrjega meie linna-
osas ei saa päris rahule jääda, siis kinni-
tan, et me tegeleme sellega iga päev. Prob-
leemsetest kohtadest meie linnaosas saa-
te teada anda e-posti aadressil haabersti@
tallinnlv.ee või telefonil 640 4800.

Soovin kõigile kaunist ning toredat pe-
rega veetud aega Eesti Vabariigi 
104. aastapäeval! Olge terved 
ja hoitud! 

Lund ja libedust tõrjutakse 
Haaberstis iga päev

JUHTKIRI

Oleg Siljanov
Haabersti linnaosa vanem

Abivajaja meelespea
Linnaosavalitsuse poole pöördutakse sageli väga erinevate muredega, 
kuid kahjuks kõikide probleemide lahendamisel me siiski abiks olla ei 
saa. Me anname iga päev oma parima, et iga elanikku oma võimaluste 
piires aidata ja abistada, kuid paraku ei saa meie spetsialistid olla abiks 
näiteks vee või elektriga seotud probleemide puhul. Samuti ei ole 
linnaosavalitsuses nuppu, mis lülitaks sisse või välja tänavavalgustust.
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Korteriühistutele jaga-
takse libeduse tõrjeks 
taas graniitsõelmeid
Seoses jätkuvate talviste ja muutli-
ke teeoludega jagab linnaosavalit-
sus korteriühistutele libedustõrjeks 
taas tasuta graniitsõelmeid. Sõel-
meid väljastatakse kuni 28. veeb-
ruarini linnaosavalitsuse koostöö-
partneri juurest. 

Detsembris jagas linnaosavalit-
sus korteriühistutele ligi 600 kotti 
libedustõrje puistematerjali, aga ku-
na talvised ja muutlikud ilmaolud 
jätkuvad, siis tuleme taas oma lin-
naosa korteriühistutele appi. Sõel-
mete kättesaamiseks tuleb korteri-
ühistu esindajal minna linnaosava-
litsuse koostööpartneri juurde, kes 
graniitsõelmed väljastab. Igale kor-
teriühistule on ette nähtud trepiko-
ja kohta üks ligi 25 kg kaaluv kott 
graniitsõelmeid.

Sõelmed väljastab linnaosava-
litsuse koostööpartner Mustamäe 
Haljastus AS. Graniitsõelmete väl-
jastamine toimub kuni 28. veebrua-
rini tööpäevadel kell 9–16 aadressil 
Kadaka tee 78, Tallinn (telefon 654 
7654). Küsimuste korral on linna-
osavalitsuses kontaktisikuks Margit 
Lahtvee, telefon 640 4814, e-posti 
aadress margit.lahtvee@tallinnlv.ee.

Vastavalt Tallinna linna heakor-
raeeskirjale on kinnistu ja ehitise 
omanik kohustatud teostama hea-
korratöid kinnistuga või ehitisega 
külgneval puhastusalal (puhas-
tusala on kõnnitee, mis asub tee-
ga külgneva kinnistu ja sõidutee 
vahel). Libeduse tõrjeks tuleb ka-
sutada puistematerjali, mille tera 
läbimõõt on 2–6 mm. Keelatud on 
kasutada tuhka või kloriide. 

HLOV

Hüvitusperiood jaanuar 
kuni märts 2022
Jaanuarist märtsini saavad kodutarbi-
jad elektri- ja gaasiarvete hinnapiiri 
toetust ning ettevõtetele hüvitatak-
se täielikult gaasitarbimise võrguta-
su. Lisaks annab valitsus 50 miljonit 
eurot laenukäendusteks ettevõtete-
le, kellel on kõrgete energiahinda-
de tõttu tekkinud ajutised raskused.

Mida kujutab endast uus toetus-
meede?

Valitsus kehtestab kodutarbijatele 
märtsini elektri- ja gaasiarvete hin-
napiiri, millest alates riik kompen-
seerib energiakulud. Elektritarbimise 
puhul on hinnalagi kodutarbijatele 
12 senti kilovatt-tunni kohta. Sellest 
piirist kõrgema hinna korral kom-
penseerib riik elektriarve kuni 650 
kilovatt-tunni ulatuses.

See tähendab, et kui elektri kuu 
keskmine hind kas börsil või fiksee-
ritud hinnaga paketis ületab 12 sen-
ti kilovatt-tunni kohta, maksab seda 
hinda ületava osa elektriarvest kinni 
riik. Näiteks kui kodune kuine tar-
bimine on 650 kilovatt-tundi ja arve 
150 eurot, on inimese keskmine ku-
lu 23,08 senti kilovatt-tunni kohta.

Seega on tarbija kulu koos riigi 
abiga mitte rohkem kui 650 kWh 
x 12 s/kWh + km = 93,6 eurot ehk 
riik kompenseerib 150-eurosest ar-
vest 56,40 eurot.

Valitsuskoalitsiooni kokkuleppel 
on elektriarvetele kehtestamisel hin-
napiir, millest üle jääva osa riik era-
tarbijale automaatselt kompenseerib. 
Hinnalagi kodutarbijatele on 12 senti 
kW/h kohta elektritarbimisele kuni 
650 kw/h. See tähendab, et kui elekt-
ri hind kas börsil või fikseeritud hin-
naga paketis ületab 12 senti kW/h, 
maksab selle osa elektriarvest kinni 
riik. Tarbija ise kompensatsioo-
ni saamiseks midagi tegema ei 
pea, energiamüüjalt laekub ar-
ve, kus hinnalage ületav osa on 
juba maha arvestatud.

Hüvitusperiood: septem-
ber 2021 kuni märts 2022.
Energiahüvitise maksmine kuni 
keskmise sissetulekuga perede-
le jätkub samadel alustel.

Olenemata valitsuse kehtes-
tatavatest uutest meetmetest 
jätkub arvete hüvitamine kuni 
keskmise sissetulekuga perede-
le samadel alustel kuni märtsini 
ning vajadusel võidakse toetus-
meedet pikendada mai lõpuni.

Toetust maksab inimese linnaosa-
valitsuse sotsiaalhoolekande osa-
kond. Toetust saab taotleda maksi-
maalselt viie kuu eest korraga. Toe-
tust makstakse inimestele või pere-
dele, kelle keskmine netosissetulek 
jääb alla 2021. aasta mediaanpalga. 
See on 2022. aastal üksi elaval ini-
mesel 1126 eurot, kahest täiskasva-
nust koosneval leibkonnal 1689 eu-
rot ning kahe täiskasvanu ja kahe 
alla 14-aastase lapsega perel 2365 
eurot.
●  Energiatoetuse taotlus on soovita-

tav esitada iseteeninduse taotlen.
tallinn.ee kaudu. Alternatiivina pa-
kume võimalust registreerida vas-
tuvõtu aeg linnaosavalitsuse sot-
siaalhoolekande osakonnas, kus 
töötaja aitab taotluse esitada. Haa-
bersti linnaosa elanikud, kes va-
javad abi taotluse esitamiseks, 

saavad aja broneerida telefonil  
5866 2409.

●  Samuti on Tallinn avanud energia-
toetuse infotoe telefoni 600 6300. 
Numbrilt saavad energiatoetuse 
kohta nõu küsida nii linlased kui 
ka korteriühistud. Energiatoetu-
se telefon on avatud esmaspäeviti 
kell 8.15–17.45, teisipäevast nelja-
päevani kell 8.15–16.45 ja reedeti 
kell 8.15–15.45.

●  Taotluste vastuvõtmise, nende 
kontrollimise ja otsuste tegemi-
sega tegeleb linn jooksvalt.

Peredele hüvitatakse 80 protsenti ar-
vetel toodud energia koguhinnast, 
mis ületab:
●  elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), 

• gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh), • 
kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 
s/kWh). Näiteks: oktoobris tarbi-
tud elektrienergia kogumaksumus 
on 100 eurot, tarbimine oktoobris 
on 600 kWh, ühikuhind on seega 
16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on 
järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja 
toetust makstakse 80% ülekulust 
ehk 4,67s/kWh x 600kWh=28,02€, 
sellest 80% on 22,82 eurot.

Elektrihinna hüvitamine toimub ju-
hul, kui elektri hind ületab 12 s/kWh. 
Elektrienergia hüvitamiseks toetust 
ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud 
leping, mida ei ole alates septemb-
rist 2021 muudetud ja mille hind on 
alla 12s/kWh.

Toetuse saamist saab kontrollida kal-
kulaatori abil rahandusministeeriu-
mi koduleheküljel. 

Toetuse minimaalne määr on 10 
eurot ja ülempiir 500 eurot taotlu-
se kohta kuus.

Olulised uudised kaugküt-
te klientidele.
Kaugkütte hinnatõus kompenseeri-
takse veebruaris ja märtsis 65% ula-
tuses võrreldes oktoobrikuu hinna-
ga. 

Tarbija ise midagi tegema ei pea, 
soodsam hind kajastub juba arvel.  

Meede lisandub juba otsustatud 
energiakandjate võrgutasude kaota-
misele, keskmise sissetulekuga pere-
dele energiaarvete hüvitamisele  ja 
kehtestatud gaasi ning elektri piir-
määrale.

HLOV

Tallinlased koguvad liigiti kõige rohkem paberit ja kartongi
Jäätmetest koguvad tallinlased lii-
giti kõige rohkem paberit ja kar-
tongi, pandipakendeid ning ohtlik-
ke jäätmeid. 

Paberit ja kartongi kogub kodus muu-
dest jäätmetest alati eraldi 83 prot-
senti linna elanikke, pandipakendeid 
82 protsenti ja ohtlikke jäätmeid 75 
protsenti, selgub sügisel läbi viidud 
küsitlusuuringust. 

„Pakendite ja muude jäätmete lii-
giti kogumine peab muutuma muga-
vamaks. Seetõttu paigaldame tänavu 
koostöös taaskasutusorganisatsioo-
nidega pakendite kogumiseks linna 
rohkem mahuteid, et need oleksid 
inimestele lähemal,“ ütles Tallinna 
abilinnapea Joosep Vimm. „Kõige ta-
valisem takistus jäätmete liigiti ko-
gumisele on see, et nende üleand-
mine ei ole alati mugav.“

Elektri- ja elektroonikajäätmeid 
kogub alati eraldi 60 protsenti tal-
linlasi, kasutatud riideid 58 protsen-
ti ning biojäätmeid ja sealhulgas toi-

dujäätmeid 53 protsenti. Pandita pa-
kendeid, mille hulka kuuluvad plast- 
ja metall-, klaas-, paber- ja kartong-
pakendid, kogub liigiti alati 44 prot-
senti tallinlasi. Üldjuhul koguvad uu-

ringu andmetel kodus jäätmeid lii-
giti hoolsamalt eakamad inimesed – 
nii kogub näiteks biojäätmeid liigi-
ti 81 protsenti 65-aastaseid ja vane-
maid inimesi.

Avalikus ruumis nagu tänaval, bus-
sipeatuses või pargis kogub jäätmeid 
liigiti tallinlastest alati 38 protsenti ja 
enamasti 24 protsenti ning jäätme-
te liigiti kogumiseks mõeldud prü-
gikastide piisavusega linna avalikus 
ruumis on väga või pigem rahul 53 
protsenti linna elanikke. 

Viimase aasta jooksul on küsitle-
tutest 41 protsenti viinud jäätmeid 
jäätmejaama. 

Rahulolu jäätmejaamade teenu-
sega on üsna kõrge, nende teenu-
se eri aspektidele antud hinnan-
gute keskmine oli 4-pallisel skaa-
lal 3,5 palli. 

„Soovime luua Tallinna igasse lin-
naossa ringmajanduskeskuse, kus li-
saks sorteeritud jäätmete vastuvõt-
misele pakutakse ka muid teenu-
seid, mis aitavad jäätmete teket vä-
hendada või neid taas kasutusse võt-
ta. Esimesena alustatakse Lilleküla 
ringmajanduskeskuse rajamisega,“ 
kommenteeris Vimm. „Tänavu pa-
kub Tallinn kord kvartalis võimalu-

se jäätmejaamas suurjäätmeid, seal-
hulgas katkist mööblit tasuta ära an-
da. Kasutuskõlblikku mööblit saab 
aga tuua aasta ringi tasuta ära kor-
duskasutusruumi. Kavandatavas Lil-
leküla ringmajanduskeskuses luuak-
se aga võimalused meistri juhenda-
misel ise mööblit parandada ja res-
taureerida.“

Tallinlastest 45 protsendil on vii-
mase kolme aasta jooksul jäänud üle 
mööblit, mida nad enam ei vaja. Neist 
36 protsenti on ebavajaliku mööb-
li ära andnud või müünud ning 34 
protsenti viinud mööbli oma trans-
pordiga jäätmejaama. Huvi oma kat-
kist mööblit juhendaja käe all ise pa-
randada väljendas 43 protsenti kü-
sitletud tallinlastest.

Tallinna Strateegiakeskuse telli-
musel küsitles Turu-uuringute AS 
sügisel telefoni teel ringmajanduse 
ja jäätmete teemal oktoobris ja no-
vembris kokku 804 Tallinna 15-aas-
tast ja vanemat elanikku. 

Tallinna kommunikatsioon

Kogumiskonteinerid, Humala tn 6

Elektrihinna hüvitis
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Jaanuari keskpaigaks oli Eestis 
vaktsineeritud u 855 000 inimest 
ja neist tõhustusdoosi saanud üle 
340 000 inimese. Haaberstis oli sel-
leks ajaks vaktsineeritud u 30 000 
inimest ja tõhustusdoosi saanud 
peaaegu 14 000. 

Tartu Ülikooli funktsionaalse genoo-
mika teadur Erik Abner toob välja 
viis põhjust, miks teha tõhustusdoos.

Tõhustusdoos annab pari-
ma kaitse omikroni vastu
Praeguseks on ilmnenud, et uus ko-
roonaviiruse omikrontüvi levib mär-
kimisväärselt kiiremini kui deltatü-
vi ja parim kaitse omikroniga naka-
tumise vastu on inimestel, kes on 
saanud tõhustusdoosi või kes on CO-
VID-19 läbi põdenud ning saanud li-
saks ka vaktsiinidoosi. Ülejäänud ini-
mestel on märkimisväärselt kõrgem 
riski omikroniga nakatuda.

Tõhustusdoos vähendab 
raske haigestumise riski 
mitu korda
Professor Krista Fischeri analüüsist 
selgub, et tõhustusdoosi saanud ini-

mesed satuvad COVID-19 tõttu haigla-
ravile 25 korda harvemini kui vaktsi-
neerimata inimesed ja 4 korda harve-
mini kui kahe doosiga vaktsineeritud.   

Tõhustusdoos tuletab im-
muunsüsteemile ohtu 
meelde
Tõhustusdoosi ülesanne on meie im-
muunsüsteemile meelde tuletada, et 
oht veel eksisteerib. Sellega ajame 
oma immuunsüsteemi ärkvele, too-
dame uue hulga kiiresti toimivaid 
antikehi ja oleme paremini valmis 
uue tüve vastu reageerima. 

Tõhustusdoosiga vähen-
dame ka teiste inimeste 
nakatamise riski
Kui me suudame tõhustusdoosiga ju-
ba eos enda haigestumist ära hoida, 
siis väldime ka ümbritsevate inimes-
te nakatamist.

Uutel tüvedel on raske 
tekkida vaktsineeritud 
ühiskondades
Uued koroonaviiruse tüved tekivad 
enamasti madala vaktsineeritusega 
piirkondades, aga ohustavad meid 

kõiki – omikron ei jää viimaseks. Aas-
ta vaktsineerimist on meile aga näi-
danud, et viirusel on märkimisväär-
selt raskem luua uusi tüvesid kõr-
gelt vaktsineeritud ühiskondades. 
Senised tüved on tekkinud kas en-
ne laialdase vaktsineerimise algust 
või siis madala vaktsineerituse tase-
mega ühiskondades ja omikron ei 
ole siin erand. 

Millist vaktsiini valida?
Vaktsiinide kombineerimine annab 
parima kaitse. Praeguseks on kogu-
nenud juba usaldusväärne hulk uu-
ringuid, mis kinnitavad, et vaktsiini-
de kombineerimine annab isegi tu-
gevama immuunkaitse kui tõhus-
tusdoosi tegemine sama vaktsiiniga.

Eestis saab hetkel tõhustusdoo-
siks valida Pfizer/BioNTechi vaktsii-
ni Comirnaty või Moderna vaktsiini 
Spikevax sõltumata sellest, millise 
vaktsiiniga on tehtud esmane vakt-
sineerimiskuur. Esialgsetel andmetel 
tekitab kõige tugevama kaitse vek-
tor- (Janssen, AstraZeneca) ja mRNA-
vaktsiinide (Pfizer, Moderna) kombi-
neerimine. 

Eesti Haigekassa

Korteriühistud, taotlege toetust  
õuealade heakorrastamiseks!
Ka sel aastal on Tallinnas tegutse-
val korteriühistul võimalik taot-
leda linnalt toetust õuealade hea-
korrastamiseks kuni 70% projek-
ti maksumusest. 2022. aastal on 
„Hoovid korda“ toetuse eelarve 
760 000 eurot. 

Toetuse andmise eesmärk on paran-
dada korterelamute hoovide välisil-
met ja suurendada turvalisust. Samuti 
saab projekti raames korrastada ning 
rekonstrueerida kortermaja ümber 
asuvat ja korteriühistule kuuluvat sõi-
duteed, kõnniteed või parkimisalasid. 
Kutsume teid üles aktiivselt taotlusi 
esitama, sest linn on valmis projek-
te toetama kuni 70% selle maksumu-
sest. Hoovikorrastustoetuse taotlus 
tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks.

Täpsema info, millest alustada, 
ja taotlemiseks vajalikud blanketid 
ning kontaktid leiate: tallinn.ee/Tee-
nus-Hoovid-korda-toetus.

HLOV

Haabersti noorte-
keskuse tegevused 
VEEBRUAR-MÄRTS
Üldinfo: Haabersti noortekeskus, 
Õismäe tee 24 (Nurmenuku pea-
tus, Karikakra peatus). Avatud: es-
maspäevast-reedeni 13–19. Tele-
fon: 5309 0808. E-mail: info@haa-
bersti.ee

VEEBRUAR
14.02 kell 16 – Kunstiring. Ring 
on mõeldud 7–16-a noortele ning 
on kõigile osalejatele tasuta.

14.02 kell 15 – Sõbrapäev. Noor-
tekeskuse seinale saavad noored 
teha omanimelise ümbriku, kuhu 
teised saavad kaarte sisse panna. 
Ürituse päeval saavad ümbrikud 
endale. Noored saavad fotonurgas 
sõbrafotosid teha. Üritust alusta-
me kass Arturi koogi tegemise-
ga, sest see peab külmikus tahe-
nema. Vahepeal meisterdame eh-
teid ning hiljem teeme sõprusega 
seotud tegevusi. Lõpetuseks maius-
tame koogiga.

15.02 kell 16 – Meisterdamine. 
Voldime, lõikame, värvime, kleebi-
me, meisterdame! Ring on kõigile 
osalejatele tasuta.

16.02 kell 16 – Kokandus.

17.02 kell 16 – Fotograafia. Rin-
gi tegevuse eesmärk on tutvuda fo-
tograafia kui kunsti ning eneseväl-
jendamise viisiga. Noortel on või-
malus saada esmane kogemus pil-
distamises. Ringi töös kasutab iga 
noor enda nutitelefoni. Avastame 
koos noortega, kui erinevaid või-
malusi pakub telefoniga pildista-
mine. Noored õpivad pildistama ja 
saavad tehniliselt targemaks. Õpi-
takse, kuidas mõjutab pilti erineva-
te telefonis leiduvate töötluste ja 
funktsioonide kasutamine. Lisaks 
räägime nüüdisaegsetest sotsiaal-
võrgustikest, nende eelistest ning 
ohtudest. 

18.02 kell 16 – Loodusnurk. Eri-
nevad loodusteemalised majasise-
sed, majavälised ning virtuaalsed 
tegevused.

21.02 kell 16 – Kunstiring.

22.02 kell 16 – Meisterdamine.

28.02–4.03 – Talvine linnalaa-
ger. Külastame Happy Fly batuudi-
keskust, meremuuseumi, Akadee-
mia Bowlingut, külla tuleb Õrreke-
se töötuba. Lisaks külastustele tä-
histame vastlapäeva, meisterdame, 
mängime ja teeme muid põnevaid 
tegevusi. Laagri maksumus on 65 
€, mis sisaldab kõiki tegevusi, eks-
kursioone ja lõunasööki. Registree-
rimine ja lisainfo: laager@haabers-
ti.ee, 5309 0808.

MÄRTS
7.03 kell 16 – Noorte projek-
tid. Mõtleme, kirjutame ja viime 
ellu noorte omaalgatuslikke projek-
te. Loome koostöös noortega eri-
nevaid videoprojekte konkursside 
jaoks ning sotsiaalmeedias kajas-
tamiseks. 

8.03 kell 16 – Meisterdamine.

8.03 kell 15 – Naistepäev. Tähis-
tame üheskoos naistepäeva. Plaa-
nis on põnevad tegevused kella 15-
st kuni 18-ni.

9.03 kell 16 – Kokandus.

10.03 kell 16 – Fotograafia.

Vastlanädal  
Eesti  
vabaõhu-
muuseumis 
Veebruari viimasel pühapäe-
val ja märtsi esimesel nädalal 
on Eesti vabaõhumuuseumis 
võimalik osa saada vastla- ja 
maaslenitsa kommetest koguni 
kolmel päeval! Tule kohale kõi-
gil päevadel ja uuri, mille poo-
lest erinevad või sarnanevad 
eestlaste, setude ja vanausu-
liste vastlatoidud, -mängud ja 
muud kombed.  

Pühapäeval, 27. veebruaril ja tei-
sipäeval, 1. märtsil – mis on sel 
aastal õige vastlapäev – saab osa 
kõigest, mis on vastlatega seotud. 
Sassi-Jaani talu õuel saab mängi-
da klassikalisi vastlamänge nagu 
kada ajamine ja „sigade põllule 
ajamine” ning proovida oma osa-
vust puusuuskadel liugu lastes. 
Kes vastlapäeval pika liu laseb, sel 
kasvavad pikad linad, uskus va-
narahvas. Pikem linataim tähen-
das, et sai kedrata kvaliteetsemat 
lõnga, mis tähendas pererahva-
le suuremat rikkust. Sestap saab 
Köstriaseme talus teada linatöö-
dest ja keerutada linast nööri. As-
tu läbi ka kolhoosi kortermajast, 
kus on tunda värskelt küpsetatud 
koduste vastlakuklite lõhna. Mis 
oleks vastlapäev ilma õige vastla-
vurrita – selle saab endale meis-
terdada Kuie koolis! 

5. märtsil tähistavad vastlapäe-
va ehk maaslenitsat erinevad õi-
geusklid rahvad. Setu talu ja peip-
sivene maja vahelisel külavainul 
astuvad üles mitmed ansamblid, 
tutvustatakse vastlakombeid ja 
mängitakse vastlamänge, naudi-
takse samovariteed ja pliine. Tu-
basteks tegevusteks on ennusta-
mine ning traditsiooniliste vast-
latoitude valmistamine. Vastlanä-
dalale paneb punkti traditsiooni-
lise õlenuku põletamine lõkkes, 
et saata ära talv ning hakata val-
mistuma kevade tulekuks. 

Loomulikult on nendel päeva-
del sobiva ilma korral avatud kel-
gumägi ja jääkarussell kolme tuu-
liku mäel. Sõita saab saani ja tõu-
kekelguga. Pöidlad pihku, et lund 
jaguks vastlateni!  

Ürituste kavasid vaata  
www.evm.ee.

Eesti vabaõhumuuseum

5 põhjust, miks teha  
tõhustusdoos

Vastlapäev Eesti vabaõhu-
muuseumis.
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Ametlikud teadaanded
HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS AVA-
LIKUSTAB ajavahemikul 14.02–1.03 Jär-
vetipu arendusala detailplaneeringu

Ala suurus on 9,77, Optimal Projekt OÜ töö nr 276. 
Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta ole-
masolevate elamumaa sihtotstarbega kinnistute hoo-
nestustingimusi, mis annab võimaluse olemasoleva-
te pereelamute laiendamiseks ja abihoonete ehitami-
seks. Moodustada uued krundid ja määrata ehitusõi-

gus kuni 4 maapealse korrusega korterelamute ja ku-
ni 2 maapealse korrusega rida-, paaris- ning üksikela-
mute ehitamiseks.

Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahe-
mikus tööpäeviti tutvuda Haabersti  linnaosa valitsu-
ses Ehitajate tee 109a/1 teisel korrusel ja Vabaduse väl-
jak 7 I korruse infosaalis, lauas nr 5. Detailplaneerin-
gu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna 
planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/DP020570.

Haabersti päevakeskuse tegevused 
Õismäe tee 24, 13511, tel 5624 2925, 657 9872, e-
post info@habsot.eu. Haabersti päevakeskus on ava-
tud: E 8.15–18.00; T, K, N 8.15–17.00; R 8.15–16.00.

ÜRITUSED
Kuni 25.02 avatud käsitööklubi Raudrohi 
kahekümnes näitus
16.02 kell 15 Nõmme Pärimuskooli rahva-
pilliansambli Deftera kontsert
17.02 kell 14 Terviseneljapäev. Treener-nõus-
taja Kai Ilpi nõuanded ja harjutused heaks enese-
tundeks elu teises pooles. Massaaži- ja teraapia-
kool pakub on-site-massaaži – see on klassikali-
sel massaažil põhinev kiirmassaaž, et lõõgastada 
ja parendada lihaspingeid, verevarustust ja kes-
kendumisvõimet. Keskendutakse selja, õlavööt-
me, kaela ja käte massaažile. Viiakse läbi spet-
siaalsel toolil, kestus 15–20 minutit. Kiire ja efek-
tiivne massaaž vabanemaks igapäevasest pin-
gest. Massaažiseanss kestab 20 minutit ja mak-
sab 2 €. Algab kell 12.00, 12.30, 13.00 jne. Regist-
reerida infotoas või tel 5624 2925.
23.02 kell 14 Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud kontsert. Tervituskõned, järgneb 
Türnpu Meeskoori kontsert. Palume kindlasti oma 
osalus registreerida.
2.02 kell 14 Vastlapäeva tähistamine. Mee-
leolu pakub rahvatantsurühm Kadri. Palun re-
gistreerida oma osalus.
9.03 kell 14 Kontsert „Kuplee”, esinevad Ar-
tur Raidmets ja Peeter Kaljumäe.

Haabersti päevakeskusel on õigus teha üri-
tustes ja esinejates muudatusi.

 
TEENUSED
●  Massaaž E, T, N, R kell 9–19
●  Käte- ja jalgade hooldus E kell 10–16
●  Juuksur T, K kell 10–16
●  Saun R 10–16
●  Vererõhu mõõtmine E–R kell 9–17
●  Kaalumine E–R kell 9–17
●  Internetipunkt E–R kell 9–17
Ette registreerimisega infotoas või tel 5624 2925.

OOTAME HUVIRINGIDESSE UUSI LIIKMED! 
●  Seeniortantsurühma Karikakar tantsu-

tunnid algavad 3. märtsil kell 10.30.
●  Rõõmsameelne laulualdis meesterahvas! 

Võta kaasa oma hea sõber ja tule laula-
me koos! Türnpu Meeskoor kuulutab välja uu-
te lauljate vastuvõtu 18–70a meestele. Meie 
lauluharjutused toimuvad teisipäeviti ja nel-
japäeviti kell 18.15 Haabersti päevakeskuses.

●  Saksa keele ringis on mõned vabad kohad. 
Kui tunned, et on aeg meenutada kunagi õpi-
tut või meelde tuletada eelnevaid oskusi, oled 
oodatud igal esmaspäeval kell 10.

●  Rahvatants on puhas rõõm liikumisest! 
Ootame kõiki 50+ rahvatantsuhuvilisi rahva-
tantsurühma tantsima esmaspäeval, 7. märt-
sil kell 13.30.

●  Kudumise ja heegeldamise ring ootab oma 
ridadesse uusi nobenäppe. Selle hooaja tee-
ma on pärimuslikud kindad. Ja kes pole enne 
heegelnõela või sukavardaid käes hoidnud, ka 
need saavad vastavad oskused omandatud. Ju-
hendaja Juta Kuuse. Info tel 5624 2921.

●  Piccolo koor ootab oma ridadesse uusi 
lauluhääli. Laulame koos igal esmaspäeval 
kell 14.30. Laul teeb meele rõõmsaks ja hoiab 
noorena! Koorijuht Aarne Männik.

●  Line-tants on tantsutreening kõigile, kel 
soov muusika rütmis liikuda. Sobib nii noor-
tele kui ka eakamatele, nii naistele kui ka mees-
tele. Line-tantsus pole vaja paarilist, see on in-
dividuaalne tantsustiil. Tantsitakse nii polkat 
kui ka valssi, rumbat kui ka two-step’i, kant-
rimuusika on ja jääb. Trennid toimuvad teisi-
päeviti kl 11.20 Lea Salveti juhendamisel. Gru-
piga pole kunagi hilja liituda!

 ●  Toolil istudes võimlemine ootab huvilisi 
liituma kolmapäeval kell 12.15. Toolivõimle-
mise juhendaja on kogenenud treener-nõus-
taja Kai Ilp, tel 501 4908.

Rohkem infot Haabersti päevakeskuse huvirin-
gide kohta: https://www.tallinn.ee/est/habsot/.

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, rinnamärke 
ja vanu postkaarte. Tel. 6020906 ja 5011628

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustuta-
me ARK-ist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. 
Tel. 58238310

Ostan teie sõiduki. Pakkuda võib kõike. 5533060.

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinna-
ga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal 
kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan sei-
sevauto@gmail.com või 56188671 Järgi tulen puk-
siiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee

TALUKARTUL  Laura, Gala, Satina 15 eur/25 kg, 25 
eur/ 50 kg  Tel 56175875

Otsime südalinnas asuvasse kohvikusse osali-
se tööajaga koristajat. Töö hommikuti. Lisainfo tel: 
5225297

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, maasturi või 
kaubiku. Võib olla remonti vajav. Kiire tehing ja vor-
mistamine. skampus@online.ee, tel.53654085

Kodumaine kartul, köögivili ja mesi kojutoomise-
ga. Tellimine ja lisainfo TEL 58652190. www.põl-
lultkoju.ee

Vajatakse isiklikku abistajat raske puudega naisüli-
õpilasele. Tööülesanded: abistamine õpingutel üli-
koolis ja vähene abi liikumisel. Vajalik eesti keele 
oskus, abivalmidus ja heasoovlikkus. Töötasu 3,86 
eurot tunnis bruto. Osaline tööaeg kuni 50 h kuus. 
Töötajaga sõlmitakse käsundusleping MTÜ Eesti 
Iseseisva Elu Keskuses.  Kontakt telefon 55527757

Soovin osta maja, majaosa või suuremat korte-
rit Tallinnas või selle lähiümbruses. Oleme poja-
ga (11a) oma esimest päris kodu soetamas. Mei-
le sobiks hästi ka selline variant, kus kodu seni-
ne omanik võib soovi korral sisse elama jääda ja 
me oleme valmis tema eest ka hoolt kandma. Tii-
na tel.5532443 

Otsime alati häid krunte, kuhu võiksid tulla uued 
ehitatud kodud või äripinnad. Pakume õiglast hinda 
või osa arendusest. Küsi julgelt rohkem infot! info@
krausskinnisvara.ee, 5628 5128

Ostan lillelisi serviise, maale lilledest või merest, 
kristallist esemeid, eesti muusikaga kassette ja CD-
sid. Tel 555 255 84.

Plaatimine, vannitubade renoveerimine, torutööd, 
siseviimistlus 54210528

Müüa korralikku toidukartulit Tallinnasse kohale-
toomisega 15€ 30kg kott. Alates 60kg kohaletoomi-
ne tasuta. Sordid Princess, Laura, Secura(muredam). 
Tel. 5246035 www.kartulid.ee

Koguja soovib vanaraha, autasusid, märke, me-
daleid, postmargikogusid-eesti, Ts.vene, nsvl.ees-
ti postkaarte, kommipabereid, silte, etikette jne. Iga 
päev 11-21.raha kohe.tel.55955996.

+372 566 33 484
hanna@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

Vali 
ARENG  

LIITU RIMI PEREGA

SINU VALIKUID
VÄÄRTUSTADES

Teenindajatele (töötamine kassas, letis, müügisaalis)
Toiduvalmistajatele (pagari-, pitsa- ja grilltoodete valmistamine) 

Vilde kaupluses on uued töötajate olmeruumid ning suurepärased töötingimused. Kaupluse 
juhataja Marika on väga kogenud ning hinnatud juht, kes koos oma juhtmeeskonnaga pakub 
igakülgset tuge väljaõppel ning sisseelamisel.
 
Helista Marikale telefonil 56355445 ja küsi lisa. 
Räägime nii eesti kui vene keeles.

Pakume tööd:

Avame uue Rimi Vilde Supermarketi!

• Maksame Sulle esimesel poolaastal täiendavat lisatasu 80 € kuus.

• Ootame Rimisse igas vanuses töötajaid. Eelnev töökogemus ei ole vajalik,   
       õpetame kõik tööks vajalikud oskused kaupluses.

• Koos leiame sobiva töögraafiku ja moodustame suurepärase meeskonna!

• Tööle asumine koheselt või kokkuleppel.

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

Tervete ja probleemsete jalgade pediküür. Meri-
metsa Tervisekeskus. Info ja eelregistreerimine: 
tel 5850 2300.



11. veebruar 20226 HaaberstiREKLAAM

PUHASTAME KA VAIPASID
Telli kuller www.pesupanda.ee

Aiandi tn 4, 
Mustamäe linnaosa, 
Tallinn
telefon 600 2266


