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Tallinnas valitakse 
taas linna parimat  
lumemurdjat 
Tallinna keskkonna- ja kommu-
naalamet kuulutas ka tänavu väl-
ja konkursi „Tallinna linna lume-
murdja“, mille peamine eesmärk on 
tunnustada tublisid majahoidjaid.

Kandidaate on võimalik üles sea-
da  kuni 31. märtsini.

Linnaosavalitsused hindavad esi-
tatud kandidaate ja edastavad kolm 
parimat kandidaati 5. aprilliks kon-
kursi korraldustoimkonnale.

Korraldustoimkond valib 11. ap-
rilliks välja talve kõige eeskujuliku-
ma majahoidja, kes pälvib tiitli „Tal-
linna linna lumemurdja“, ning kaks 
tunnustust väärivat majahoidjat.

Oma kandidaatidest saab tea-
da anda kuni 31. märtsini lin-
naosavalitsuse e-posti aadressil 
haabersti@tallinnlv.ee. Kandidaati 
esitades tuleb teatada tema nimi 
ja tema poolt puhastatava ala täp-
ne aadress ning kandidaadi esitaja 
nimi ja kontaktandmed.

Kandidaat peab olema:
●  eeskujulikult teinud lume- ja li-

bedustõrjet oma puhastusalal;
●  puistanud libedusohu korral sõel-

meid kõnniteele;
●  eeskujulikult teinud lumetõrje-

töid sõidukite parkimiskohtadel;
●  lume puudumisel puhastanud 

oma puhastusala prahist ja puu-
lehtedest;

●  pühade ajal heisanud ja maha 
võtnud riigilipu;

Tallinna keskkonna- ja 
kommunaalamet

Abilinnapea Vladimir Svet sõnas, et 
Õismäe tiik ja selleäärne park on ela-
nike seas hinnatud paik vaba aja veet-
miseks, aga ka Väike-Õismäe süm-
bol ja väärtuslik näide omaaegsest 
maastikuarhitektuurist. „2020. aas-
tal korrastasime tiigiäärse kõnnitee 
ning sel aastal jätkame suuremahulis-
te rekonstrueerimistöödega, et muu-
ta tiigi piirkonda veelgi atraktiivse-
maks ja kaunimaks,“ ütles abilinna-
pea. „Ehitustööde käigus puhastatak-
se Õismäe tiik mudast ja seda süven-
datakse, laiendatakse tiigi siseringi-
äärset kõnniteed ja korrastatakse kal-
dakindlustus. Lisaks rõõmustab tii-

gi ääres jalutajaid peagi ka uus prog-
rammeeritava iluvalgustuse ja veere-
žiimiga purskkaev. Kõik see paran-
dab Väike-Õismäe linnaruumi kvali-
teeti ja tõstab piirkonna turvalisust.“ 

„Tiiki ümbritsevatele laugetele 
nõlvadele istutatakse vabakujuli-
sed grupid Sahhalini kirsipuudest 
ja murukattega aladele rajatakse 
harvem niidetavad alad, kuhu kül-
vatakse õitsvate taimede seemnese-
gu. Tiigiala siseringi ääristavatele pär-
nadele ja pargialal kasvavatele põõ-
sarühmadele tehakse hoolduslõikus, 
samuti korrastatakse kogu pargiala 
puistu üldist ilmet,“ lisas Haabersti 

linnaosa vanem Oleg Siljanov. „Tii-
gi lähiümbruse pargis uuendatakse 
valgustust ning välisringi metsaalu-
sele jalutusrajale pannakse graniit-
sõelmetest kate. Välja vahetatakse 
amortiseerunud treeninguvahen-
deid, uuendatakse pinke ja prügi-
kaste ning paigaldatakse statsio-
naarne tualetimoodul.“ 

Haljastustööde käigus istutatak-
se Õismäe tiigi ümbrusesse 54 kirsi-
puud, 5 halli nulgu, 3 harilikku too-
mingat ja 16 kukerpuud. Pargialal 
asuvate treeninguvahendite ümbru-
sesse istutatakse eri kõrgusega põõ-
saste rühmi ning tiigi ääres seni sil-

mailu pakkunud päevaliiliate rüh-
mad paigutatakse ümber. Õismäe 
tiigi ja selle ümbruse rekonstruee-
rimistööde tellija on Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalamet. Rekonst-
rueerimise projektdokumentatsiooni 
koostas K-Projekt AS. Ehitab OÜ RTS 
Infraehitus ning tööde lepinguline 
maksumus on 1 727 000 eurot. Töö-
de lepinguline tähtaeg on juuli 2022.

Rekonstrueerimistööde eri etap-
pide ajal on Õismäe tiigiala park ja-
lakäijatele liiklemiseks osaliselt või 
täielikult suletud. Liiklejatel palutak-
se järgida ajutist liikluskorraldust. 

Tallinna kommunikatsioon

Bussiliini nr 37 alg- ja lõpp-peatuse asukoht Mustamäel 
muutub ja muutuvad bussiliini nr 4 väljumiste ajad
Märtsist muutus bussiliini nr 37 alg- 
ja lõpp-peatuse asukoht Mustamäel 
Akadeemia teel ja samuti muutusid 
bussiliini nr 4 väljumiste ajad.

Bussiliini nr 37 algpeatus Musta-
mäel, kust bussid väljuvad looma-
aia suunal, hakkab olema Akadee-
mia teel, kust väljuvad ka bussiliini-
de nr 11 ja 23 bussid kesklinna poo-

le ja bussiliini nr 24A bussid Kada-
ka suunal.

Bussiliini nr 37 lõpp-peatus Mus-
tamäel hakkab olema Mustamäe sei-
suplatsil, kus peatuvad trolliliinid nr 
1 ja 5.

Ühtlasi korrigeeritakse Väike-Õis-
mäe ja Tiskre vahel sõitva bussilii-
ni nr 4 sõiduplaani paremini graafi-

kus püsimiseks, nii et enamiku väl-
jumiste ajad muutuvad kõigil päe-
vadel mõne minuti võrra.

Tallinna ühistranspordi sõiduplaa-
nidega, sealhulgas liinide liikumis-
teede ja peatustega on võimalik tut-
vuda Tallinna linna veebilehel: htt-
ps://transport.tallinn.ee/.

Tallinna kommunikatsioon
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Õismäe tiigi ja lähiala visualiseering.
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Kaarel Oja
Tallinna kultuuri  
abilinnapea

P aar viimast aastat oleme elanud tead-
misega, et koroonaviirus on meie kõi-
ge suurem vaenlane, ning teinud kõi-
ke, et tavapärane elu taas oma rööbas-

tele seada. Kanname maski, et kaitsta enda ja teis-
te elusid, vaktsineerime, et jääda terveks. Ootasi-
me kevadet teadmisega, et koos päikesega peaks 
tulema ka teatud leevendus. Paraku peab tõde-
ma, et olukord muutus väga kiiresti ja seda maa-
ilma, mis oli enne, rohkem ei eksisteeri. Viima-
sed sündmused maailmas näitasid, et elu on ini-
mese kõige kallim vara. Praegu peame koos aita-
ma sõjas kannatanud inimesi, lugema õõvastavaid 
uudiseid hukkunutest, kes lihtsalt tahtsid elada 
vabas riigis oma riigi seaduste järgi. Sõda Ukrai-
nas ei jäta kedagi külmaks ega ükskõikseks. See 
on meie ühine katastroof ja valu. Kui teil on lähe-
dased, sugulased või tuttavad, kes põgenesid või 
põgenevad sõja eest, kes vajavad abi ja tuge, siis 
meie lehest leiate infot, kuidas tegutseda ja ku-
hu pöörduda abi saamiseks. Kindasti saab pöör-
duda info ja abi saamiseks ka linnaosavalitsuse 
poole e-posti aadressil haabersti@tallinnlv.ee või 
telefonil 640 4800.

Elu linnaosas aga ei jää seisma, vastupidi, alus-
tatakse uute projektide ning jätkatakse juba alus-
tatud projektide elluviimisega. Räägin siinkohal 
suurematest keskkonna- ja kommunaalvaldkon-
na investeeringutest lähemalt. Olen seisukohal, 
et investeeringute tegemisel tuleb vaadata olukor-
da laiemalt ning kavandada lahendusi veelgi pa-
remaks ja kasutajasõbralikumaks. Oluline on tur-
valine, mitmekesine, hooldatud ja sõbralik linna-
ruum, mis on mõeldud nii vaba aja veetmiseks, ja-
lutamiseks, rattaga sõitmiseks kui ka autoga liik-
lemiseks. 

O leme juba alustanud kauaoodatud Õis-
mäe tiigi, purskkaevu ja tiigiäärse par-
gi rekonstrueerimisega. Kahjuks kaas-
nevad iga ehitusega ka teatud ebamu-

gavused, kuid muutunud ilmega tiik ja tiigiäärne 
park on seda kindlasti väärt. Suurematest objekti-
dest alustatakse sel aastal ka Rannamõisa tee vii-
mase etapi rekonstrueerimisega lõigus Lõuka tä-
nav kuni Tiskre oja. Kakumäe rannaalale rajatak-
se välitualetid ja -dušid. Samuti otsime võimalusi 
ja kohta Haaberstisse avaliku uisuväljaku rajami-
seks. Lisaks on 2022. aastal plaanis korrastada Har-
ku järve rannaala ja luua sinna juurde võimalusi 
vaba aja veetmiseks. Rekonstrueerida Õismäe tee 
22a asuv mänguväljak. Kakumäe–Tabasalu laud-
tee projekteerimine. Valmib Järveotsa promenaa-
di, turu ja näitusteala projekt. Karikakra ja Mee-
lespea lasteaedade projekteerimine. Veerise laste-
aia juurdeehitise projekteerimine. Loomaaia Tiig-
riorg ja vihmamets. Järveotsa tee 15a mänguväl-
jaku laiendamine. Paldiski mnt laiendamise 
ja rekonstrueerimise kavandamine lõigus 
Haabersti viadukt kuni Tähetorni tee. Ka-
kumäe rannahoone ideekonkursi korralda-
mine ning Pikaliiva 69 kinnistule koolima-
ja kavandamine. Kõigi nende projektidega 
tegeletakse ja kui nende osas on arenguid, 
siis kindlasti annan sellest ka teada. 

Soovin teile kaunist kevade 
algust! Hoidke ennast ja oma 
lähedasi ning rahu ja tervist 
meile kõigile.

Elu on kõige kallim vara

JUHTKIRI

Oleg Siljanov
Haabersti linnaosa vanem

Tõenäoliselt on nii mõnigi meist sat-
tunud välismaal muuseumisse just 
muuseumipühapäeval või siis suisa 
teadlikult oma külastuse sellel ajal 
ette võtnud. Muuseumipühapäev on 
tavapäraselt kuu esimene pühapäev, 
kui pileti eest tasu ei küsita ning kor-
raldatakse suuremaid või väiksemad 
eriprogramme. 

Selline traditsioon on pika aja-
looga näiteks Pariisis (jah, näiteks 
Louvre’i külastamiseks ei pea muu-
seumipühapäeval piletit ostma juba 
üle 20 aasta), Barcelonas (muuhul-
gas enam kui 4000 tööd eksponeeri-
vas Picasso muuseumis) ja eelmisest 
aastast alates ka Berliinis (kus kõik 
on eriti suurejooneliselt ette võetud, 
kaasates ajaloomuuseumid, kunsti-
muuseumid ja erinevad teemamuu-
seumid).

Nüüd on Tallinna kord! Kõikjal, 
kus on traditsiooniga alustatud, sel-
lega ka jätkatakse ehk tegemist on 
väärt ettevõtmisega, millest võidavad 
nii külastajad kui ka muuseumid ise. 
Seetõttu olemegi kokku leppinud, 
et alates märtsist ei küsita ka Tallin-
na linnale kuuluvates muuseumides 
kuu esimesel pühapäeval enam pi-
letiraha.

Hirmpõnevad bastioni käigud 
ja Tallinna kaitsmise ajalugu Kiek 
in de Kökis, Kalamaja lugu läbi ela-
nike vaatevinkli kogukonnamuu-
seumis, Tallinna ajalugu läbi viie 
korruse linnaelumuuseumis, meie 
foto lugu endise Raevangla ruumi-
des, sõprade tuba lastemuuseumis 
Miiamilla, Vilde ja Tammsaare Kadri-
oru kirjandusmuuseumites, Mati Un-

di muuseum (muide, Tallinna kõi-
ge värskem muuseum) ja veel palju 
muud põnevat ootavad meid. Kõike 
seda on kokku kaugelt rohkem kui 
üheks päevaks ja seetõttu ei tasu kii-
rustada: muuseum või kaks esime-

sel muusemipühapäeval, järgmised 
järgmistel.

Tallinna muuseumid arenevad pi-
devalt, ekspositsioonid uuenevad ja 
ajutised näitused on aina põnevamad, 
sisukamad ja interaktiivsemad. See-
tõttu võib rahumeeli olla kindel, et 
aastaid tagasi külastatud muuseumis-
se tasub minna alati uuesti: elamus 
on pea alati garanteeritud.

Pole mingi saladus, et tallinlased 
armastavad oma muuseume. Kuidas 
muidu oleks võimalik kokku lugeda, 
et oleme muuseumide arvult elanike 
kohta Euroopa neljas linn (eespool 
on vaid Firenze, Lissabon ja Praha). 
Ainus tõrvatilk selles meepotis on vii-
masel kahel aastal elu seganud ko-
roona, mis erinevatel viisidel paraku 
ka muuseumide külastatavust kärpi-
nud. Nii statistika kui ka muuseumi-
juhtide kinnitusel on oma mõju ol-
nud korraga erinevatel kehtinud pii-
rangutel, aga ka inimeste vastutus-
tundlikul käitumisel kontaktide vä-
hendamiseks ja mõistetaval hirmul 
oma tervise pärast.

Nüüd, kui me kõik loodame, et ter-
visekriisi lõpp paistab, on aeg muu-
seumidesse naasta. Teeme seda, olles 
samal ajal mõõdukalt ettevaatlikud 
ehk järgime loomulikult ka muuseu-
mipühapäevadel kõiki terviseameti 
soovitusi ja nõudeid. 

Aga ennekõike – lähme tõesti jälle 
muuseumisse. Loodan väga, et muu-
seumipühapäevad saavad tallinlastelt 
sooja vastuvõtu, sest kui algatus Tal-
linna linnamuuseumis ja Kadrioru 
kirjandusmuuseumides õnnestub, 
on lihtne kutsuda ettevõtmisega lii-
tuma ka kõiki teisi Tallinnas asuvaid 
muuseume.

Mina võtan endale eesmärgiks 
muuseumipühapäevadel järgemöö-
da kõik juba ettevõtmisega liitunud 
ja edaspidi liituvad muuseumid läbi 
käia. Loodetavasti kohtume!

MILLAL?
Järgmised muusemipühapäe-
vad: 6. märts, 3. aprill, 15. mai*

* 2022. aasta 1. mai esimene püha-
päev langeb riigipühale, mil linna-
muuseumi filiaalid ja kirjanduskes-
kuse muuseumid on suletud. Seetõttu 
toimub maikuu muusemipühapäev 
15. kuupäeval, mis on ühtlasi Tal-
linna päev.

KUS?
Muuseumipühapäevadel on ta-
suta sissepääs:
●  Tallinna linnaelumuuseum 

(Vene tn 17),
●  Fotomuuseum endises Rae-

vanglas (Raekoja 4/6),
●  Kalamaja kogukonnamuu-

seum (Kotzebue 16),
●  Miiamilla lastemuuseum 

Kadriorus (Koidula 21c),
●  Peeter I maja (Mäekalda 2),
●  Kiek in de Köki kindlustus-

temuuseum ühes bastioni 
käikudega (Komandandi tee 2),

●  Tallinna vene muuseum 
(Pikk 29a) 

●  Vilde muuseum  
(Roheline aas 3),

●  Tammsaare muuseum  
(Koidula 12a)

●  Mati Undi muuseum  
(L. Koidula 17).

Loe lähemalt: www.tallinn.ee/
muuseumipuhapaev

TEADMISEKS

Lähme muuseumisse!
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Viisavabadus 
Ajutiselt, kuni uue korralduse tege-
miseni tohivad Ukraina kodanikud, 
kelle viisa või muu Eestis viibimise 
alus on peatselt lõppemas, Eestis eda-
si viibida. Samuti saavad Eestisse vii-
savabalt siseneda ka need Ukraina ko-
danikud, kel pole biomeetrilist passi 
(varem said viisavabalt Eestisse tul-
la vaid biomeetrilise passiga Ukrai-
na kodanikud). 

Kui Ukraina kodanikul, kellel lõ-
peb lähiajal luba Eestis töötada, on 
soov seda jätkata, peab tema tööand-
ja selle taas registreerima politsei- ja 
piirivalveametis. 

Varjupaigataotlus ja  
rahvusvaheline kaitse 
Varjupaigataotluse läbivaatami-
se eest vastutavaks liikmesriigiks 
on muuhulgas see riik, kuhu taot-
leja Euroopa Liidu riikidest esimese-
na sisenes. Ukrainlastel nagu kõiki-
del välismaalastel on õigus taotleda 
ja saada rahvusvahelist kaitset, kui 
taotlus on põhjendatud. Rahvusvahe-
lise kaitse taotlus tuleb esitada kas 
enne riiki sisenemist ükskõik mil-
lises piiripunktis või Eestis viibimi-
se korral ükskõik millises PPA tee-
ninduses. 

Rahvusvahelise kaitse taotlejal 
on automaatne õigus viibida Eestis. 
Rahvusvahelise kaitse taotlejale tu-
leb sotsiaalministeeriumi poolt taga-
da toimetulekuks vajalikud toetused. 
Kui kaitsevajadus on olemas, siis an-
takse tähtajaline elamisluba ja neil 
tekib õigus töötada. 

Teema kuulub siseministeeriumi 
ning politsei- ja piirivalveameti vas-
tutusalasse. 

MILLISEID KOHANEMIS-
VÕIMALUSI PAKUB EES-
TI RIIK SIIA SAABUNUD 
UKRAINA KODANIKELE? 
Kohanemisprogramm 
Kui inimene tuleb tavarände alu-
sel elamisloaga – näiteks töötami-
seks, õppimiseks, pereliikme juur-
de asumiseks –, laieneb neile koha-
nemisprogramm Settle in Estonia ja 
eesti keele õpe algtasemel (A1 ja A2). 

Tulles rahvusvahelise kaitse 
saajatena, laieneb inimestele ko-
hustuslik eraldiseisev kohanemis-
programmi moodul, mis on suuna-
tud just rahvusvahelise kaitse saaja-
tele. Lisaks on eesti keele õpe kuni 
tasemeni B1, milles osalemine on sa-
muti kohustuslik. 

Kui inimene tuleb viisavabalt 
biomeetrilise passiga, siis neile 
eraldiseisvalt kohanemist toetavaid 
teenuseid ei osutata, kuna tegemist 
on ajutiste viibijatega. 

Integratsiooni Sihtasutus (INSA) 
pakub kõigile Eestis elavatele ini-
mestele keeleõppealast nõusta-
mist ning keeleõpet. 
Rahvusvahelise kaitse saajatele 

Rahvusvahelise kaitse saajate ko-
hanemisprogrammi pakutakse tava-
liselt sihtrühma emakeeles ning see 
kestab kuni viis päeva. Rühmad on 
kuni 10-liikmelised ning toimuvad 
vajaduspõhiselt üle Eesti. Teenuse-
pakkuja on MTÜ Eesti Pagulasabi 
koos Rahvusvahelise Migratsioonior-
ganisatsiooniga. 

Eesti keele õpet pakutakse kuni 
B1 tasemeni. Keeleõpe toimub vas-
tavalt vajadusele kas individuaalselt 
või grupiõppes ning tavaliselt kaks 
korda nädalas. Asukoht on vajadus-
põhine, mh online-õpe. Teenusepak-
kuja on Tartu rahvaülikool. 

INSA pakub keeleõpet A1–C1 ta-
semel. INSA keeleõppesse saab end 
registreerida kaks korda aastas (aas-
ta alguses ja sügisel) või siis nõusta-
misteenuse kaudu. Koostöötegevu-
sed ja keeleõpet toetavad tegevused 
toimuvad jooksvalt.

Kui inimene on saanud elamis-
loa kas tavarände alusel või rah-
vusvahelise kaitse alusel, suunab 

politsei- ja piirivalveamet ta ko-
hanemisprogrammi (sh eesti kee-
le õppesse). 

Teema kuulub kultuuriministee-
riumi vastutusalasse.

MILLISEID TEENUSEID 
JA TOETUSI ON RELVA-
KONFLIKTI EEST PÕGE-
NEVATEL UKRANIA  
KODANIKEL VÕIMALIK 
SAADA EESTISSE SAA-
BUMISEL? 

Psühhosotsiaalne kriisiabi 
Psühhosotsiaalne kriisiabi on inim-
lik, toetav ja praktiline abi kaasini-

mestele kriisiolukorras või selle jä-
rel, mis sisaldab erinevaid inimese 
heaolu- ja turvatunnet ning ratsio-
naalset otsustamist ja käitumist toe-
tavaid tegevusi. 

Tugi on kättesaadav telefo-
nil 116 006 või rahvusvaheli-
selt helistades +372 6147 393. 
Lisaks veebivestluste vahendu-
sel aadressil: www.palunabi.ee. 
Tugi on tagatud eesti, inglise ja 
vene keeles. 

Sotsiaalkindlustusamet tagab öö-
päev ringi erinevate infokanalite kau-
du teabe vajaduspõhise emotsionaal-
se toe osutamise ja informeerimise 
abivõimalustest. 

Eesti eesmärk on toetada Uk-
rainast saabunud inimeste ise-
seisvat toimetulekut ja aidata 
kaasa, et nad leiaksid võimali-
kult kiiresti töö ja elukoha. Sa-
mas soovime kiiresti tuvastada 
need põgenikud, kes vajavad rii-
gilt või kohalikult omavalitsu-
selt täiendavalt tuge. 

Tervishoid 
Tervise kaitse on inimeste põhiõigus 
ja kõigile Eestis viibivatele inimeste-
le on tagatud vältimatu abi raske või 
eluohtliku terviserikke korral. Üld- ja 
eriarstiabi saamine sõltub sellest, kas 
inimene on ravikindlustatud. 

Arvestama peab, et tervishoiu-
töötajad on juba praegu koroona-
kriisist väsinud ja koormus on nii-
gi väga suur. Seepärast on väljasel-
gitamisel võimalused, kuidas kaasa-
ta tervishoiuteenuste osutamisse nt 
võimalike Ukrainast saabujate seas 
olevad tervishoiutöötajad. 

Tööle asumisega tekib ka õigus ra-
vikindlustusele. Eestis on ravikind-
lustatud nii lühiajaliselt töötav kui 
ka elamisloaga töötav välismaalane. 

Tervisenõu saab inglise ja vene 
keeles perearsti nõuandetelefonil 
1220 (välismaa numbrilt helistades 
+372 634 6630). Vajadusel suunatak-
se hädaabinumbrile 112. 

Teema kuulub sotsiaalministeeriu-
mi vastutusalasse. 

KAS UKRAINA KODANI-
KE HALDUSDOKUMEN-
DID KEHTIVAD EESTIS? 
Kuidas legaliseerida? 
Dokumendid tuleb legaliseerimiseks 
saata posti teel. Kirjalik taotlus koos 

legaliseerimist vajava originaaldoku-
mendiga tuleb saata välisministee-
riumi konsulaarosakonda. 

Taotlusvorm on leitav välisminis-
teeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/
avaliku-dokumendi-legaliseerimine. 

Dokumentide  
legaliseerimine 
Juhul, kui Eestisse tulevad kolmanda-
te riikide kodanikud, pakub välismi-
nisteerium neile avaliku dokumen-
di legaliseerimise teenust. 

Avalik dokument on haldusdo-
kument (diplom, tunnistus, tõend, 
õiend, teatis vm), kohtu või kohtu-
ga seotud ametiasutuse väljastatud 
dokument (kohtuotsuse ärakiri, väl-
javõte registrist, kohtutäituri doku-
ment vm) ja notari või vandetõlgi do-
kument. 

Legaliseerimine tähendab doku-
mendil oleva allkirja ja vajadusel pit-
seri või templi ehtsuse kinnitamist. 
Legaliseerimise ei kinnita dokumen-
di sisu ega õiguspärasust ning ei mää-
ra ette dokumendi kasutatavust Ees-
ti õigusruumis. 

Ukrainaga on Eesti sõlminud 
õigusabi lepingu, mille kohaselt 
tunnustatakse vastastikku avalik-
ku dokumenti ilma täiendava tões-
tamiseta ehk teises riigis kasuta-
tavat dokumenti ei ole vaja täien-
davalt legaliseerida ega apostilli-
ga kinnitada. 

Postiaadress: Välisministeerium, 
konsulaarosakond, Islandi väljak 1, 
15049 Tallinn 

Teema kuulub välisministeeriumi 
vastutusalasse. 

KUIDAS TAGATAKSE  
UKRAINA KODANIKELE 
HARIDUS? 
Laps võetakse piirkonna kooli vastu 
ja hakkab kohe osalema õppetöös 
ning võimaldatakse koht lasteaias. 

Pakutakse tasuta eesti keele e-kur-
susi sisserännanutele. 

Kavas on vajadusel täienda-
vate üldhariduse koolikohtade 
ja üldhariduses täiendava ees-
ti keele õppe ning alusharidu-
se pakkumisega seotud kulude 
rahastamine. 

Haridus- ja teadusministee-
rium on kavandamas rahalisi 
vahendeid keeleõppe e-kursuse 
ukraina keele toe arenduseks ja 
täiendavate eesti keele õpetaja-
te koolitamiseks. 

Hariduse andmine 
Haridus- ja teadusministeerium ta-
gab sisserännanutele hariduse jätka-
mise võimalused koostöös kohalike 
omavalitsustega. 

Toetatakse keeleõppe täiendava-
te võimaluste pakkumist: õpetajate 
koolitamist ja eesti keele e-kursusi. 

Koostatakse juhendid uussisserän-
dajatele, koolijuhtidele, õpetajatele 
ja koolipidajatele hariduse ning kee-
leõppe teenuste korraldamiseks, mi-
da tehakse koostöös teiste ministee-
riumidega. 

Ülevaade kehtivatest tingimus-
test Ukraina kodanike võimali-
kuks Eestisse saabumiseks ja ko-
hanemiseks.

Teema kuulub haridus- ja teadus-
ministeeriumi vastutusalasse. 

Millised on Ukraina kodanike võimalused 
Eestisse saabumiseks ja siin viibimiseks?

●  Eesti ukrainlaste kongress (EUK) on suunatud ukraina kultuuri ja Ees-
ti ukraina kogukonna rahvusliku identiteedi säilitamisele. EUK on loonud 
tihedaid kontakte Ukrainaga – nii riiklike struktuuridega kui ka kohalike 
omavalitsuste, ülikoolide, ühiskondlike organisatsioonide, aga ka ukraina 
organisatsioonidega üle maailma. Kontaktid: EUK juhataja Vira Konõk, ukr.
est.congress@gmail.com, tel 523 2275 

●  Ukraina kultuurikeskus (EUK allselts), koduleht: www.ukk.ee, tel 5650 
2572, email: labora.tallinn@gmail.com 

●  Ukraina organisatsioonide assotsiatsioon Eestis (UOAE) juures te-
gutseb kolm pühapäevakooli Tallinnas, Valgas ja Tapal. UOAE-sse kuulub 
13 liikmesorganisatsiooni, kelle juhatus asub Tallinnas, Tapal, Valgas, Pai-
des, Paldiskis ja Pärnus. Kontaktid: UOAE juhataja  Vladimir Palamar, in-
fo@ukraine.ee; ukrainaoae@gmail.com, tel 5565 9763

UKRAINA KOGUKOND EESTIS 

Tallinn avas täna aadressil Niine 2 ööpäev läbi avatud vastuvõtu-
keskuse Ukraina sõjapõgenikele. 

Keskuse eesmärk on pakkuda ühest kohast erinevaid teenuseid, abi ja in-
fot, mida põgenikuna Eestisse jõudnud inimene vajab. Telefoni teel nõusta-
mine 1247. Keskuses registreeritakse Tallinna saabunud inimene ja tehak-
se kindlaks tema esmane abivajadus, politsei- ja piirivalveameti ametnikud 
nõustavad Eestis viibimise õiguslike aluste ja töötamise võimaluse asjus. 
Keskuses hakatakse Eestisse jääjatele vormistama isikukoodi, mis on vajalik 
erinevate riiklike teenuste ja toetuse saamiseks. Saabuvatele põgenikele lei-
takse majutuskoht, kus toimub ka toitlustamine, ning korraldatakse trans-
port majutuskohta. Tallinna ühistranspordi tasuta kasutamiseks vormista-
takse põgenikele ühiskaart. Registreeritakse lasteaia- ja koolikoha vajadus. 
Saabujaid kiirtestitakse ja pakutakse tervisenõustamist. Sotsiaalkindlustus-
amet pakub keskuses psühholoogilist abi. Saabujad varustatakse esmavaja-
like hügieenitarvete ja muu hädavajalikuga, pakutakse sooje jooke ja antak-
se esmane toidupakk. Samuti jagatakse infot sotsiaalabi võimaluste kohta 
Tallinnas. Laste jaoks on mängutuba. Kohapeal pakuvad abi ja nõustamist 
Eesti Pagulasabi vabatahtlikud. 

Vastuvõtukeskusest leiab lähemalt infot: https://www.tallinn.ee/Sojapo-
genike-vastuvotukeskus-Tallinnas.

TEADMISEKS
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Haabersti linnaosa valitsus kuu-
lutas jaanuaris välja konkursi, et 
vabariigi aastapäeva eel tunnusta-
da linnaosa parimaid haridustöö-
tajaid. Konkursile esitati viies ka-
tegoorias 75 taotlust, mille seast 
valis komisjon välja parimad.

Haabersti linnaosa vanem Oleg Silja-
nov sõnas, et konkursi eesmärk oli 
tänada ja tunnustada neid, kelle töö 
on olnud tähelepanuväärne ja oluline 
Haabersti lastele ja noortele ning kes 
on andnud oma olulise panuse hari-
duse edendamisse. „Haabersti linna-
osas on üle 800 haridustöötaja, kes 
kõik väärivad tänu ja tunnustust, sest 
nemad on need, kes suunavad ning 
kujundavad meie lapsi ja noori, in-
nustades neid liikuma parema tule-
viku poole,“ ütles Siljanov ja tänas 
kõiki linnaosa haridustöötajaid.

„On suur rõõm, et lapsevanemad 
ja haridusasutused on leidnud, et esi-
le tõstmist väärivad nii paljud hari-
dustöötajad,“ jätkas linnaosavanem 
ning lisas, et komisjonil oli kandidaa-
tide vahel valikut teha väga keeruli-
ne, kuna parima tiitlit väärisid paljud.

Haabersti aasta haridusju-
hi tiitli pälvis Haabersti vene 
gümnaasiumi direktor Irina An-
tonjuk. Antonjuk töötanud Haabers-
ti vene gümnaasiumi direktori ame-
tikohal üle 12 aasta. Ta on väsimatu 
eestvedaja, kelle initsiatiivil osaletak-
se paljudes projektides. Irina jaoks 
on oluline avatud suhtlemine, võrdne 
kohtlemine, inspireerimine ja innus-
tamine. Koolijuhina peab ta oluliseks 
meeskonna hoidmist, õpetajate enese 
märkamise ja tähtsustamise arenda-
mist. Direktori uuendusmeelsust on 
märgata ka kooli üritustes. Direkto-
ri eestvedamisel lükati käima selline 
tore traditsioon nagu koolikohviku 
päev, mis leiab aset kooli õues, kuid 
traditsioone on veelgi. Üheks tähtsa-
maks osaks Irina tegevuses on kooli, 
linna ja linnaosa tutvustamine kollee-
gidele ja haridusteadlastele nii riigi 
kui ka rahvusvahelisel tasemel. Peda-
googide silmis on Irina Antonjuk koo-
likollektiivi eestvedaja, kes õigustab 
õpetajate, lapsevanemate ja õpilaste 
usaldust ning tõestab iga päev oma 
oskust edukalt inimestega töötada.

Haabersti aasta kooliõpeta-
ja tiitli pälvis Vootele Hansen. 
Vootele Hansen töötab Järveotsa güm-
naasiumis aastast 2004 ja ta on tões-
tanud end laia silmaringiga profes-
sionaalina. Ühtviisi professionaalselt 
õpetab ta erinevates kooliastmetes nii 
geograafiat ja loodusõpetust kui ka 
ajalugu ja ühiskonnaõpetust. Kollee-
gid on öelnud, et Vootele on Järveotsa 

gümnaasiumi kõige laiema silmarin-
giga inimene, kes võiks vist õpetada 
kõiki aineid. Temalt õpib iga vestlu-
se kängus. Samuti on Vootele tundli-
ku sotsiaalse närviga kodanik, kes on 
aastate jooksul olnud aktiivne nii riik-
likul kui ka kohalikul tasandil ja ko-
duse Haabersti ühiskondlikes ettevõt-
mistes. Ka koolis saab tema panusega 
nii õppe- kui ka huvitegevuslike sünd-
muste korraldamisel alati arvestada. 
Eriti hinnatakse tema panust õpilas-
te kodanikukasvatuse vallas nii koo-
litundides kui ka õpilasürituste kor-
raldamisel. Kolleegid hindavad kõr-
gelt tema suutlikkust leida vastuseid 
peaaegu igale küsimusele ning pak-
kuda välja omapäraseid lahendusi. 
Küllap on see Vootele rikas elukoge-
mus ja entsüklopeediline teadmiste 
pagas, mis teeb temast õpetaja, kel-
le kohta on öeldud: „Ta on heataht-
lik ja õpilastega kannatlik, ta õpetab 
alati rohkem kui lihtsalt oma ainet.“

Haabersti aasta lasteaiaõpeta-
ja on Eha Maria Paas Nurmenuku 
lasteaiast. Eha Maria Paas on Nurme-
nuku lasteaias töötanud 7,5 aastat. Eha 
Maria on loov ja loominguline ning vä-
ga särav õpetaja. Tal on hea kunstian-
ne ning ta kasvatab ja õpetab ka lap-
si nii, et nad märkaksid enda ümber 
väikseid detaile. Veel iseloomustab Eha 

Mariat väga hea töö laste väärtushin-
nangute kujundamisel – ta teeb oma 
igapäevast tööd nii, et lapsed õpiksid 
olema iseseisvad, märkama kaaslast 
enda kõrval ja teda vajadusel abista-
ma. Eha Maria on „raamidest väljas“ 
õpetaja. Ta võtab lastega ette palju sel-
liseid asju, mida õppekava ette ei näe 
ja mida keegi oodata ei oska. Eha „elab 
õues koos lastega“ – seal süüakse, isegi 
magatakse lõunaund ning viiakse läbi 
tegevusi. Ta õpetab lapsi hoidma kesk-
konda ja loodust meie ümber, rühmas 
on au sees taaskasutus ja ta ise annab 
selles lastele suurepärast eeskuju. Eha 
Maria elab ja töötab põhimõtte järgi, 
et elus ei ole probleeme, on vaid proo-
vikivid. Ta on hea kuulaja ja nõuand-
ja nii lapsevanematele kui ka kollee-
gidele. Eha Maria on õpetaja, kes sä-
rab ise, paneb särama lapsed, lapseva-
nemad ja kolleegid.

Haabersti aasta staažikas õpeta-
ja on Rukkilille lasteaia muusika-
õpetaja Margarita Kempi. 40-aas-
tase pedagoogilise kogemusega Mar-
garita omab lugupidamist ja austust 
kollektiivis, lastevanemate seas ja pal-
judes ühiskondlikes organisatsiooni-
des. Talle meeldib töötada meeskonnas 
ning ta peab alati tähtsaks kolleegide 
arvamusi ja ettepanekuid. Elupõlise 
õppimise tähtsustamist hinnates pöö-

rab ta palju tähelepanu enese täien-
damisele, kasutab oma pedagoogili-
ses ja laste esteetilise arendamise töös 
mitmeid alternatiivseid metoodikaid, 
mis arendavad lastes huvi ja armastust 
loominguliste tegevuste vastu, esine-
mise ja isetegemise julgust. Läbi aasta-
te loeb ta oma peamiseks eesmärgiks 
muusikapedagoogina tööd, mis loob 
igale lapsele heaolu, turvatunde ja te-
ma emotsionaalse positiivse rahulolu 
lasteaias viibimise ajal ning eakaaslas-
tega suhtlemisel. Kasutades muusika-
lise hariduse võimalusi laste loovuse, 
innovatiivse ja kujundliku mõtlemi-
se arendamiseks, oskab Margarita ka 
suhtlemisprobleemidega lapsi integ-
reerida eakaaslaste kollektiivi, kasu-
tades muusikateraapiat.

Haabersti parima õpetaja 
abi tiitli pälvis Veerise lasteaia 
õpetaja abi Kaja Peit. Kaja ameti-
nimetus on küll õpetaja abi, aga tege-
likult on ta oma rühmas võrdne part-
ner ja meeskonnaliige. Kaja viib laste-
ga läbi õppetegevusi ja käib nendega 
õppekäikudel. Kaja teeb oma tööd sü-
damega, rühm on alati korras ja pu-
has ning lasteaia külalised Merekivi-
de rühma alati oodatud. Kaja ettepane-
kuid õpi- ja töökeskkonna kujundami-
seks ja paremaks muutmiseks võetak-
se alati tõsiselt. Lisaks Merekivide rüh-
male kaunistavad Veerise lasteaia saa-
li ja fuajeed Kaja valmistatud või tema 
juhendamisel valminud pillirookroo-
nid. Merekivide rühmas projekt õppe 
läbiviimisel on Kaja asendamatu abili-
ne. Lisaks Merekivide rühma tegemis-
te organiseerimisele on Kaja jõudnud 
organiseerida ja eest vedada ka mit-
meid lasteaia ja Kakumäe kogukon-
na ühisüritusi. Ta on oma käitumise 
ja suhtlemisoskusega eeskujuks laste-
le ja kolleegidele. Tema tegevused las-
te ja personali heaks on olnud tähele-
panuväärsed ja olulised. Laste ja lapse-
vanemate südamed ning usalduse on 
ta võitnud tänu järjepidevale panusta-
misele igapäevatöösse.

Tallinn algatab  
Pikaliiva 69 detail-
planeeringu: plaanis  
on ka põhikooli ja  
lasteaia rajamine
Tallinna linnavalitsus otsustas al-
gatada Pikaliiva tänav 69 kinnistu 
ja lähiala detailplaneeringu, rii-
gile kuuluva ja Haabersti linna-
osas asuva planeeritava maa-ala 
suurus on 15,17 hektarit.

Detailplaneeringu algatusette-
paneku eesmärk on alustada Pi-
kaliiva tn 69 kinnistu taotlemist 
linnale, et võtta kasutusse Haa-
bersti linnaosa üldplaneeringus 
ja Pikaliiva struktuurplaanis ka-
vandatud ühiskondlike hoone-
te ala ning Harku järve äärne 
roheala.

Haabersti linnaosavanem Oleg 
Siljanov sõnas, et detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on 
selgitada välja võimalused raja-
da piirkonda teenindavad põhi-
kooli-, lasteaia- ja huvikoolihoo-
ned ning ühiskondlikud hooned, 
samuti arendada Harku järve äär-
set puhke- ja rekreatsiooniala ja 
kaldapromenaadi, mis täienda-
vad nii planeeritava kui ka ümb-
ritseva ala elukeskkonda. „Vasta-
valt detailplaneeringu algatamise 
otsusele on kavandatud Pikaliiva 
69 kinnistule vaid sotsiaalobjek-
tid, mille funktsioone täpsusta-
takse detailplaneeringu koosta-
mise staadiumis,“ ütles Siljanov 
ning lisas, et antud detailplanee-
ring on väga oluline, kuna loob 
elanikele paremad ja mitmekülg-
semad võimalused ning täiendab 
linnaosa haridusvõrgustikku.

Abilinnapea Vadim Belobrovt-
sevi sõnul on hästi oluline, et esi-
meses etapis planeeritakse sellele 
alale põhikooli ja lasteaia rajamist 
ning järveäärsetele vaba aja veet-
mise rajatistele ka muid vajalik-
ke piirkonda teenindavaid funkt-
sioone. „Haabersti linnaosa are-
neb kiiresti ning viimastel aasta-
tel on asunud piirkonda elama 
palju lastega noori peresid. Olu-
line on, et lapsed saaksid käia ja 
õppida kodulähedases koolis ning 
lasteaias. See on ka üks peamisi 
põhjuseid Pikaliiva 69 kinnistu 
detailplaneeringu algatamiseks,“ 
ütles Belobrovtsev.

Detailplaneeringuga soovitak-
se lahendada ka ala heakorras-
tuse, haljastuse, juurepääsutee-
de, parkimise ja tehnovõrkude-
ga varustamise põhimõtteline la-
hendus. Detailplaneeringu koos-
taja leidmiseks viiakse läbi han-
kemenetlus pärast detailplanee-
ringu algatamist. Hankemenet-
luse viib läbi Tallinna linnapla-
neerimise amet.

Pikaliiva tänav 69 detailplanee-
ringu algatamise peab veel heaks 
kiitma ka Tallinna linnavolikogu.

Tallinna kommunikatsioon

Veel on võimalik esitada taotlus elukohajärgse kooli määramiseks
Taotlusi elukohajärgsete koolide 
määramiseks 2022. aasta septemb-
ris munitsipaalkooli esimesse klas-
si astuvatele lastele saavad  15. märt-
sini 2022 esitada Eesti rahvastikure-
gistri andmetel Tallinnas elavad lap-
sevanemad. Nii eKooli kaudu kui ka 
Tallinna haridusametis esitatud pa-
bertaotlused vaadatakse läbi pärast 
15. märtsi. Teate määratud koolist 
saab taotluse eKoolis esitanud vanem 
e-posti aadressile hiljemalt 20. maiks. 

Pabertaotluse esitanud vanem saab 
teate postiga lapse rahvastikuregist-
rijärgsele aadressile. 

Koolide määramisel arvestatakse 
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 
ning Tallinna linnas kehtiva korra alu-
sel eelkõige elukoha lähedust kooli-
le ja õdede-vendade õppimist samas 
koolis, võimalusel ka vanemate ee-
listusi. 

Kui mõnda kooli soovijaid on roh-
kem, kui koolil on õppekohti, arves-

tatakse elukohaandmete registreeri-
mise aega. Vanema soovil võib kooli 
astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul esi-
tab vanem koos taotlusega koolival-
midust kinnitava dokumendi. 6-aasta-
se lapse koolitulekust tuleb Tallinna 
haridusametit teavitada hiljemalt 1. 
mail 2022. 

Lapsevanematel, kelle lapsed on 
1. märtsiks saanud koolikoha ülelin-
nalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja 
enam taotlust esitada.

Pabertaotlusi võetakse vastu Tal-
linna haridusametis (Estonia pst 5a, 
10143 Tallinn): esmaspäeval 9–17.45; 
teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäe-
val  9–16.45 ning reedel 9–15.45.

Täpsem info 1. klassi astumise 
kohta: https://www.tallinn.ee/est/
haridus/Esimesse-klassi-astumine.

Lisateave: Tallinna haridusamet, 
tel 640 4590, e-post haridusamet@
tallinnlv.ee

Tallinna kommunikatsioon

Haaberstis tunnustati linnaosa  
parimaid haridustöötajaid

Haabersti aasta lasteaiaõpeta-
ja on Eha Maria Paas Nurme-
nuku lasteaiast.

Haabersti aasta staažikas õpe-
taja on Rukkilille lasteaia muu-
sikaõpetaja Margarita Kempi.

Haabersti aasta haridusjuht on 
vene gümnaasiumi direktor Iri-
na Antonjuk.

Haabersti parim õpetaja abi on 
Veerise lasteaia õpetaja abi Ka-
ja Peit.

Haabersti aasta kooliõpetaja on 
Vootele Hansen Järveotsa güm-
naasiumist.
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Algasid ehitustööd 
Rannamõisa tee  
viimase lõigu  
rekonstrueerimiseks 
Algasid Rannamõisa tee rekonst-
rueerimise II etapi tööd, mille käi-
gus ehitatakse välja 1,5 km pikku-
ne eraldusriba ning nelja sõidura-
jaga teelõik.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul 
on tegemist viimase lõiguga Tal-
linna linna naaberomavalitsuste-
ga ühendavast teelõigust. „Ranna-
mõisa tee rekonstrueerimise esi-
mene etapp viidi läbi eelmise aas-
ta alguses, mil rajati Tallinna linna 
ja Harku valla piiril kulgeva Tisk-
re oja kohale uued sillad. Valmis 
sai 220 meetri pikkune eraldatud 
sõidusuundadega teelõik, millega 
loodi eeldus rekonstrueerimise tei-
seks etapiks,“ selgitas Svet. „Nüüd 
on plaanis rajada esmalt teelõik lin-
na sisenevale sõidusuunale ning 
liiklus jääb seni toimima olemas-
olevasse teekoridori. Juunis suuna-
takse liiklusvoog uuele valminud 
teelõigule ning alustatakse ehitus-
töödega linnast väljuva sõidusuu-
na rajamiseks.“

Svet lisas, et mõlemasse suun-
da tuleb sõidutee äärde ka kerg-
liiklustee: „Linna suunduval suunal 
on kergliiklustee olemas ning ehi-
tustööde käigus muutub vaid osa-
liselt selle koridor. Linnast välju-
val suunal aga praegu kergliiklus-
teed ei ole ja nüüd rajatakse kogu 
rekonstrueeritava lõigu ulatuses 
uus 1,3 km pikkune tee.“

Haabersti linnaosa vanem Oleg 
Siljanov sõnas, et tööde käigus re-
konstrueeritakse olemasolevad 
ühissõidukipeatused ning ehita-
takse veel kaks peatust ja ristmi-
kud varustatakse nüüdisaegsete 
foorisüsteemidega. „Lisaks teede-
ehituslikele töödele rajatakse re-
konstrueeritaval teelõigul leedteh-
noloogial põhinev tänavavalgustus 
ning ülekäiguradade erivalgustus. 
Lahendatakse piirkonna sademe-
vee kanaliseerimine, uuendatakse 
olmekanalisatsiooni ja veetorustik-
ke ning kaitstakse vanu ja rajatak-
se uusi tehnovõrke,“ rääkis linna-
osavanem ning lisas, et Rannamõi-
sa tee ehitustööde mahtu kuulub 
ka Pikaliiva tänava väljaehitami-
ne Rannamõisa teest kuni Noor-
kuu ja Vanakuu tänava ristmikuni. 

Haljastustööde käigus istutatak-
se rekonstrueeritava teelõigu ümb-
rusesse 175 sangleppa, 144 Serbia 
kuuske, 378 Kanada leedrit, 25 lää-
nepärna, 10 Lamarcki toompihla-
kat ja 3 hõberemmelgat, 24 puud 
istutatakse ümber uude kohta. See-
ga istutatakse 177 langetatud puu 
asemele kokku 735 uut puud. Li-
saks rajatakse istutusalad 5700 
enela- ja punapajuistikule. Linna 
piirile paigaldatakse infotablooga 
varustatud Tallinna piiritähis.

Rannamõisa tee rekonstrueeri-
mistööde tellija on Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalamet, töid 
teeb Tallinna Teede AS ning tööde 
lepinguline maksumus on üle 7,35 
miljoni euro, millest 534 000 euro 
ulatuses on kaasfinantseerija Tal-
linna Vesi AS. Ehitustööde lepingu-
line tähtaeg on jaanuar 2023. Pro-
jektdokumentatsiooni koostas K-
Projekt AS. 

Autoga sõitjatele ja kergliikleja-
tele on ehitustööde ajal läbipääs ta-
gatud, kuid palutakse järgida aju-
tist liikluskorraldust ning arves-
tada, et tavapärane liiklemine on 
häiritud. 

Tallinna kommunikatsoon

Haabersti noortekeskuse tegevused MÄRTS-APRILL
Üldinfo: Aadress: Õismäe tee 24 (Nurme-
nuku peatus, Karikakra peatus). Avatud: 
esmaspäevast reedeni 13–19. Telefon: 
5309 0808. E-mail: info@haabersti.ee.

MÄRTS
7.03 kell 16 – Noorte projektid. Mõt-
leme, kirjutame ja viime ellu noorte 
omaalgatuslikke projekte. 
8.03 kell 13 – Naistepäev. Tähista-
me üheskoos naistepäeva. 
9.03 kell 16 – Kokandus.
10.03 kell 16 – Fotograafia. Ringi te-
gevuse eesmärk on tutvuda fotograafia 
kui kunsti ning eneseväljendamise vii-
siga. Noortel on võimalus saada esma-
ne kogemus pildistamises. 
14.03 kell 15 – Omaloomingu päev. 
Üritus toimub emakeelepäeva tähis-
tamiseks. 
14.03 kell 16 – Noorte projektid. 

15.03 kell 16 – Meisterdamine. 
Voldime, lõikame, värvime, kleebime, 
meisterdame! Ring on kõigile osaleja-
tele tasuta.
16.03 kell 16 – Kokandus.
17.03 kell 16 – Fotograafia. 
21.03 kell 16 – Noorte projektid.
22.03 kell 16 – Meisterdamine.
23.03 kell 16 – Kokandus.
24.03 kell 16 – Fotograafia.
28.03 kell 16 – Noorte projektid.
29.03 kell 16 – Meisterdamine.
30.03 kell 16 – Kokandus.
31.03 kell 16 – Fotograafia.

APRILL
4.04 kell 16 – Noorte projektid.
5.04 kell 16 – Meisterdamine.
6.04 kell 16 – Kokandus.
7.04 kell 16 – Fotograafia.
4.04–8.04 – Turniirinädal. Noorte-
keskuse traditsiooniline turniirinädal. 

Nädala vältel toimuvad noortekesku-
sed erinevad individuaalsed turniirid, 
millest kõik saavad osa võtta. Turnii-
ri viimasel päeval autasustame pa-
rimaid.
20.04 – Cosplay „Tähetund“. Cosplay 
on põnev kostüümide loomise võist-
lus. Osalema on oodatud 1.–12. klas-
side õpilased üle Eesti. Cosplayl osale-
ja peab ise valmistama oma lemmik-
tegelaskuju kostüümi ning saatma pil-
di enda loodud tegelaskujust koos ori-
ginaaltegelase pildiga Haabersti noor-
tekeskuse meiliaadressile info@haa-
bersti.ee hiljemalt 1.05.2022 kell 23:59. 
Oluline on lisada ka fotoseeria kostüü-
mi algmaterjalidest ning valmimisest 
veendumaks, et kostüüm on enda val-
mistatud ja mitte kuskilt komplektina 
ostetud. Cosplay võistlusele registreeri-
mine lõpeb 20.04.2022. Lisainfo ja re-
gistreerimine: mariliis@haabersti.ee.

Tallinna linnavolikogu mõistis 
märtsi alguses toimunud erakor-
ralisel istungil üheselt hukka Ve-
ne Föderatsiooni sõjalise agres-
siooni Ukraina vastu ning aval-
dab toetust Ukraina rahvale. Li-
saks lõpetatakse koostöö Venemaa 
omavalitsustega. Pöördumist toe-
tasid kõik linnavolikogus esinda-
tud fraktsioonid. 

Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossi-
novski ütles, et need kuriteod Ukrai-
na riigi ja rahva vastu ei ole jäänud 
reaktsioonita ka Tallinnas ja teistes 
Eesti omavalitsustes. „Loomulikult 
peame olema solidaarsed Ukraina rii-
gi ja rahvaga. Tallinn toetab Ukrainat 
humanitaarkatastroofi leevendami-
sel ning on valmis toetama oma sõp-
ruslinnu Kiievit ja Odessat sõja taga-
järgede likvideerimisel.“

„Esimesed sõjapõgenikud on jõud-
nud Eestisse, sealhulgas Tallinnasse. 
Avasime nende jaoks vastuvõtukes-
kuse, aitame nii hariduse andmisel 
kui ka vajalike sotsiaalteenustega,“ 
sõnas volikogu esimees. „Oleme ot-
sustanud öelda üles ka koostöölepped 
Peterburi ja Moskva linnaga ning lõ-
petada koostöö teiste Venemaa oma-
valitsustega. On mõeldamatu jätka-
ta koostööd Vene riigi ametlike ins-
titutsioonidega varasematel alustel, 
kui Venemaa on käivitanud sõja oma 
naaberriigi vastu.“

Linnavolikogu avaldus sõnastati 
lõplikult kõikide fraktsioonide ühis-
tööna.

Tallinna linnavolikogu 
avaldus seoses Venemaa 
agressiooniga Ukraina 
vastu
Tallinna linn mõistab karmilt hukka 
Vene Föderatsiooni poolt Valgevene 
kaasabil teostatud sõjalise sissetungi 
Ukrainasse ja okupeeritud piirkon-
dade ebaseadusliku tunnustamise. 
Venemaa poolt käivitatud ulatuslik 
sõjategevus Ukrainas on kuritegu ra-
hu vastu ning vastuolus inimõiguste, 
rahvusvaheliste kokkulepete ja ÜRO 
hartaga. Toetame nüüd ja tulevikus 
Ukraina rahva õigust ise oma vabal 
tahtel määrata enda tulevik. 

Peame oluliseks Ukraina inimeste 
igakülgset toetamist, et leevendada 
sõjaga kaasnevat humanitaarset ka-
tastroofi. Tallinna linnavolikogu kut-
sub üles kõiki omavalitsusi ja organi-
satsioone pakkuma abi Ukraina rah-
vale. Toetame humanitaarabiga Vene 
vägede rünnaku all olevaid Tallinna 
sõpruslinnu Kiievit ja Odessat. Ole-
me valmis abistama neid sõja taga-
järgede likvideerimisel ja omavalit-
suslike tegevuste taastamisel.

Osutame koostöös Eesti riigi ja 
kodanikuühendustega abi siia saa-
bunud Ukraina sõjapõgenikele, ta-
gades ligipääsu haridusele, töövõi-
malustele ning vajalikele sotsiaal-
teenustele. Pakume tegevustoetust 
ja linnale kuuluvaid ruume Tallin-
nas tegutsevale Ukraina kogukonna-
le, sealhulgas humanitaarabi saatmi-
seks Ukrainasse ning teavitusüritus-
te korraldamiseks. 

Tallinn lõpetab koostöö ja ütleb 
üles koostöölepped Venemaa oma-
valitsustega. Tallinna linnavolikogu 
kutsub üles teisi pealinnu ja omava-
litsusi mõistma hukka Vene Föde-
ratsiooni agressiooni Ukraina vas-
tu ning lõpetama kõik suhted Ve-
nemaa omavalitsuste ja riiklike ins-
titutsioonidega. Toetame Venemaa 
linnade osaluse peatamist rahvus-
vahelistes omavalitsusorganisat-
sioonides.

Tallinn on koduks eri rahvusest 
linnakodanikele. Rõhutame, et kõik 
meie elanikud nende emakeelest 
ja kultuurilisest taustast sõltuma-
ta saavad tunda end Eesti pealin-
nas turvaliselt, hoida oma keelt ja 
kultuuri. 

Mõistame hukka igasuguse vale-
informatsiooni levitamise, Venemaa 
agressiooni õigustamise ja rahvusli-
ku vihkamise. Tallinna linnavoliko-
gu toetab Eesti riigi samme, et piira-
ta Venemaa sõjapropagandat, vihka-
mist ja väärinfot edastavaid kanaleid 
ja sõnumeid. Me ei tee koostööd or-
ganisatsioonide ja isikutega, kes ai-
tavad taastoota Vene Föderatsiooni 
mõjuvälja või õigustavad Venemaa 
agressiooni.

Tallinna linnavolikogu avaldab 
kindlat toetust Ukraina rahvale, sel-
le suveräänsusele ja territoriaalse-
le terviklikkusele. Ukrainal on su-
veräänse riigina õigus määrata ise 
enda julgeolekupoliitika ja rahva 
tulevik.

Tallinna linnavolikogu

Haabersti päeva-
keskuse tegevused 
Üldinfo: Õismäe tee 24, 1351,  
tel 5624 2925, 657 9872, e-post  
info@habsot.eu. Haabersti päeva-
keskus on avatud: E 8.15–18.00;  
T, K, N 8.15–17.00: R 8.15–16.00.

ÜRITUSED
16.03 kell 14 Kontsert
17.03 kell 14 Terviseneljapäev – 
jalaravikliiniku spetsialistid räägi-
vad, kuidas hoolitseda jalgade eest 
– mida saab kodus ise ära teha ja 
milliseid jalanõusid kanda! Koha-
peal toimub jalahooldustoodete, 
kreemide ja abivahendite kaasa-
müük. Tervis algab jalgadest! Kü-
simused mõtle varem valmis ja pa-
ne paberile.
23.03 kell 14 Tervitame kevadet
30.03 kell 14 Naljakolmapäev
6.04 kell 14 Külas kalamees ja 
luuletaja Vladislav Koržets

Haabersti päevakeskusel on õigus 
teha üritustes ja esinejates muu-
datusi.
 
TEENUSED
●  Massaaž – E, T, N, R kell 9–19
●  Käte ja jalgade hooldus –  

E kell 10–16
●  Juuksur – T, K kell 10–16
●  Saun – N ja R 10–17
●  Vererõhu mõõtmine –  

E–R kell 9–17
●  Kaalumine – E–R kell 9–17
●  Internetipunkt –  

E–R kell 9–17.
Etteregistreerimisega infotoas või 
tel 5624 2925

OOTAME HUVIRINGIDESSE 
UUSI LIIKMEID!
●  Rõõmsameelne laulualdis 

meesterahvas! Võta kaasa oma 
hea sõber ja tule, laulame koos! 
Türnpu meeskoor kuulutab välja 
uute lauljate vastuvõtu 18–70-a 
meestele. Meie lauluharjutused 
toimuvad teisipäeviti ja neljapäe-
viti kell 18.15 Haabersti päeva-
keskuses.

●  Kudumise ja heegeldami-
se ring ootab oma ridades-
se uusi nobenäppe. Selle hoo-
aja teema on pärimuslikud kin-
dad. Ja kes pole enne heegelnõe-
la või sukavardaid käes hoidnud, 
ka need saavad vastavad osku-
sed omandatud. Juhendaja Juta 
Kuuse. Info tel 5624 2921.

●  Piccolo koor ootab oma rida-
desse uusi lauluhääli. Laula-
me koos igal esmaspäeval kell 
14.30. Laul teeb meele rõõmsaks 
ja hoiab noorena! Koorijuht Aar-
ne Männik.

●  Line-tants on tantsutreening 
kõigile, kel soov muusika rüt-
mis liikuda. Sobib nii noorte-
le kui ka eakamatele, nii naiste-
le kui ka meestele. Line-tantsus 
pole vaja paarilist, see on indivi-
duaalne tantsustiil. Tantsitakse 
polkat ja valssi, rumbat ja two-
step’i, kantrimuusika on ja jääb. 
Trennid toimuvad teisipäeviti kl 
11.20 Lea Salveti juhendamisel. 
Grupiga pole kunagi hilja liituda!

●  Toolil istudes võimlemine 
ootab huvilisi liituma kol-
mapäeval kell 12.15. Tooli-
võimlemise juhendaja kogene-
nud treener-nõustaja Kai Ilp, tel 
501 4908.

Rohkem infot Haabersti päe-
vakeskuse huviringide kohta:  
https://www.tallinn.ee/est/habsot/.

Kvaliteetne maalri-, tapeetimis- ja vii-
mistlustöö suurte kogemustega maal-
rilt. Tel. 54410972

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

Ostan Riia nõusid, tasse, taldrikuid, ser-
viisi, nõukaaegseid mudelautosid 1:43, 
piimakannu, morsikannu, eesti muusi-
kaga kassette ja CD-sid. Tel 555 255 84.

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

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

Ostame absoluutselt igas seisus auto-
sid. Kustutame ARK-ist litsentsi alusel. 
Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310

Ostan kasutult seisma jäänud või kiir-
müügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, 
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu 
ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal 
kiire vormistamine ja tehing. Pakku-
misi ootan seisevauto@gmail.com või 
56188671 Järgi tulen puksiiriga ja ta-
sun sularahas. Vormistan ja arvelt ma-
ha võtan ise. Vaata lisaks www.seise-
vauto.ee

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

Ostan teie sõiduki. Pakkuda võib kõike. 
5533060.

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

Vajatakse isiklikku abistajat raske puu-
dega naisüliõpilasele. Tööülesanded: 
abistamine õpingutel ülikoolis ja vähe-
ne abi liikumisel. Vajalik eesti keele os-
kus, abivalmidus ja heasoovlikkus. Töö-
tasu 3,86 eurot tunnis bruto. Osaline 
tööaeg kuni 50 h kuus. Töötajaga sõl-
mitakse käsundusleping MTÜ Eesti Ise-
seisva Elu Keskuses.  Kontakt telefon 
55527757

Kodumaine kartul, köögivili ja mesi ko-
jutoomisega. Tellimine ja lisainfo TEL 
58652190. www.põllultkoju.ee

Soovin osta maja, majaosa või suure-
mat korterit Tallinnas või selle lähi-
ümbruses. Oleme pojaga (11a) oma esi-
mest päris kodu soetamas. Meile 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. Tiina tel.5532443 

Tallinna linn toetab Ukrainat ning lõpetab  
koostöö Moskva ja Peterburiga
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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

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Pakkumine kehtib BENU või Rimi kliendikaardiga.

01. - 06.03

07. - 13.03

14. - 20.03

21. - 31.03

-33%
Armastatud brändide 
kõik tooted taas 

Õismäe apteek
Õismäe tee 1b, Tallinn | Tel: 6579166

E-R 8:00 – 19:30 | L 9:00 – 16:00

Väike-Õismäe apteek
Õismäe tee 105a, Tallinn | Tel: 6574865

E-R 8:00 – 20:00 | L 10:00 – 15:00E-R 8:00 – 20:00 | L 10:00 – 15:00

 

UUED KURSUSED:
u  Ladina-Ameerika tantsud (üksitantsitav stiil) al.16 märts kell 19.00
u  Seltskonnatantsukursused algajatele al. 20 märts kell 18.00
u  Seltskonnatantsukursused edasijõudnutele al. 15 märts kell 19.30

Tunnid toimuvad:
u  LA- tantsud Mambo Tantsumajas Tiskre tee 10, Kakumäe
u  Seltskonnatants algajad Tiskre tee 10
u  Seltskonnatants edasijõudnud Õismäe tee 50, Õismäe Gümnaasium

Info ja registreerimine e-mail: sveajuur@gmail.com 
5118776, 53735191 Airi, Voldemar ja Svea Juur 

www.mambo.ee

VÕISTLUSTANTSUKLUBI MAMBO
42. HOOAEG

Kontakt ja lisainfo:
+372 5092127
palusalusk.ee
facebook.com/palusaluspordiklubi/

Ujumiskursused ja 
treeningud lastele

Alates 6. eluaastast 
Õismäel, Mustamäel ja 

Lasnamäel


