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Haabersti linnaosavanem Andre Ha-
nimägi sõnas, et on suur rõõm ja au 
tunnustada neid, kelle töö ja isiklik 
eeskuju on olnud tähelepanuväärne 
ning oluline Haabersti lastele ja noor-
tele. „Linnaosavalitsuse poolt korral-
datud tunnustuskonkursile esitati  
86 nominenti, mis näitab, et meil on 
palju häid ning silmapaistvaid hari-
dustöötajaid, kelle üle võime uhked 
olla,“ ütles linnaosavanem. 

Ühtlasi tänas Hanimägi kõiki neid, 
kes nominentide tehtavat tööd ja pa-
nust märkasid ning oma kandidaadi 
tunnustusauhinnale esitasid.

Haabersti aasta haridusjuhi 
tiitli pälvis Kristina Märks Tal-
linna Meelespea Lasteaiast. Kristi-
na on ääretult energiline ja organisee-
rimisvõimeline juht, kes on valmis 
võtma vastu ning rakendama kõiki 
ideid, mis muudavad lasteaia õppe- ja 
kasvukeskkonna lastesõbralikuks ja 
töötajate töö efektiivsemaks. Direk-
tori eestvedamisel teeb Tallinna Mee-
lespea Lasteaed aktiivset koostööd ka 
rahvusvahelisel tasandil. 

Haabersti aasta staažikas õpe-
taja on Pelageja Ozerova Tallinna 
Õismäe Vene Lütseumist. Keemia-
õpetaja Pelageja Ozerova on Tallinna 
Õismäe Vene Lütseumis töötanud 28 
aastat. Ta on pühendunud, nõudlik 
ja järjekindel aineõpetaja, aga ta on 
ka õpetaja, kelle pärast Õismäe Vene 
Lütseumi tullakse. Tema õpilased on 
esindanud Eestit Euroopa Liidu noor-
teadlaste konkursil ning koju on too-
dud mitu medalit rahvusvahelistelt 
keemiaolümpiaadidelt. Õpetaja Pe-
lageja õpilased on toonud erineva-
tel aastatel Eestile 1 kuld-, 2 hõbe- ja  
2 pronksmedalit. 

Haabersti aasta parima kooli-
õpetaja tiitli pälvis Ruti Nõmm 
Tallinna Järveotsa Gümnaasiu-
mist. Ruti Nõmm on Tallinna Jär-
veotsa Gümnaasiumis töötanud üle  
20 aasta, olles pühendunud ja armas-
tatud eesti keele ja kirjanduse õpeta-

ja. Lisaks on ta koolis juhendanud näi-
teringi ning oma suurt teatriarmas-
tust on Ruti süstinud ka paljudesse 
õpilastesse. Kolleegide hinnangul on 
Ruti Järveotsa kooli üks loomingu-
lisemaid inimesi, kes on väga inno-
vaatiline. Ruti Nõmm on suure süda-
mega õpetaja, keda hindavad nii õpi-
lased, lapsevanemad kui kolleegid.

Haabersti aasta parim lasteaia-
õpetaja on Grete Aavamägi Tallin-
na Veerise Lasteaiast. Õpetajana on 
Grete suurepäraseks eeskujuks. Tal-
le on omased kõrged väärtushinnan-
gud ja lugupidav suhtumine kolleegi-
desse, ta on alati viisakas, professio-
naalne ning väärikas. Lapsevanemad 
räägivad Gretest, et tema initsiatiiv ja 
loomingulisus mängulistes õppetege-
vustes paneb laste silmad särama ja 

julgustab nende arengut. Silmapais-
tev on ka tema oskus olla armas ja 
hooliv, kuid sealjuures tegus ja konk-
reetne. Grete paistab silma kui noor, 
andekas ja tulevikku vaatav õpetaja.

Haabersti aasta parim õpetaja 
abi on Elina Sahan Tallinna Kari-
kakra Lasteaiast. Elina on noor ja 
aktiivne. Ta on suutnud ennast tões-
tada tubli ja lastest hoolivana. Alati 
sõbralik, särasilmne, ikka mõni kava-
lus varuks, et kurvad mõtted eemale 
ajada. Temast õhkab soojust ja turva-
tunnet. Meeskonda toetav ja kollee-
gidega arvestav ning lastevanemate-
ga avatud suhtleja. 

Eesti Vabariigi aastapäevale pü-
hendatud vastuvõtul pakkus muusi-
kalist meelelahutust ansambel Noor-
kuu.  HLOV

Tunnustati haridusvaldkonna parimaid
Haabersti linnaosavalitsus tunnustas Eesti Vabariigi aastapäeva eel linnaosa haridustöötajaid.  
Nominente tunnustusauhinnale said esitada kõik aktiivsed Haabersti elanikud ja organisatsioonid.

Haabersti aasta parim kooliõpetaja Ruti Nõmm.

Haabersti aasta staažikas õpetaja Pelageja Ozerova.

Haabersti aasta haridusjuht Kristina Märks.

Haabersti aasta parim lasteaiaõpetaja Grete Aavamägi.

Haabersti aasta parim õpetaja abi Elina Sahan.

On suur rõõm ja 
au tunnustada 

neid, kelle töö ja isiklik 
eeskuju on olnud tähe-
lepanuväärne ning olu-
line Haabersti lastele ja 
noortele.
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90 ndate ühe eesti hittloo sõnad üt-
levad, et hull aeg nõuab segaseid 
inimesi. Täna need sõnad ei keh-
ti, vastupidi, hull aeg nõuab hoo-

pis mõistlikke ja mõtlevaid inimesi! Õnneks leidub 
Eestis nendele kriteeriumitele vastavaid inimesi roh-
kelt, sest kogu maailma ees olevad väljakutsed ei tun-
du tänavu lõppevat.

Meil seisab ees keeruline kevad, sest viirushaigused 
– nii uued kui ka vanad – on lendlemas ringi. Kuigi 
termokaameraid linnaosavalitsus ei paigalda, kutsu-
me ka meie üles haigena jääma pigem koju ja külas-
tama meid ikka tervena. Võtame linnaosavalitsuses 
iga päev vastu kümneid inimesi, mistõttu palun mõel-
da külaskäigu vajadused läbi ning hoolitseda vajadu-
sel enda tervise eest ning mõelda seejuures teistele.

Kindlasti ei jää aga maailm seisma ning paanikaks 
pole mingit põhjust. Küll aga tuletab koroonaviirus 
meelde põhitõdesid gripihooajal, mida kippusime 
unustama: pese ja desinfitseeri käsi, aevasta ja köhi 
varrukasse ning kanna haigena avalikus kohas mas-
ki. Dollarid, bitcoinid või kuld pole väärt kaugeltki 
seda, mis on hea tervise hind.

Haaberstis käib ringi hetkel aga üks teine muret-
tekitav viirus. Ja see on rumalus ja vastutustundetus. 
Kahtlemata pole teilegi märkamatuks jäänud, et vii-
masel ajal soditakse eriti agaralt täis meie elumajade 
ja ettevõtete seinad. Paigaldame Haaberstisse avalikes-
se kohtadesse rohkem kaameraid ning kutsun üles 
sedasama tegema ka erinevaid ettevõtteid ja ühistuid.

T uletan meelde, et kinnistuomaniku ko-
hustus on grafiti maha pesta ja hoida oma 
hoone korras ka siis, kui see järgmine päev 
taas täis soditakse. Seetõttu palungi kõigil 

läbi mõelda, mil moel saate takistada avaliku korra 
rikkumisi, ning andma kahtlastest tegevustest teada 
nii politseile kui ka Tallinna Munitsipaalpolitseile.

Tuleb tõdeda, et tekkinud tundub olevat karista-
matuse tunne, mis viib mõttele, kas meie seadused 
on piisavalt karmid. Isiklikult leian, et ei ole ning 
oleme jäänud liialt hambutuks vandalismi karista-
misel. Vanemate makstav rahatrahv ei muuda mis-
kit. Karistusena linnas koristamine ja majade pese-
mine võib aga küll anda pahategijale tunde, mida 
enam korrata ei tahaks.

Meie jätkame aga linnaosa ehitamist ja kaunimaks 
muutmist. Märtsikuu alguses kohtusin abilinnapea 
Kalle Klandorfiga ning panime paika lähiaastate plaa-
nid, mis seotud kommunaalvaldkonnaga. 
Sel aastal panustame senisest enam kõn-
niteede ehitusse ja renoveerimisse, tee-
me korda mänguväljakuid ning alusta-
me projektidega, mis muudavad Har-
ku järve rannaala ja Õismäe tiigi ümb-
rust. Jätkame ka linnaosa välikonto-
ritega, et koos teiega leida lahendusi 
ka kõige väiksematele murekohtadele.

Jõudu, tervist ja kauneid hetki!

Rahulikult, kuid ettevaatlikult!

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Hull aeg nõuab hoopis mõistlikke 
ja mõtlevaid inimesi!

Korteriühistud soovivad  
prügimaju ja kaameraid
Projekti „Hoovid korda“ raames lae-
kus tänavu Haabersti linnaosava-
litsusele kaheksa taotlust. Laeku-
nud taotluste põhjal soovivad lin-
naosa korteriühistud eelkõige väl-
ja ehitada ja korrastada prügimaju 
ning paigaldada valvekaameraid.

Sel aastal sooviti Haabersti linnaosas 
enim toetust prügimajade püstitami-
seks ja prügikonteinerite ala korras-
tamiseks. Lisaks sooviti toetust kasu-
tada ka parkimisala laiendamiseks, 
piirdeaia rajamiseks ning valvekaa-
merate paigaldamiseks. 

Projekt „Hoovid korda“ annab 
ühistutele hea võimaluse korrasta-
da linna kaasabil oma koduümbrust. 
Ühistud saavad parendada hooviga 
piirneva munitsipaalmaa sihtotstar-
belist kasutamist vastavalt ühistu va-
jadustele ning parandada hoovide vä-
lisilmet. Haaberstis on palju ühistuid, 
kes soovivad luua puhtamat keskkon-
da ning paremaid ja mugavamaid või-
malusi oma elanikele. 

Tallinna linnas tegutsevatel korte-
riühistutel oli võimalik projekti „Hoo-
vid korda“ raames taotleda linnalt 
toetust õuealade heakorrastamiseks 
kuni 70 protsendi ulatuses projekti 
maksumusest. 

Maksimaalne toetus ühe taotleja 
kohta on 16 000 eurot aastas. Meet-

me eelarve 2020. aastal on 760 000 
eurot. Toetuse üldeesmärk on muu-
ta linna elukeskkond atraktiivse-
maks ja parandada elukvaliteeti 
kohaliku aktiivsuse suurendamise 
ja mittetulundustegevuse arenda-
mise kaudu.

HLOV

Heakorrakuu kavas on koristused, 
talgud ja ohtlike jäätmete kogumi-
se ringid ning tähelepanu pööratak-
se ka elanike keskkonnateadlikkuse 
suurendamisele. Heakorrakuul kor-
raldatavad talgud on Haabersti lin-
naosas traditsiooniks saanud ja nii 
toimub selgi kevadel talguid, kuhu 
on oodatud kõik abikäed.

Kõik talgud saab kanda üle-ees-
tilisele talgukaardile alates märtsi 
keskpaigast. Selleks tuleb täita liht-
ne vorm kodulehel https://www.tee-
meara.ee/. 

Seega on paras aeg mõelda, mis Si-
nu kodukandis tänavu tegemist va-
jaks. Oodatud on nii värsked talgu-
ideed kui juba pikema traditsiooni-
ga ettevõtmised.

Koristustalgutel on võimalik osa-
leda kõigil linnaosa elanikel, kes soo-
vivad otseselt ja vahetult panustada 
meie linnaosa kaunimaks muutmisse.

  HLOV

Heakorrakuu talgud  
Haaberstis 

16. aprillil algab Tallinnas järjekordne heakorrakuu,  
mida korraldatakse tänavu 29. korda. 

Kui Haaberstis leidub elanike ühendusi, korteriühistuid või sõpruskondi, kes 
soovivad korraldada linnaosas oma talguid, siis Haabersti linnaosavalitsus on 
valmis teid selles ettevõtmises toetama. Palun helistage telefonil 640 4811 
või kirjutage e-mail marianna.otsa@tallinnlv.ee ning leiame üheskoos sobi-
vamad lahendused.

KORRALDA OMA TALGUD
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Tule Haabersti kevad-
laadale kauplema!
23. mail toimub Õismäe tiigi kal-
dal amfiteatris Haabersti Linna-
osa Valitsuse korraldatud „Terve 
Pere Päev“, kuhu ootame laada-
kauplejaid.

Eelkõige on laadale oodatud ees-
timaise kauba ning tervisetoode-
te pakkujad. 

Huvilistel palume kuni 3. aprilli-
ni ühendust võtta e-posti aadressil 
Liina.Kaev@tallinnlv.ee .

HLOV

Märgi aias kohatud  
kevadekuulutajad  
veebipäevikusse!
Ornitoloogiaühing kutsub seits-
mendat aastat huvilisi pidama vee-
bipäevikut oma aias kohatud lindu-
de, aga ka muude loomade ja tai-
mede kohta.

Suvist aialinnupäevikut saab pi-
dada iga huviline, kel on aed lin-
nas või maal. Lehel www.eoy.ee/
aed saab luua isikliku päeviku ja 
panna sinna kirja kõik aias kohatud 
ja pesitsevad linnud. Lisada saab 
ka muid vaatlusi: aias nähtud ka-
hepaiksed, roomajad ja imetajad, 
millal puhkesid õide looduslikud ja 
aiataimed ning millal ilmusid väl-
ja esimesed putukad. Päeviku täit-
mine kestab märtsi algusest kuni 
4. oktoobrini.

Suvise aialinnupäeviku koordi-
naator Meelis Uustal tõdes, et täna-
vusel talvel läks hilissügis sujuvalt 
üle varakevadeks. „Jaanuaris hakka-
sid aedades õitsema lumikellukesed 
ja veebruaris lisandusid märtsikel-
lukesed. Esimesed rändlinnud jaa-
nuaris veel tagasi ei jõudnud, kuid 
alates veebruari keskpaigast hak-
kasid lähirändurid siiski naasma,“ 
selgitas Uustal. „Enne lume tulekut 
jõudsid peamiselt Lääne- ja Lõu-
na-Eestisse ning saartele kohale 
esimesed kiivitajad, põldlõokesed, 
sookured ja mitmed teisedki vara-
jased rändurid. Soe veebruar ülla-
tas ka linavästriku, must-lepalin-
nu ja väike-lehelinnu vaatlustega.“

Tänu aialinnupäevikule saab or-
nitoloogiaühing uusi andmeid aia-
lindude leviku, arvukuse ja pesitsus-
edukuse kohta, kuid kogub ka feno-
loogilisi vaatlusi taimedest ja putu-
katest. Tavapäratu talve järel võib 
ka kevad tuua ootamatuid vaatlu-
si, mistõttu on nii eelmistel aastatel 
päevikut pidanud kui ka uute vaat-
lejate tähelepanekud väga oodatud.

Suvine aialinnupäevik on Eesti 
suuruselt teine harrastusteaduse al-
gatus, mis sai alguse 2014. aastal. 
Projektis osaleb tuhat loodushuvi-
list üle Eesti, kes sisestavad päevi-
kutesse üle 27 000 vaatluse aas-
tas. Algatust veab Eesti Ornitoloo-
giaühing, toetab Keskkonnainves-
teeringute Keskus.

Eesti Ornitoloogiaühing

LÜHIDALT

Kevadel hakkab Tallinna Loomaaia külastajaid sõidutama isejuhtiv buss
Elektri jõul töötav isejuhtiv buss 
alustas loomaaias testperioodi ju-
ba 2. detsembril. Reisijaid mahub 
sõidukisse kaheksa ning buss vu-
rab ringi kiirusega 20 km/h, mis 
on ka loomaaia territooriumil lu-
batud maksimumkiirus. Välja on 
töötatud mitu marsruudivarianti, 
lõplik selgub loomaaia külastajate 
eelistustest.

Tallinna Loomaaed on maailma esi-
mene loomaaed, kus saab liigelda ise-
juhtiva bussiga.

Loomaaia direktor Tiit Maran mär-
kis, et loomaaia suur territoorium on 
ühest küljest eeliseks, aga külastaja 
vaatenurgast mõnikord ka väljakut-
seks. „Tallinna Loomaaia üheks eri-
päraks ja plussiks võrreldes paljude 
teiste loomaaedadega, on meie suur 
territoorium. Samas on see külasta-
jatele ka väljakutse – jalutuskäigud 
on pikad ning väsitavad. Selline ise-

liikuv ja turvaline sõiduk on ideaal-
ne lahendus kiiremaks liikumiseks 
loomaaias,” lisas ta. Lõpliku ja loo-
maaiale sobiva lahenduse väljatöö-

tamine vajab veel arendust. „See on 
kindlasti üks võimalus, kuidas saak-
sime külastajate elu mugavamaks te-
ha,” tõdes Maran.

„Loomaaia keskkond sobib meile 
ideaalselt opereerimiseks, kuna te-
gu on ulatusliku kinnise alaga, mis 
võimaldab rakendada oma sõidukit 
uues keskkonnas ning läbi mängi-
da erinevaid olukordi. Meil on hea 
meel, et koostöö Tallinna Loomaaia-
ga sujub – saame lisaks enda sõidu-
kite arendamisele tutvustada tulevi-
ku transpordivõimalusi ka loomaaia 
külastajatele,” sõnas Auve Techi te-
gevjuht Johannes Mossov.

Isejuhtiva bussi liikumisi looma-
aias finantseerib Auve Tech, sõiduki 
proovilepaneku eesmärgiks on kogu-
da reisijatelt väärtuslikku tagasisidet 
ning saada sisendit edasisteks aren-
dusteks. Buss on arendatud välja Tal-
Techi ja Auve Techi koostöös, projekt 
sai alguse 2,5 aastat tagasi, kui eel-
mainitud osapooled alustasid isejuh-
tiva bussi väljatöötamist kingituse-
na Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

Tallinna Kommunikatsioon

Tallinna väikesed linnajõed, nagu 
näiteks Mustjõe, Mähe ja Tiskre oja, 
on loomadele, lindudele ja taimede-
le elupaigaks. Linnajõed rikastavad 
linnaruumi, aga linnastumine muu-
dab jõgesid. Mõned jõed on suuna-
tud betoonkanalitesse või linnatäna-
vate all asuvatesse torudesse. Lisaks 
leiab ka sademevesi oma tee linnajõ-
gedesse. Sellega kaasneb elupaikade 
vähenemine ja veekvaliteedi halve-
nemine ning see viib omakorda lin-
najõgedes elavate taimede ja looma-
de arvukuse vähenemiseni.

Projekti HEAWATER raames toi-
muva uuringu eesmärgiks on juhti-
da tähelepanu Tallinna linnajõgede 
olukorrale. Ühtlasi soovitakse teada 
saada, milline on linlaste arvamus 
linnajõgede tervendamise võimalus-
test. Küsitlus asetub laiemasse rohe-
lise pealinna kontseptsiooni ning ai-
tab paremini kaardistada, kuidas lin-
lased hindavad erinevaid meetmeid, 
mida saab rakendada linnajõgede lii-
girikkuse säilimiseks. 

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart 
sõnas, et linna jaoks on keskkonna 
hoidmine ja kaitsmine väga oluline. 
„Ühe osa linnakeskkonnast moodus-
tavad väikesed linnajõed, mille eest 
tuleb hoolt kanda ning tagada nen-
de liigirikkuse säilimine. Linnakesk-
konna edasiseks planeerimiseks soo-
vime teada elanikke arvamust. See-
tõttu loodan, et head tallinlased osa-
levad ettevõtmises ning vastavad lin-
najõgede kohta käivale küsimustiku-
le,“ lausus Kõlvart.

Muuhulgas on Tallinnas projekti 
raames kavas Mustjõest Läänemer-
re jõudva toitainete ja ohtlike ainete 
koormuse vähendamine. Seeläbi pa-
raneb ka suplusvee kvaliteet Stroomi 
rannas. Mustjõgi on üks kuueteist-
kümnest vooluveekogust Tallinnas, 
mis saab alguse ja voolab läbi linna. 
Praegu voolab vaid väike osa jõest 
looduslikus sängis. Enam kui pool 

jõe valgalast on kaetud kõvakattega, 
mistõttu Mustjõkke jõuab ka suur 
hulk sademevett.

Küsitlus toimub Euroopa Komis-
joni INTERREG projekti „HEAWA-
TER – Läänemere valgalal paikne-
vate väikeste jõgede tervendamine 
toite- ning ohtlike ainete sissevoolu 
ärahoidmise kaudu“ raames. Sama 
küsitlus on juba toimunud ka Tu-

rus (Soome) ja Söderhamnis (Root-
si). Projekti eesmärk on vähendada 
väljavalitud jõgedes, mis paiknevad 
Turus, Tallinnas ja Söderhamnis, toi-
te- ja ohtlike ainete kontsentratsioo-
ni vähemalt 10% võrra. Projekti ko-
gueelarve on 1 898 060 eurot, Tal-
linna projekti eelarve on sellest 534 
987 eurot.

Tallinna kommunikatsioon
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Tallinnas viiakse läbi linna-
jõgede teemaline uuring
Peagi potsatab 2500 linnajõgede läheduses elava tallinlase postkasti linnajõgede olukorra 
ja võimalike tervendusmeetmete teemaline küsimustik. Läbiviidav uuring on üks osa 
rahvusvahelisest projektist HEAWATER, mille laiemaks eesmärgiks on puhtam Läänemeri. 

Mustjõgi on 
üks kuueteist - 

kümnest vooluveeko-
gust Tallinnas, mis voo-
lab läbi linna.
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Haabersti linnaosa 
laste aialapsed võistle-
sid esmaabi andmises
Veebruari viimastel päevadel toimus 
Meelespea lasteaias esmaabiprojek-
ti tegevuste lõppsündmusena „Hea 
Inimese Gala“, kus osalesid kõikide 
Haabersti lasteaedade 6-liikmelised 
meeskonnad. Lõppvõistlusel näita-
sid lapsed omandatud teadmisi.

Projekti raames toimusid Haa-
bersti 5–6-aastastele lasteaialastele 
väärtuspõhise esmaabi tunnid rüh-
maõpetajate poolt ning lisaks kon-
sultatsioonid teadmiste ja õigete es-
maabivõtete kinnistamiseks erine-
vate situatsioonülesannete lahen-
damisega oma ala spetsialistidelt. 

Väärtuspõhise esmaabiõppe pro-
jekt sai alguse 2006. aastal Haa-
berstis Meelespea lasteaias. Projekti 
tutvustati 2008. aasta sügisel hea 
praktikana Haabersti lasteaedade 
tervisedenduse ümarlaual. Aastal 
2009 liitusid väärtuspõhise esma-
abiõppe projektiga mõned aktiiv-
sed Haabersti lasteaiad ning aas-
tal 2011 laienes projekt kõikides-
se Haabersti lasteaedadesse. Siia-
ni on Haabersti lasteaedade tagasi-
side projektile olnud väga positiiv-
ne ning soovitakse uute rühmade 
ja õpetajatega osaleda jätkuprojek-
tis, et õpetada lasteaialastele eluks 
vajalikke esmaabioskusi.

„Hea Inimese Galat“ korraldas 
Meelespea lasteaed koostöös MTÜ-
ga Rahvakoolitus ELU. Üritust toe-
tas Haabersti Linnaosa Valitsus.

HLOV

Haabersti laste 
etlemis konkursil kõlas 
kaunis eesti keel
Märtsi alguses toimus Tallinna Mee-
lespea Lasteaias ülelinnalise kooli-
eelikute etlemiskonkursi „Eesti kee-
le kaunis kõla“ Haabersti eelvoor.

Haabersti koolieelikute etlemis-
konkursil „Eesti keele kaunis kõ-
la” luges rohkem kui 20 mudilast 
oma lemmikluuletusi ja žürii pidi 
välja valima parimad deklameeri-
jad. Seejuures hinnati oskust an-
da edasi luuletuse sõnumit ja esi-
tuse ilmekust, aga samuti diktsioo-
ni puhtust ja luuletuse eakohasust.

Haabersti üheksast lasteaiast tu-
lid luuletusi lugema kolm 4–7-aas-
tast last.

Lapsi hinnanud žürii kuulutas 
välja 4 tublimat, kes lugesid oma 
luuletust pidulikus lõppvoorus, mis 
toimus 10. märtsil Estonia Valges 
saalis.

XVII korda toimunud konkur-
si tublimad etlejad olid:
●  Margarita Skripchenko – Tal-

linna Rukkilille Lasteaed
●  Melissa Adamson – Tallinna 

Lasteaed Karikakar
●  Johanna Sool – Tallinna Veeri-

se Lasteaed
●  Silver Salumets – Tallinna 

Meelespea Lasteaed

Kõik väiksed etlejad ja nende ju-
hendajad said Haabersti Linnaosa 
Valitsuse tänukirja, lapsed lisaks ka 
raamatu. HLOV

Haabersti linnaosavanem Andre Ha-
nimägi sõnas, et viimasel ajal on tek-
kinud soditud seinu linnaosasse mär-
gatavalt juurde. „Koostöös munitsi-
paalpolitseiga võtame soditud sei-
nad suurema tähelepanu alla. Riku-
tud ja kole ümbrus ahvatleb para-
ku ka järgnevatele korrarikkumis-
tele kergemalt,“ rääkis linnaosava-
nem ning lisas, et heakorraeeskirja 
kohaselt on ehitise omanik kohus-
tatud hoidma korras hoone fassaa-
di ja selle elemendid ning kõrvalda-
ma ehitise seinalt kirjutised, kritsel-
dused, grafiti jms.

Ta tõdes, et ettevõtjate ja ühistu-
te pahameel on mõistetav, sest pu-
hastamine maksab ning juba järg-
misel päeval võib sein olla taas so-
ditud. „Ühistud ja ettevõtted võik-
sid kaaluda valvekaamerate paigal-
damist kohtadesse, mida korduvalt 
kiputakse sodima, või leidma muid 
viise rikkumiste takistamiseks ja tu-

vastamiseks,“ leidis Hanimägi, kel-
le sõnul plaanib ka Haabersti linna-
osavalitsus paigaldada avalikku ruu-
mi rohkem kaameraid.

Linnaosavanem palus elanikel ol-
la tähelepanelikud, rääkida kodus ja 
koolis noortega sodimise tagajärge-
dest ning andma infot politseile või 

munitsipaalpolitseile nende tegija-
test. 

Kui tabate sodija teolt või näete 
sellist tegevust pealt, tuleks kutsuda 
politsei või helistada munitsipaalpo-
litsei lühinumbril 14410. Ka sodijast 
tehtud fotost või videost on isiku tu-
vastamisel abi. 

Heakorraeeskirja nõuete mittetäit-
misel on Tallinna Munitsipaalpolitsei 
Ametil õigus koostada kinnistu/ehi-
tise omanikule ettekirjutus ja mää-
rata sunniraha, mille igakordse ko-
haldamise ülemmäär on korrakait-
seseaduse kohaselt 9600 eurot.

HLOV

Tallinn piirab alkoholimüüki kohapeal  
tarbimiseks öisel ja varahommikusel ajal 
Tallinna linnavalitsus esitas lin-
navolikogule täiendavate muuda-
tustega määruse eelnõu alkoholi-
müügi piiramiseks kohapeal tar-
bimiseks öisel ja varahommikusel 
ajal, piirangud hakkavad kehtima 
tänavu 1. oktoobrist. 

Eelnõu kohaselt on alkohoolse joogi 
jaemüük keelatud kohapeal tarbimi-
seks esmaspäevale, teisipäevale, kol-
mapäevale, neljapäevale ja reedele eel-
neval ööl kell 02.00–06.00 ning laupäe-
vale ja pühapäevale eelneval ööl kell 
03.00–07.00. Kasiinodes ja ööklubides 
on keelatud alkohoolse joogi jaemüük 
kohapeal tarbimiseks esmaspäevale, 
teisipäevale, kolmapäevale, neljapäe-
vale ja reedele eelneval ööl kell 03.00–
06.00 ning laupäevale ja pühapäeva-
le eelneval ööl kell 04.00–07.00. Pii-
rangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 
25. veebruari ja 24. juunit.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul 
tuli linnavalitsus möödunud aasta 
septembris välja alkoholimüügi pii-
rangute initsiatiiviga, misjärel käivi-
tati ka laiem arutelu. „Pöördusime 
erinevate huvigruppide ja organisat-
sioonide poole, et ootame neilt ette-
panekuid. Arutelud osutusid nii ak-
tiivseks, et pidime seda protsessi pi-
kendama. Kui esialgu pidi vastav eel-
nõu olema vastu võetud juba eelmi-
se aasta lõpuks, siis aasta lõpus lae-

kus veel erinevaid mõtteid ja konk-
reetseid ettepanekuid. Sellepärast ot-
sustasime, et kuna see otsus ja eel-
nõu on nii olulised, väärib teema veel 
täiendavat arutelu. Tänaseks olemegi 
nende arutelude tulemusena uuen-
danud ja täiendanud esialgset mää-
rust,“ selgitas linnapea. „Kui me eel-
mise aasta sügisel tulime välja init-
siatiiviga, et alkoholimüük baarides 
võiks lõppeda kell 2 öösel ja nädala-
vahetusel kell 3 öösel ning piirangu-
test jäid välja kasiinod ja lobby-baarid, 
siis tänaseks oleme otsustanud, et pii-
rang peab hõlmama ka kasiinosid ja 

ööklubisid. Seda küll mõnevõrra tei-
siti, ehk tööpäevadel lõpeb alkoholi-
müük kohapeal tarbimiseks kell 3 ja 
nädalavahetusel kell 4 öösel.“

Linnapea sõnul hakkab linn kind-
lasti piirangute kehtestamise järgselt 
olukorda kontrollima ja analüüsima, 
kuidas piirangud mõjuvad. „Kindlas-
ti püüavad  mõned ettevõtted leida 
erinevaid võimalusi otsust mitte täi-
ta, kuid näeme juba praegu, et pea-
me hakkama tegema tõhusat kont-
rolli,“ märkis Kõlvart.  

Alkohoolse joogi jaemüüki ei pii-
rata majutusettevõtte fuajees asuvas 

müügikohas ja majutusettevõttes  
ööbivale isikule alkohoolse joogi 
üleandmisel toateeninduse või ma-
jutusruumi minibaari kaudu. Samu-
ti ei kehti piirang rahvusvaheliseks 
liikluseks avatud lennujaama ja sa-
dama hoonetes ainult reisijatele et-
te nähtud alal asuvas müügikohas. 
Juhul, kui avaliku ürituse korralda-
misega kaasneb alkohoolse joogi jae-
müük, määratakse piirangud avali-
ku ürituse loas. 

Määruse jõustumine 1. oktoobrist 
annab ettevõtjatele piisava ülemine-
kuaja, et nad saaksid oma tegevuse 
kohandada uutele oludele vastavaks. 

Piirangu kehtestamisega soovib 
linn parandada avalikku korda, hea-
korda ja rahva tervist, muuta noor-
te väärtushinnanguid, tagada kodu 
puutumatus, tasakaalustada erineva-
te isikute ja huvirühmade õigusi ja 
huve ning hoida Tallinna linna kui 
turismisihtkoha väärtust.

Ühtlasi muudetakse Tallinna Lin-
navolikogu 2008 määruse nr 30 „Al-
kohoolse joogi jaemüügi ja alkoho-
li reklaami kitsendused“ pealkirja ja 
tunnistatakse selles kehtetuks need 
sätted, mis on reguleeritud seadus-
tes (alkoholiseadus, reklaamiseadus) 
ning mis puudutavad alkohoolsete 
jookide paigutust kaupluses ja alko-
holi välireklaami.

Tallinna Kommunikatsioon

Grafitiga rikutud linnapilt võetakse 
suurema tähelepanu alla
Viimasel ajal on Haabersti linnaosas aktiivselt soditud ettevõtete ja 
eramajade seinu. Haabersti linnaosavalitsus koostöös munitsipaal
politseiga rõhutab, et oma vara tuleb hoida korras ja puhtana.

„Ühistud ja ette
võtted võiksid 

kaaluda valvekaamerate 
paigaldamist kohtades-
se, mida korduvalt kipu-
takse sodima.“
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Haabersti noorte-
keskuse tegevused
Aadress: Õismäe tee 88A (Meeles-
pea peatus). Avatud: E–R 13.00–
19.00. Telefon: 5309 0808. E-mail: 
info@haabersti.ee

MÄRTS
16.03 kell 16.00 Kunstiring. Ring 
on mõeldud 7–16 a noortele ning 
on kõigile osalejatele tasuta.

17.03 kell 16.00 Meisterdamine. 
Voldime, lõikame, värvime, kleebi-
me, meisterdame! Ring on kõigile 
osalejatele tasuta.

17.03 kell 17.00 Hip-hop. Hip-
hop, dancehall, erinevad tantsustii-
lid. Ringi viib läbi Haabersti noorte-
keskuse vabatahtlik Elisa Grifone.

18.03 kell 16.00 Viktoriin. Noo-
red pakuvad nädala jooksul välja 
teemasid, mille seast noorsootöö-
tajad valivad välja ühe kindla, mil-
le kohta nädala mälumäng käib.

19.03 kell 16.00 Veebimull. Mul-
timeedia ring, kus tutvume lähe-
malt digijoonistamise, animeeri-
mise ning foto- ja videotöötlusega.

23.03 kell 16.00 Kunstiring.

24.03 kell 16.00 Meisterdamine.

24.03 kell 17.00 Hip-hop.

25.03 kell 16.00 Kokandus.

26.03 kell 18.00 Moe Malle. Haa-
bersti ja Nõmme koolinoorte moe-
konkurss, mis toimub Rocca al Mare 
kaubanduskeskuse aatriumis. Käes-
oleva aasta teemaks on: Trash is 
Cash.

30.03 kell 16.00 Kunstiring.

30.03–03.04 Turniirinädal. Tra-
ditsiooniline noortekeskuse turnii-
rinädal. Nädala jooksul võtavad 
noored mõõtu erinevates laua- ja 
võistlusmängudes. Registreerimi-
ne noortekeskuses.

31.03 kell 16.00 Meisterdamine.

31.03 kell 17.00 Hip-hop.

APRILL
01.04 kell 16.00 Viktoriin.

02.04 kell 16.00 Veebimull.

06.04 kell 16.00 Kunstiring.

07.04 kell 16.00 Meisterdamine.

07.04 kell 17.00 Hip-hop.

08.04 kell 16.00 Kokandus.

09.04 kell 16.00 Veebimull.

20.04–24.04 Linnalaager. Külas-
tame põnevaid kohti, meisterdame, 
võistleme ja teeme palju muud lõ-
busat! Laagri maksumus on 65 €. 
Laagri töökeel on eesti keel. Info 
eneli@haabersti.ee

HEI, HAABERSTI 
NOOR!
Ootame Sind Haa-
bersti Noortekes-
kuses aadressil 
Õismäe tee 88a. 

Tule ja veeda aega 
huvitavalt koos 
oma ala spetsia-
listidega, leia uu-
si sõpru ning huvi-
tegevusi. 

Lisainfo: telefon: 
5309 0808, e-mail: 
info@haabersti.ee, 
avatud: E–R 13.00–
19.00

Nimi,
tööstaaž

Millega Haabersti 
noortekeskuses te-
geled?

Kõige meeldejäävam hetk noortekas? Kõige ägedam asi, 
mida sa viima-
se kuu jooksul tei-
nud oled?

Milliste hobidega vabal 
ajal tegeled? 

Karolin Aariste
4,5 aastat

Noorsootöötaja, kokan-
dusringi juhendaja, Eu-
roopa vabatahtliku tee-
nistuse välisvabatahtli-
ku tuutor.

Selle pika aja jooksul ei oskagi ühte kindlat het-
ke välja tuua, sest noortekeskuses töötades on 
iga päev erinev ja seiklusterohke.

Liitusin abikoka kur-
sustega. Kõiki neid 
häid teadmisi saab 
noortekeskuse noorte-
le kokandusringis eda-
si anda ja ka igapäeva-
elus kasutada.

Avastan imelist Eestimaad, 
valmistan süüa ja korraldame 
sõpradega lauamänguõhtuid.

Kevin Poll
9 aastat.

Pikemaajaliste projek-
tide kirjutamise ja läbi-
viimisega.

Ükskord üks laps tegi mulle plastiliinist juurvil-
ju selle eest, et temaga tegelesin. Ütles, et ta ise 
kasvatas need mulle. Sellised hetked.

Mitte küll viimase kuu 
jooksul, aga hiljuti 
andsin välja oma kol-
manda luulekogu „Sõ-
natants“.

Tegutsen juba üle kümne aas-
ta tänavakunstniku, luuletaja 
ja räppmuusikuna.

Eneli Liigmann
8 aastat

Olen noorsootöötaja, 
kes tegeleb linnalaag-
rite organiseerimisega, 
suhtleb lastevanemate 
ja ruumide rentnikega 
ning aitab projekte kir-
jutada.

Nende kaheksa aasta jooksul on olnud väga pal-
ju meeldejäävaid hetki. Kõige eredamad mäles-
tused on sellest ajast, kui noortekeskuse püsi-
klientideks oli suur grupp noori, kellega suhtle-
miseks pidime kogu oma kannatlikkuse, konk-
reetsuse ja vähese vene keele oskuse mängu pa-
nema. Nähes, et meie pingutame nendega suht-
lemise nimel, hakkasid ka nemad aja möödudes 
„sulama“ ja suhtuma noorsootöötajatesse kui 
headesse tuttavatesse. Tore on näha sama gru-
pi liikmeid aastaid hiljem Õismäe peal lastekä-
rudega jalutamas ja nii mõnigi on tulnud noor-
tekeskusesse vanu töötajaid tervitama. See teeb 
alati südame soojaks!

Ehitasime koju laheda 
efektseina, mille üle 
ma olen väga uhke!

Vaba aega meeldib mulle üle 
kõige köögis veeta! Võin vabalt 
tunde järjest kokata ja erine-
vaid retsepte katsetada ning 
aknast välja vaadates avasta-
da, et õues läheb juba pime-
daks. Armastus käib ikka kõhu 
kaudu ja tahan, et minu ko-
dus oleks alati hea toidu lõhn 
üleval!

Mari-Liis Kiisel
2 aastat.

Olen noorsootöötaja ja 
lisaks noortekeskuses 
toimuvatele sündmus-
tele, mida koos teis-
te noorsootöötajate-
ga korraldame, viin läbi 
mälumänguringi.

Kõige toredamad on minu meelest need „lapse-
suu“ momendid, kus noor ütleb midagi vahvat. 
Kõige meeldejäävam seik on see, kui küsisin ühe 
noore käest, mis on õnn, ja tema vastas siiralt 
selle peale, et ta ei tea, kuna pole seda veel koo-
lis õppinud.

Veebruarikuu tipp-
sündmus oli see, et lu-
mi tuli hetkeks maha 
ning sai lõpuks nauti-
da korralikku talve.

Vabal ajal harrastan nii pal-
ju kui võimalik looduses koos 
koeraga matkamist ning  
uute paikade avastamist. Ku-
na minu koer on juba 10-aas-
tane ja eelistab rahulikumaid 
jalutuskäike, siis unistan tu-
levikus uue koera võtmisest, 
kellega koos harrastada erine-
vaid koeraspordiliike. Lisaks 
looduses käimisele meeldivad 
mulle erinevad meisterdami-
sed ja käelised tegevused.

Kaidi Liive
Väga pika töö-
staažiga

Minu ülesandeks on ol-
nud moodustada unis-
tuste meeskond ja koos 
meeskonnaga töötada 
kõikide laste ja noorte 
rõõmuks. See on ka õn-
nestunud.

Toredaid hetki olen kogenud õnnestunud tege-
vustest ja särasilmsetest noortest. Väikesed sa-
lasõnumid noorte valmistatud kaartidel ja tas-
kusse pistetud talismanidest. Käele joonista-
tud päikene tõi tõsisele päevatööle armsa rõõ-
muhelgi.

Püüdsin täiest hingest 
mängida trumme.

Tegelen muusikaga ja seda 
mitmes erinevas võtmes.

Triin Paas
5 aastat

Noorsootöötaja, kunsti-
ringi juhendaja

Palaval suvepäeval näomaalingute tegemine 
loomaaia sünnipäeval, kus noorsootöötajad said 
poolele kehale päevituse. Moraal: päikese käes 
olevad maalingud päevituvad nahale.

Harry Potteri teema-
lises põgenemistoas 
käimine.

Meeldib laulda ja kitarri män-
gida.

Marina  
Õunapuu
5,5 aastat

Noorsootöötaja, meis-
terdamis- ja käsitöörin-
gi juhendaja

Meeldejäävaid hetki on palju – kui lapsed tule-
vad ja sind kallistavad. Minu jaoks on tähtis las-
te loovuse arendamine, seega iga meisterdamise 
töötuba on meeldejääv nii endale kui ka lastele.

Vabal ajal meeldib olla loo-
duses, suvel aias nokitseda ja 
koertega tegeleda.

Elisa Grifone
Noortekesku-
ses EVT vaba-
tahtlikuna 6 kuud.

Noortega tegelemine, 
kultuuriõhtute korral-
damine ja tantsuringi 
juhendamine.

Itaalia kultuuriõhtu, mille raames me koos 
noortega kokkasime, mängisime, tantsisime 
ja samuti tutvustasin neile oma kultuuri ning 
tausta. Pärast seda saime üksteisega palju tut-
tavamaks.

Prügijaht rannal. See 
oli ühtlasi esimene 
kord mul näha ran-
nas lund. See oli vei-
der, ent fantastiline 
tunne.

Tantsimine ja tantsimise õpe-
tamine. Samuti meeldib mul-
le lugeda, rattaga sõita, pargis 
jalutada, filme vaadata ning 
reisida.

Kes on kes  
Haabersti  
noorte- 
keskuses
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Ametlikud teadaanded
HAABERSTI LINNAOSA  
VALITSUS TEATAB
04.02–19.02.2020 toimus Jär-
veotsa tee 1a//1b//1d kinnis-
tu ja lähiala detailplaneeringu 
avalikustamine. 

Nimetatud ajavahemikus esitasid 
vastuväite KÜ Järveotsa tee 3 nimel 
juhatuse liikmed ning elanik Järveot-

sa tee 13 korterelamust seoses kas-
vava liikluskoormusega, kui püstita-
takse Järveotsa tee 1a//1b//1d kinnis-
tule kuni 9-korruseline korterelamu. 
Detailplaneeringu avaliku väljapane-
ku tulemuste avalik arutelu toimub  
1. aprillil 2020 kell 15.00 Haabers-
ti Linnaosa Valitsuses, Ehitajate tee 
109a/1, ruumis 211.

Haabersti päevakeskuses alustatakse  
esmakordselt emadele ja väikelastele 
mõeldud joogatreeningutega
Märtsis alustati Haa-
bersti päevakeskuses 
(Õismäe tee 24) uute joo-
gatreeningutega. Erine-
vad grupid on mõeldud 
nii emadele koos väike-
lastega kui ka eakama-
tele huvilistele.  

Käesolevast aastast tegut-
seb Haabersti päevakesku-
ses 45 huviringi, mis on 
mõeldud nii eakatele kui 
ka kõigile teistele huvilis-
tele. Joogatundidesse on 
oodatud kõik huvilised, 
kes tunnevad rõõmu lii-
kumisest rahulikus rüt-
mis, soovivad teada saada, 
mis on jooga, ning huvi-
tuvad oma tervise hoidmi-
sest ja ka parandamisest. 
Joogatreeningud toimu-
vad kvalifitseeritud joo-
gaõpetaja Ekaterina Ja-
kovleva juhendamisel 
ning viiakse läbi kolmes 
erinevas grupis.

Neljapäeviti kell 10.00–11.00 on 
oodatud algajad, eelkõige eakamad; 
kell 11.00–12.00 noored emad koos 
beebide ja väikelastega ning kell 
17.30–19.30 on teretulnud kõik soo-
vijad. 

Esimene joogatund on huviliste-
le tasuta ning iga järgneva korra ta-
su on 4 eurot.

Joogatundi on vajalik eelnev re-
gistreerimine telefonil 5624 2925 
või e-posti aadressil info@habsot.eu

Haabersti Päeva
keskuse üritused
Õismäe tee 24, 13511, tel 5624 2925, 
6579872, e-post info@habsot.eu, 
Avatud: E 8.15–18.00, T, K, N 8.15–
17.00, R 8.15–16.00.

18. märts kell 14.00 Tähista-
me teatrikuud. Üles astub näit-
leja Margus Tabor.

25. märts kell 14.00 ,,Georg 
Ots 100“. Meenutame Georg Ot-
sa ja tema loomingut. Temaatili-
se programmiga esineb Voldemar 
Kuslap. Üritust toetavad naisteklubi 
,,Nurmenukk“ ja meesteklubi „Haa-
bersti Mehed 65+“.

1. aprill kell 14.00 „Laulu ja nal-
ja nabani“. Esineb Artur Raidmets.

8. aprill kell 14.00 Loeng. Järve 
Õendushaigla direktor Eve Karmo 
räägib statsionaarsest ning kodu-
õendusabist.

15. aprill kell.14.00 Esineb an-
sambel ,,Meelespea“. 

Haabersti Päevakeskuse reisid
19.03 Ostureis Venemaale (Kin-
gissepa). Vajalik kehtiv reisidoku-
ment (pass), viisa ning reisikindlus-
tuse olemasolu. Viimane päev reisi-
le registreerimiseks on 17.03.2020.

05.04 Ooper “Madama Butter
fly” Vanemuise teatri väikeses 
majas .

02.05 Ostureis Lätti Sigulda tai-
me-, istiku- ja lillelaadale ja oo-
perisse.
Reisidele ja ooperisse registreerimi-
ne ning lisainformatsioon Haabers-
ti Päevakeskuse infolauas (Õismäe 
tee 24), telefonil: 657 9872, 5624 
2925 või e-mailil: info@habsot.eu

Haabersti Päevakeskus teatab
Haabersti Päevakeskuses alus-
tab tööd joogatreener Peterbu-
rist. Treeningud on nii algajatele, 
edasijõudnutele kui väikelastega 
vanematele. Treeningud toimu-
vad neljapäeviti. Lisainformatsioon 
Haabersti Päevakeskuses kohapeal 
ning kodulehel www.tallinn.ee/hab-
sot. Esimene treening on tasuta!

Haabersti Päevakeskuse naiste-
klubi ,,Nurmenukk“ ootab oma 
ridadesse uusi liikmeid. Saame 
tuttavaks, veedame koos meeldivalt 
ja huvitavalt aega! Naisteklubi ,,Nur-
menukk“  koguneb Haabersti Päe-
vakeskuses iga kuu esimesel ning 
kolmandal esmaspäeval kell 14.00.

Terviseamet soovitab viirusna-
katumisest hoidumiseks:

Pese tihti käsi
●  Pese käsi sooja vee ja seebi-

ga ning avalikes kohtades 
kasuta alkoholipõhist kä-
te desinfitseerimisvahen-
dit. Käte pesemine ja des-
infitseerimine tapab kätele 
sattunud viiruse. 

●  Ühistranspordi kasutamisel 
tuleb lisaks käte desinfitsee-
rimisele puhastada ka kin-
dad ja kotisangad.

 Järgi hingamisteede 
hügieeni
●  Kui aevastad või köhid, siis 

kata oma suu ja nina ühe-
kordse salvrätiga. Viska see 
koheselt prügikasti ja pu-
hasta seejärel käed. Kui sul 
ei ole salvrätikut, kasuta 
oma varrukat (küünarvarre 
osa), aga mitte paljast kätt. 
Suu ja nina katmine takis-
tab pisikute ja viiruste edasi-
levimist. Kui aevastad vastu 
paljast kätt, siis võivad pisi-
kud ja viirused sattuda sinu 
kaudu teistele inimestele ja 
esemetele, mida katsud.

 Väldi kontakti
●  Väldi kontakti (vähemalt 1 m) 

inimestega, kellel on välised hai-
gustunnused, näiteks köha, ae-
vastamine vms. Kui seisad hai-
gusnähtudega inimesele liiga lä-
hedal, võid tema aevastamise 
korral piisknakkuse sisse hin-
gata ja ka ise haigestuda. Kuna 
praegu on ka külmetushaiguste 

leviku periood, siis ei ole soovi-
tatav kõiki tuttavaid kallistada.

 Väldi silmade, nina ja suu 
katsumist.
● Sinu käed puutuvad avalikes koh-

tades kokku mitmete esemete ja 
pindadega, mis võivad olla hiljuti 
viiruste poolt saastatud. Kui puu-
dutad kätega oma silmi, nina või 
suud, siis on võimalus, et viirus 
kandub ka sinule edasi.

Kui sul on palavik, kö-
ha ja hingamisrasku-
sed, otsi varakult abi
●  Anna tervishoiutöötajale 

teada, kui oled reisinud ris-
kipiirkonnas, kus on teata-
tud COVID-19 levikust, või 
olnud lähikontaktis kelle-
gagi, kes on riskipiirkonnas 
reisinud ja kellel on hinga-
misteede haiguste sümpto-
mid (palavik, köha või hin-
gamisraskused).

 Kui sul on kerged hin-
gamisteede haigus-
te sümptomid ja sa ei 
ole reisinud riskipiir-
konnas
●  Järgi hoolikalt tavapäraseid 

kätehügieeni nõudeid ning 
võimalusel püsi kodus, kuni 
oled tervenenud.

Ära tarbi tooreid või 
väheküpsetatud loom-
seid produkte
●  Ära tarbi toorest või vähe-

küpsetatud liha ega kuum-
töötlemata piima jm too-
teid. Samuti ära tarbi pese-
mata puu- ja köögivilju.

●  Jälgi ja järgi terviseameti kodule-
hel antavaid juhiseid! 

●  Terviseamet uuendab infot mitu 
korda päevas. 

●  Välismaised soovitused ei pruu-
gi olla Eestis sobivad. 

Lisainfo: 
https://www.terviseamet.ee/

Joogaõpetaja Ekaterina Jakovleva.

Soovitused gripi ja muude viirus-
nakkuste raviks ja vältimiseks
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Koguja ostab eesti ja vene münte, paberrahasid,  
aumärke, medaleid, ordeneid, postmargikogusid, 
eesti postkaarte, vanu esemeid, vanavara. Kuu-
lutus ei aegu. Iga päev 11–21, tel. 55955996.

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Toimivaid, ava-
riilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 
56188671

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, do-
kumente ja vanu postkaarte. Tel. 6020906; 
5011628 Tim 

Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine ja ku-
lud minu kanda. Kõik pakkumised on teretul-
nud. Tel: 545 11053

Üldehitus,katused, fassaadid ja viimistlustööd.  
Tel: 53529476, meil: mehitus@gmail.com

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

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, maastu-
ri või kaubiku.  Võib olla remonti vajav. Kiire te-
hing ja vormistamine, skampus@online.ee, tel. 
53654085

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

Vannitubade ja korterite remont ning vii-
mistlus. Küsige pakkumist: Tel: 5257443.  
E-post: info@remontjaviimistlus.ee.  
Koduleht: www.remontjaviimistlus.ee. Aastast 2002

Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.eewww.kü� eladu.ee

HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!

info@ky� eladu.ee

195€
/ALUS

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike�  • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike�  • grillsüsi

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

Invaabivahendid
müük-laenutus-nõustamine

Invaabivahendite müük ja
laenutus abivahendikaardiga

soodustingimustel.

Asukoht:
Ehitajate tee 109b

(Nurmenuku keskus)
Telefon: 56 971 088

www.invaabivahendid.ee

Valikusse kuuluvad: ratastoolid, rulaatorid,
kargud, mähkmed, hooldusvoodid,
abivahendid tualetti ja vannituppa.

KARDINAD, KANGAD, KÕIK KÄSITÖÖ JAOKS. MOEATELJEE, KARDINATE JA 
RIIETE ÕMBLEMINE JA DISAIN NING VOODIPESU ÕMBLEMINE.

RIIETE PARANDUS, MOERIIDED JA PALJU MUUD.

OOTAME TEID MEIE KAUPLUSTES
Õismäel – Õismäe tee 107a, Kollane Keskus, II korrus, Kardinasalong Vuaal
Lasnamäel – Mahtra 1, Mustakivi Keskus, II korrus, kauplus Vävars

31. MÄRTS 2020  |  KELL 11.00 – 16.00

Info 640 4232
facebook.com/ettevotlusamet

www.tallinn.ee/tarbija

11.00

12.15

11.10 13.35

14.40
E-kaubandus – lihtne või 
keeruline ostjale ja kauplejale?
Tõnu Väät, tegevjuht, 
E-kaubanduse Liit

Avasõna.

Üürisuhetes tasakaalu otsimas.
Priidu Pärna, notar, Eesti Omanike 
Keskliidu esimees

Nõuded alkoholi- ja tubakatoodete 
väljapanekule.
Jaana Tael, osakonna juhataja, 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Personaalne pensioniplaan.
Kristiina Selgis, pensionipoliitika 
juht, Sotsiaalministeerium

TALLINNA TARBIJAÕIGUSTE PÄEV
Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2

OSALE TASUTA

13.15 Vaheaeg

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

Hea Haabersti elanik! 
Hädaolukorrad võivad ohustada inimeste elu ja tervist, kahjustada 
oluliselt keskkonda, tekitada häireid elutähtsa teenuse toimimises 
või suurt varalist kahju. Seega on hädaolukorras oluline iga inimese 
valmisolek ja õige käitumine. 

2019. aasta lõpus Kantar-Emor poolt läbi viidud uuringust selgu-
sid mõtlemapanevad numbrid: 

●  Vaid 15% Eesti elanikest on hädaolukordadeks piisavalt varusid 
soetanud. Üheks oluliseks teemaks elanikkonnakaitses on aga just inimeste kodused varud ja 
iseseisev hakkamasaamine, sest hädaolukorras ei jõua abi inimeseni nii kiiresti kui tavaliselt.

●  Vaid veidi rohkem kui kolmandik (35%) Eesti elanikest peab võimalikuks, et tema kodukohas 
võiks hädaolukord tekkida.

●  Lausa 42% Eesti elanikest, kes kuulevad hoiatusi erakordsete ilmastikuolude kohta, ei muu-
da mitte kuidagi oma tegemisi ja plaane.

Mida saab iga inimene teha, et hädaolukordades paremini toime tulla? Mida varuda? 
Miks varuda? Kuidas hakkama saada, kui elekter ära läheb? Milleks ma üldse peak-
sin valmistuma? Kust saada infot? Kõigest sellest ja paljust muust räägib Päästeame-
ti koolitus: 

„ELANIKKONNA HÄDAOLUKORRAKS VALMISOLEK“ 

Koolituse pikkus on 1,5 – 2 tundi. 
Koolitus on tasuta.
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Koolitus toimub 29.04.2020
Haabersti Päevakeskuses. Toimub kaks loengut 
I loeng algusega 14.00 | II loeng algusega 18.00
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