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Loomaaia vihmametsa ekspositsiooni
hoone ehitus jõudis sarikapeoni
Vihmametsa silmapaistvamateks elanikeks saavad saarmas, binturong, kalastaja kass,  
lendkoer ning vabalt elavad linnud, kahepaiksed ja roomajad.

HLOV tunnustab  
haridusvaldkonna  
parimaid 
Haabersti linnaosa valitsus kuulu-
tab välja haridusvaldkonna tunnus-
tuskonkursi. 

Eesmärk on tunnustada inime-
si, kes aasta jooksul paistsid silma 
oma tegevusega haridusvaldkon-
nas; et nende töö on olnud tähe-
lepanuväärne ja oluline Haabersti 
lastele ning noortele; nad on and-
nud oma olulise panuse hariduse 
edendamisse. 

Haabersti tunnustusauhinda-
de kategooriad on: 
●  Haabersti aasta haridusjuht 
●  Haabersti aasta parim lasteaia-

õpetaja 
●  Haabersti aasta parim kooliõpe-

taja 
●  Haabersti aasta staažikas õpetaja 
●  Haabersti parim õpetaja abi 

Ettepanekus peavad kirjas ole-
ma järgmised andmed: 
1)  andmed esitatava isiku kohta 

(kontaktandmed, organisatsioon, 
ametinimetus ja sellel töötatud 
aastate arv); 

2)  ülevaade ühel A4 formaadis le-
heküljel. Nominendi erialalisest 
tegevusest koos argumenteeri-
tud ettepanekuga, millega ta on 
lõppenud aastal silma paistnud; 

3)  esitaja nimi ja kontaktandmed. 

Ettepanekud nominentide koh-
ta palume saata e-posti teel: Kai-
di.Liive@haabersti.ee, märgusõna 
„tunnustuskonkurss“. 

Esitamine: nominente tunnus-
tusauhinnale võivad esitada kõik 
aktiivsed Haabersti elanikud ja or-
ganisatsioonid kuni 7. veebruari-
ni 2022. 

NB! Ühest lasteasutusest on oo-
datud igasse kategooriasse esita-
ma mitte rohkem kui 5 kandidaati. 

Lisainfo: Haabersti vaba aja kes-
kus, Ehitajate tee 109a/2, tel 5346 
1637, Kaidi.Liive@haabersti.ee 

HLOV

Jätkame tasuta meditsiiniliste maskide jagamist
Haabersti LOV jätkab tasuta me-
ditsiiniliste maskide jagamist pal-
julapselistele peredele, üksikvane-
matele, pensionäridele ja sissetu-
lekust sõltuvat toetust saavatele 
linlastele.

„COVID-19 nakatumise näitajad on 
tõusuteel ja olukord muutub iga päe-
vaga taas üha kriitilisemaks,“ selgitas 
Haabersti linnaosa vanem Oleg Silja-
nov. „Maski kandmine on lihtne ja 

tõhus meetod nakkuse leviku pidur-
damiseks ja sellega saavad kõik aida-
ta kaasa normaalse olukorra võimali-
kult kiirele taastumisele. Seepärast pa-
nustab ka linn omalt poolt sellesse, et 
maskid oleksid võimalikult paljudele 
kättesaadavad ja need leiaksid kasuta-
mist kõigis rahvarohketes kohtades.“ 

Maskid on ette nähtud kõikide-
le eeltoodud sihtrühmadesse kuulu-
vatele inimestele, kelle rahvastiku-
registrijärgne elukoht on Haabersti.

Paljulapselistele peredele (3 ja 
enam last peres) jagatakse kaks pak-
ki, üksikvanematele, sissetulekust 
sõltuvat toetust saavatele linlastele 
ja pensionäridele jagatakse üks pakk 
meditsiinilisi maske (50 maski pakis).

Maskidele on võimalik järele tulla 
Haabersti linnaosa valitsusse (Ehita-
jate tee 109a/1) esmaspäevast reede-
ni linnaosavalitsuse tööpäeva jook-
sul. Info telefonil 640 4800.

HLOV

Vihmametsa eluolu kõrval on olu-
line ka interaktiivne ekspositsioon, 
mis selgitab külastajatele vihmamet-
sade hävimist ning nende alalhoid-
mise vajadust.

Nüüdisaegse ja tervikliku Kagu-Aa-
sia troopilist ökosüsteemi tutvusta-
va ekspositsioonihoone keskseks ele-
mendiks on kasvuhoone ala, kuid vih-
mametsa kogemust aitavad luua ka 
sissepääsust vihmametsani viiv tun-
nel ja kasvuhoonele järgnev interak-
tiivne galerii. Meeldivaid elamusi pa-
kuvad toitlustusalalt vihmametsale 
ja Tiigriorule avanevad vaated. 

Tallinna loomaaia direktor Tiit Ma-
ran lisas, et rajatav vihmametsa eks-
positsiooniala ei kopeeri ühtegi ole-
masolevat ekspositsiooni maailmas. 
„Tegemist on koostöös zoodisaineri-
tega sündinud originaalprojektiga ja 
selle alusel rajatav ehitis on ainulaad-
ne. Seetõttu on ta proovikivisid pak-
kuv nii ehitajale, näiteks erilise katu-
selahenduse tõttu, kui hiljem ka loo-
maaia töötajatele – pole ju sellelaadset 
ekspositsiooni, kus osa loomi külasta-
jatega samal alal vabalt ringi uitavad, 
enne Tallinna loomaaias olnud,“ rää-
kis Maran. „Loodame külastajaid rõõ-

mustada ka mitmete uute loomadega, 
näiteks ei ole meie kollektsioonis eks-
poneerituna varem olnud lendkoera.“   

Tallinna loomaaia Kagu-Aasia troo-
pilise vihmametsa ekspositsioonihoo-
net ehitab Ehitus5ECO OÜ ja hoone 
projekteerija on ConArte OÜ. Projek-
ti kogumaksumus on 5,28 miljonit, 
sh 2,49 miljoni euroga toetab pro-
jekti EAS-i Euroopa Regionaalaren-
gu Fond ning 2,79 miljonit eurot kae-
takse Tallinna linnaeelarvest.

Vihmametsa ekspositsioonihoone 
valmib 30. juulil 2022, kuid külasta-
jatele avatakse see 2023. aasta april-
lis, sest taimed-loomad vajavad aega 
kohanemiseks.

Tallinna kommunikatsioon

Sellelaadset 
ekspositsiooni, 
kus osa loomi 

külastajatega samal 
alal vabalt ringi 
uitavad, pole ju enne 
Tallinna loomaaias 
olnud.“

Tiit Maran, loomaaia direktor

Kavandatav troopilise vihmametsa ekspositsioonihoone.

Ehitusjärgus vihmametsa hoone väljast. 
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H ead jätkuvat 2022. aas-
tat kõigile Haabersti ela-
nikele! Loodan, et jõu-
luaeg ning aastavahe-
tus möödusid rõõmsalt 

ja turvaliselt ning uue aasta esimesed töö-
päevadki on möödunud edukalt. Usun, et 
alanud aasta tuleb tegus ja edukas ning 
me saame kõigist raskustest ühiselt üle. 

Pikalt kestnud võitlus koroonaviiruse-
ga on tekitanud kahju nii meie inimes-
te tervisele kui ka majandusele. Viimasel 
ajal on järjest rohkem räägitud ka hinna-
tõusudest. Teatavasti on elektrihind hüp-
peliselt kasvanud ning see annab arvete 
näol rahakotis tunda. Eriti valusalt puu-
dutab energiahinna tõus toimetuleku-
raskustes või selle piiril elavaid inimesi 
ja nende igapäevast toimetulekut. Kui-
gi raskustesse võib eri põhjustel sattu-
da igaüks meist, väärivad inimväärset 
elu siiski kõik. 

Energiahinna tõusu leevendamiseks 
on riik välja töötanud kolm meedet: elekt-
ri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitami-
ne kõigile tarbijatele ning elektri-, gaa-
si- ja küttearvete osaline tasumine kuni 
keskmise sissetulekuga leibkondadele. 
Taotlusi toetuse saamiseks elektri, gaa-
si ja kaugkütte kallinemise leevendami-
seks saab Tallinnas esitama hakata 17. 
jaanuarist. Kuid lisaks sellele on linna-
osavalitsus valmis alati aitama kõiki abi-
vajajaid ja seetõttu julgustan teid meie 
poole pöörduma.

Linnaosavalitsusest saab taotleda ka 
sissetulekust sõltuvaid toetusi. Sissetule-
kust sõltuvaid toetusi on võimalik saada 
väga erinevatel juhtudel: toimetuleku ta-
gamiseks, tervise säilitamiseks, taastami-
seks ja abivahendite soetamiseks, õnne-
tusjuhtumite ja muude erakorraliste juh-
tumite puhul. Toetused määratakse reeg-
lina inimesele/perekonnale, kelle neto-
sissetulek esimese pereliikme kohta on 
väiksem kehtivast palga alammäärast ja 
iga järgmise pereliikme kohta väiksem 
kui 80% kehtivast palga alammäärast. 
Pööran tähelepanu, et üleriigiline töö-
tasu alammäär, mille töötaja peab täis-
tööajaga töötades minimaalselt saama, 
on 2022. aastal 654 eurot (bruto). Tun-
nitasu on 3,86 eurot. Eelmisel aastal oli 
alampalk 584 eurot. Alampalga tõus 70 
eurot on viimase kümne aasta suurim. 
Näited toetusega hüvitatavatest kulu-
dest: toimetuleku tagamine, tervise säi-
litamine ja taastamine, abivahendite soe-
tamine, õnnetusjuhtumid ja muud era-
korralised juhtumid, lapse haridus, hu-
vi- ja sporditegevus. Nende toetuste saa-
miseks tuleb taotlus esitada kolme kuu 
jooksul pärast kulutuste tegemist Haa-
bersti linnaosa valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonda. 

Kui majanduslik olukord on tõesti  vä-
ga raske, siis linnaosavalitsusest on võima-
lik saada ka toimetulekutoetust. See on 
rahaline abi puuduses inimesele või pere-
le, mis tagab minimaalsed vahendid iga-
päevaseks eluks (toit, ravimid, riided, elu-
asemekulud jms) ning mida taotletakse 
kohalikust omavalitsusest. Toimetuleku-
toetust on õigust saada inimesel või pe-
rel, kelle kuu netosissetulek pärast elu-
asemekulude mahaarvamist on alla keh-
testatud toimetulekupiiri. Toimetuleku-
piiri suuruse kehtestab riigikogu riigi-
eelarves ja praegu on see pere ainsale 
või esimesele liikmele 150 eurot, igale 
järgnevale täisealisele pereliikmele sel-
lest 80% ehk 120 eurot ja alaealisele lap-
sele 120% ehk 180 eurot. Viimati muu-
deti toimetulekupiiri 2019. aastal. Taot-
lus toetuse saamiseks tuleb esitada hilje-
malt kuu viimaseks tööpäevaks sotsiaal-
hoolekande osakonnale, kelle territoo-
riumil tegelikult elatakse (sissekirjutus 
ei ole seejuures oluline). Täiendavate kü-
simustega ja toetuse taotlemiseks peaks 
pöörduma sotsiaalhoolekande osakonna 
poole. Uuest aastast tõuseb toimetuleku-
toetuse maksmisel arvestatavate eluase-
mekulude piirmäärad. Seoses kommu-
naalkulude märgatava kasvuga lõppeval 
aastal tõstis linn ka eelnimetatud toetu-
se eluasemekulude piirmäärasid. 

Selleks, et toetada eakate inimeste toi-
metulekut, kasvab alanud aastast pen-
sionilisa seniselt 125 eurolt 150 eurole 
aastas. Ühtlasi laiendatakse uuest aastast 
pensionilisa maksmist 17-aastastele noor-
tele, kellel on töövõimetoetuse seaduse 
alusel tuvastatud osaline või puuduv töö-
võime. Tulevast aastast kasvab ka puude-
ga lapse toetuse määr seniselt 100 eurolt 
125-le eurole aastas. Lisatoetust puude-
ga lastele makstakse Tallinnas kord aas-
tas lapse sünnikuul.

K ui peres kasvab erivajadu-
sega laps, siis pealinnas 
on olemas ka puudega 
laste toetus. Taotleda tu-
leb ühe korra ja edaspidi 

makstakse toetus välja igal aastal tingi-
musel, et kõik toetuse saamise nõuded 
on jätkuvalt täidetud. Puudega lapse toe-
tus on 100 eurot.

Selleks, et piirata koroonaviiruse levi-
kut ja soodustada inimeste kohest koju 
jäämist haigustunnuste ilmnemisel, hak-
kas Tallinn möödunud aasta 25. märtsist 
maksma esimese haiguspäeva hüvitami-
se toetust 30 eurot. Toetuse maksmisega 
jätkatakse ka sel aastal, kuni 31. maini 
alustatud haiguslehtede puhul. 

Sellest aastast hakkab linn maksma 
kõikidele õpilastele õppeaasta alguses toe-
tust. Lisaks esimesse klassi astuvale pere-
le makstava 320 euro suurusele toetuse-
le hakkab linn selle aasta sügisest maks-
ma ka õppeaasta alguse toetust summas 
50 eurot alates teisest klassist kõikidele 
Tallinna noortele, kes jätkavad põhi- või 
keskhariduse omandamist või õpivad kut-
seõppeasutuses. Sellest aastast saavad toe-

tust ka need lapsed, kes on Tallinna elani-
kud, aga ei õpi Tallinna linnas tegutsevas 
koolis. Toetust makstakse lapsele, kelle 
vähemalt ühe vanema elukohana on rah-
vastikuregistris Tallinna linn olnud kat-
kematult vähemalt alates toetuse maks-
mise kalendriaasta 1. jaanuarist. 

M ida teha, kui lähedane 
lahkub? Ka sel juhul 
peaks pöörduma lin-
naosavalitsusse, sest 
on võimalik taotleda 

ka matusetoetust. Matusetoetus on ühe-
kordne sissetulekust mitte sõltuv toetus, 
mille eesmärk on aidata inimest matuse 
korraldamisega seotud kulude katmisel. 
Matusetoetuse suurus on 250 eurot. Teil 
on õigus taotleda matusetoetust juhul, 
kui: korraldate matuse lahkunule, kelle 
rahvastikuregistrijärgne elukoht surma 
hetkel oli Tallinna linn ja kinnitate taot-
luse esitamisega, et katate matuse kor-
raldamise kulud ja esitate taotluse kuue 
kuu jooksul lahkunu surmapäevast ar-
vates. Toetus makstakse välja 30 päeva 
jooksul taotluse või nõutud dokumendi 
esitamisest. Ühe matuse kohta makstak-
se matusetoetust ühel korral. Juhul kui 
matusekulude kandmisel osaleb mitu ini-
mest, siis tuleb otsustada omavahel, kes 
matusetoetust taotleb.

Enamik taotlusi toetuste saamiseks 
saab esitada mugavalt Tallinna e-teenin-
duses https://taotlen.tallinn.ee.

Lisaks on meil ka teised spetsiifilise-
mad toetused. Kui teil on küsimusi toe-
tuste ning muude linnaosavalitsuse tee-
nuste kohta, palun pöörduda linnaosa-
valitsuse poole e-posti aadressil haabers-
ti@tallinnlv.ee või helistades infotelefo-
nile 640 4800.

Alanud aastal ei jää seisma ka igapäe-
vane töö. Kahjuks tekkisid linnaosavalit-
suse partneril probleemid lumekoristuse-
ga, kuna partner ei täitnud oma kohustusi 
piisavalt hästi. Kinnitan, et oleme iga päev 
jälginud ja jälgimas olukorda linnaosa tä-
navatel, teedel, kõnniteedel ja korterma-
jade hoovides. Oleme olukorrad fikseeri-
nud ning määratud on ka rahalised trah-
vid. Kuid esmatähtis on mitte lepingupart-
neri karistamine, vaid leida need võimalu-
sed, et linnaosas oleks tagatud normaalsed 
võimalused liiklemiseks, ning selle nimel 
me aktiivselt ka töötame.  Kinnitan teile, 
et nii mina kui ka linnaosavalitsuse töö-
tajad teevad endast kõik oleneva, et lin-
naosa kvartalisisesed teed oleksid korras. 
Oleme tänulikud, kui elanikud annavad 
teada kohtadest, kus lume- või libedustõr-
jet pole tehtud või pole tehtud piisavalt. 
Märku võib anda nii sotsiaalmeedias kui 
ka e-kirja teel haabersti@tallinnlv.ee või 
telefonil 640 4800. Tuletan aga meelde, et 
väga suur osa kõnniteedest on Haabers-
tis eraomanike puhastada. Panen kõigi-
le kinnistuomanikele siinkohal südame-
le, et oma kohustusi tuleb täita ning kin-
nistuga piirnev kõnnitee puhtana hoida. 

Head jätkuvat aastat! Olge terved ja 
hoitud!

Tallinna 2022. 
aasta eelarve 
haridus valdkonnas:  
ehitame ja aitame 

H aridusvaldkond on linnavalitsuse 
jaoks juba aastaid olnud üheks prio-
riteetidest, ei erine eelnevatest ka 
uus, 2022. aasta. Möödunud aastaga 
võrreldes on eelarves kasvanud nii 

selle valdkonna investeeringud kui ka tegevusku-
lud. Peatähelepanu on eelkõige pööratud õpikesk-
konna arendamisele ja lasteaedade, koolide ning 
huvikoolide renoveerimisele. Oluline roll on ka las-
te liikumisharjumuste arendamisel, millele on sa-
muti ette nähtud prioriteetselt suuremad summad. 

2022. aastal on haridusvaldkonna kulusid eelar-
vesse kavandatud 292 miljoni euro mahus, mis on 
algul kavandatud eelarvevariandist 5% võrra suurem. 
Investeeringutele on planeeritud ligikaudu 60 mil-
jonit eurot, neist 16,3 koolidele ja 43,6 lasteaedade-
le. Käesoleva aasta linna kogueelarvest on haridus-
valdkonnale kavandatud 34%. Juba mainitule lisan-
duvad 2,5 miljonit noorsootöö raha.   

Üheks uudseks eraldiseks eelarves on 50-eurone 
toetus kõigile üld- ja kutsehariduskoolide õpilastele, 
mis makstakse välja õppeaasta alguses ehk 1. sep-
tembril 2022. aastal. Seni kehtis selles valdkonnas 
vaid n-ö ranitsatoetus (360 eurot), mida said kõigi 
1. septembril esimesse klassi minevate laste vane-
mad. Nüüdsest saavad lisaks toetust ka kõik vähe-
malt teise klassi õpilased ehk see puudutab ka güm-
naasiumis ja kutsehariduskoolides õppivaid noori. 
Hiljem on linnavalitsusel kavas seda eraldist kahe-
kordistada. 

K onkreetsetest objektidest rääkides 
peaks Haabersti elanikele huvi pak-
kuma see, et me jätkame investeeri-
mist selle piirkonna lasteaedadesse. 
Lisaks 2021. aastal avatud lasteaiale 

Naksitrallid ja tervikrenoveerimise läbinud Järveotsa 
lasteaiale teeme lähiaastatel korda veel terve rea sel-
le linnaosa lasteaedu. 2022. aastal lõpeb kokku kuue 
lasteaia remont, ehitustööd hakkavad pihta kolmes 
lasteaias, lisaks algatatakse veel 15 lasteaia projektee-
rimine, mille seas on ka lasteaiad Karikakar ja Mee-
lespea. Samuti oleme algatanud Kakumäel asuva vä-
ga populaarse Veerise lasteaia laienduse. 

Lasteaedadest rääkides – koalitsioonilepingus on 
punkt, mille kohaselt lähima nelja aasta jooksul ei 
tõsteta lasteaia kohatasu määra. See on oluline, ku-
na senini indekseeriti seda vastavalt miinimumpal-
ga määrale. Nüüdsest kompenseerib selle vahe linn 
ise ja lastevanematele jääb kohatasu muutumatuks. 
Kui aga vaadata toimuvale hinnatõusule enamikus 
valdkondades, siis see linnapoolne toetus saab ole-
ma omamoodi meeldiv erand.  

Samal ajal, kui teistes linnaosades jätkub inves-
teerimine koolide renoveerimisse, siis juba alates 
2021. aastast on Haabersti teatud mõttes erandlik: 
sellest hetkest, kui eelmisel sügisel avati vast reno-
veeritud Mustjõe gümnaasiumi uksed, on just Haa-
bersti see linnaosa, kus on remonditud kõik koolid! 

S uur investeeringute maht on sel aastal 
ka Tallinna loomaaial – ligikaudu 7 mil-
jonit eurot, millest suurem osa on mõel-
dud kahe uue ekspositsioonitsooni ra-
jamiseks. Valmima peaks eriline Kagu-

Aasia džungli tsoon, kus hakatakse näitama nii sel-
lele regioonile omast floorat kui ka faunat. Lõpuks 
algavad tööd ka juba ammu kavandatud Tiigriorus.  

Lõpetuseks soovin aga kõigile selle kauni Haabers-
ti linnaosa elanikele head alanud uut 2022. aastat! 
Las ta toob teile palju positiivseid emotsioone, et 
me saaks rahulikult – olgu siis perekeskselt, sõpra-
de, tuttavate ringis võis siis omaettegi – nautida elu 
ja jätta selja taha see kõiki juba ammu ära tüüda-
nud koroonaviirus. Soovin teile kõigile tugevat ter-
vist, õnne ja edu!

Meie oleme sinu partnerid – kui vajad 
abi, siis anna meile sellest teada! 

Oleg Siljanov
Haabersti linnaosa 
vanem

Vadim Belobrovtsev
abilinnapea
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„Hüvitise eesmärk on toetada väikse 
ja keskmise sissetulekuga leibkondi 
kallinenud energiakulude tasumisel, 
et hinnatõusu mõju leevendada. Toe-
tust saab taotleda möödunud aasta sep-
tembrist kuni tänavu märtsini tehtud 
ja tehtavate kulutuste osaliseks kom-
penseerimiseks. Septembri energiaku-
lude hüvitamiseks tuleb taotlus esita-
da hiljemalt veebruaris. Märtsis saab 
taotleda hüvitist kulude katmiseks, 
mis on tehtud oktoobrist alates,“ üt-
les Tallinna abilinnapea Betina Beški-
na. „Tallinnas on toetuse potentsiaal-
seid toetuse saajaid mitukümmend tu-
hat peret ja seetõttu oleme Tallinna 
linnaosavalitsustesse värvanud taot-
luste menetlemiseks 13 uut töötajat, 
kellele tagame väljaõppe selle ja järg-
mise nädala jooksul. Lisaks sellele ole-
me infotelefoni käigus hoidmiseks vär-
vanud täiendavalt kaks spetsialisti.“ 

Elektrooniline iseteeninduskesk-
kond taotluste vastuvõtmiseks on ka-
vas avada esmaspäeval, 17. jaanuaril 
aadressil https://taotlen.tallinn.ee/. Al-
ternatiivina hakatakse pakkuma või-
malust registreerida vastuvõtu aeg 
linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekan-
de osakonnas, kus töötaja aitab taot-
luse esitada. 

Tallinn on avanud energiatoe-
tuse infotoe telefoni 600 6300. 
Numbrilt saavad energiatoetu-
se kohta nõu küsida nii linla-
sed kui ka korteriühistud. Ener-
giatoetuse telefon on avatud es-
maspäeviti kell 8.15–17.45, teisi-
päevast neljapäevani kell 8.15–
16.45 ja reedeti kell 8.15–15.45. 

Beškina sõnul tuleks taotlemisel 
eelistada elektroonilist iseteenindust. 
„See võimaldab taotluse esitada kõi-
gile väiksema ajakuluga ning ühtlasi 
aitab ennetada koroonaviiruse levi-
kut. Kutsun ühtlasi digipädevaid ini-
mesi üles aitama elektroonilise taot-
luse esitamisel oma eakaid lähedasi, 
et neid säästa viiruspuhangu eest,“ 
ütles Beškina. 

Toetust hakkab maksma selle 
linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekan-
de osakond, kelle territooriumil ini-
mene rahvastikuregistri andmetel 
elab. Toetust saab taotleda maksi-
maalselt viie kuu eest korraga, nii 
et liigse asjaajamise vältimiseks on 
võimalik taotleda hüvitist mitme kuu 
kulude kompenseerimiseks korra-

ga, juhul kui see taotlejale jõukoha-
ne on. Taotlust ei saa esitada tagasi-
ulatuvalt taotluse esitamise kuupäe-
vast rohkem kui viis kuud varasema 
energiatarbimise kohta, mistõttu tu-
leb möödunud aasta sügise kulude 
hüvitamise taotlus esitada aegsasti.

Toetust makstakse inimestele või 
peredele, kelle keskmine netosisse-

tulek jääb alla 2021. aasta mediaan-
palga. See on 2022. aastal üksi elaval 
inimesel 1126 eurot, kahest täiskas-
vanust koosneval leibkonnal 1689 eu-
rot ning kahe täiskasvanu ja kahe al-
la 14-aastase lapsega perel 2365 eu-
rot. Taotleja esitatud dokumentide 
alusel, mis näitavad tarbitud energia 
kogust ja vastavat kulu, makstakse 
toetust 80 protsenti energia maksu-
musest, mis ületab elektril 12 senti 
kilovatt-tunni kohta, gaasil 4,9 sen-
ti kilovatt-tunni kohta ja kaugküttel 
7,8 senti kilovatt-tunni kohta. 

Taotlemisel esitatavatel arvetel 
peab elektri tarbimiskogus olema 
esitatud megavatt-tundides või ki-
lovatt-tundides, gaasi tarbimisko-
gus võib olla esitatud ka kuupmeet-
rites. Kui kortermaja kütmist korral-
dab korteriühistu ise elektri või gaa-
siga, saab taotleda toetust kütmiseks 

kasutatud elektri- ja gaasikulude kal-
linemise hüvitamiseks. Seda saab te-
ha korteriühistu esitatud arve alu-
sel, mis esitab lisaks tarbimiskulu-
dele ka korteri kütmiseks kulunud 
elektri tarbimiskoguse kilovatt-tun-
dides või megavatt-tundides ja gaasi 
tarbimiskoguse kuupmeetrites, ki-
lovatt-tundides või megavatt-tundi-
des. Vajadusel peaks taotleja vajali-
ke andmetega dokumentide saami-
seks pöörduma oma korteriühistu 
poole. Toetuse minimaalne määr on 
10 eurot ja ülempiir 500 eurot taot-
luse kohta kuus. 

Kas ja kui palju tema pere toetust 
võiks saada, saab igaüks kontrollida 
kalkulaatori abil rahandusministee-
riumi koduleheküljel: https://www.
rahandusministeerium.ee/et/energia-
kulude-huvitamine.

Tallinna kommunikatsioon

Tallinnasse tuleb neli uut ohtlike jäätmete kogumispunkti 
Tallinna jäätmekeskus avab sel 
aastal täiendavalt ohtlike jäätme-
te kogumispunktid Kristiines, Las-
namäel ja Haaberstis, kus saab ta-
suta ära anda keskkonnale kõige 
ohtlikumaid jäätmeid.

Aasta alguses, 8. jaanuaril alustas ela-
nikelt ohtlike jäätmete vastuvõtmist 
kogumispunkt Mustjõe 40 kinnistul 
Kristiine linnaosas. Lähiajal lisandu-
vad Lasnamäe linnaossa kogumis-
punktid Pae 19 kinnistule ja Narva 
maantee ning Vana-Kuuli tänava rist-
miku lähistele. Neljas uus kogumis-
punkt paigutatakse Haabersti liiklus-

sõlme juurde Paldiski maanteel Circ-
le K tankla ja Rimi kaupluse lähistele.

Ohtlike jäätmete kogumispunkti-
des saab ära anda patareisid ja akusid, 
aegunud ravimeid, lampe, tulekus-
tuteid, mootori- ja toiduõli, samuti 
on mõistlik tuua kohale kõikvõima-
likud kodukeemia jäägid. Vastu võe-
takse ka ohtlike jäätmetega määrdu-
nud pakendid ehk värvipurgid. Ette-
võtteid ja asutusi jäätmepunktid ei 
teeninda, mistõttu ohtlike jäätmete 
suuremate koguste valdajad peavad 
oma jäätmed üle andma asjakohase 
keskkonnakaitseloaga töötlejatele. 
Tänavu aprillist tegutsevad Tallinna 

jäätmekeskuse kaks oranži ohtlike 
jäätmete kogumispunkti kesklinnas, 
Wismari tänava ja Toompuiestee ris-
tumiskohas olevas parklas ja Ranna-
mäe tee ning Uue tänava pikendu-
seks oleva Väike-Rannavärava tee ris-
tumiskohas asuvas parklas. Ohtlike 
jäätmete kogumispunktid tegutsevad 
nädalavahetustel, laupäeviti ja püha-
päeviti kell 10–15. Lisaks saab ohtlik-
ke jäätmeid üle anda neljas jäätme-
jaamas ja kogumisringidel. Ohtlik-
ke jäätmeid saavad ära anda Tallin-
na elanikud, punkti külastades tu-
leb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. 

Tallinna kommunikatsioon

Haabersti vanadest 
jõulukuuskedest  
toodetakse energiat
20. jaanuarini saavad Haabersti 
linnaosa elanikud tuua oma jõu-
lukuused seitsmesse selleks ette 
nähtud kogumiskohta. Kogutud 
kuused taaskasutatakse soojuse 
tootmiseks.

„Haaberstis saab mugavalt vana 
jõulupuu viia selleks spetsiaalselt 
ette nähtud kogumispunktidesse, 
mida tänavu on linnaosa peale ter-
velt seitse. Kuuskede jätmine sel-
leks spetsiaalselt ette nähtud ko-
gumiskohta hõlbustab nende uti-
liseerimist ja aitab hoida linnaosa 
puhtana,“ ütles Haabersti linnaosa 
vanem Oleg Siljanov.

Kuuskede taaskasutamisel te-
hakse koostööd ettevõttega Utili-
tas. Kogutud kuused leiavad kasu-
tuse Utilitase koostootmisjaamas, 
kus nendest toodetakse rohelist 
elektrit ja soojust, millega köetak-
se linnaelanike kodusid.

Kuuskede kogumiskohad:
●  Räime tänav 52 (Kakumäe ran-

na esimene parkimisplats linna 
poolt tulles)

●  Järveotsa tee 15a (Järveotsa 
tee 1b taga)

●  Astangu tänav 68 (Astangu tä-
nav 68 taga)

●  Õismäe tee 110a (parkla nur-
gas)

●  Õismäe tee 22a (mänguvälja-
ku servas)

●  Piibelehe tänaval asuva info-
tahvli juures

●  Mustjõe tänav 40 asuv plats

Vanad jõulukuused peavad olema 
ilma eheteta ja kilesse pakkima-
ta ning kuuskede kogumiskohta 
ei tohi tuua muud rämpsu. Kuus-
ki saab kogumisplatsidele tuua ku-
ni 20. jaanuarini.  HLOV

Energiahinna hüvitist saab Tallinnas 
taotleda alates 17. jaanuarist
Taotlusi toetuse saamiseks elektri, gaasi ja kaugkütte kallinemise leevendamiseks  
saab Tallinnas esitama hakata esmaspäeval, 17. jaanuaril.

Toetust saab 
taotleda 

möödunud aasta 
septembrist kuni 
tänavu märtsini 
tehtud ja tehtavate 
kulutuste osaliseks 
kompenseerimiseks. 

Kogumispunkt Mustjõe 40 kinnistul töötab L–P 10–15.
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LÜHIDALT

Mõned Tallinna lapsevanemad ja õpi-
lased taipasid õigel ajal, et uues hoo-
nes ootavad neid huvitavad võima-
lused, ning tänu neile kasvas sel õp-
peaastal kooli õpilaste arv enam kui 
saja võrra.

Ilmselt oli see õige valik. Kooli uk-
sed on avatud hommikust hilisõhtu-
ni. Mugavates ja tänapäevastes klas-
siruumides keeb elu!

Pärast tunde pakutakse kõikidele 
alg- ja põhikooliõpilastele soovi kor-
ral teist lõunasööki ning pärast väi-
kest puhkust algavad ringitunnid, mi-
da korraldavad gümnaasiumiõpeta-
jad ja meie koostööpartnerid – Ton-

diraba huvikooli noored õpetajad. 
Tänu sellisele koostööle saavad lap-
sed õppida täiendavalt eesti ja inglise 
keelt, peastarvutamist, tegeleda loo-
mingu ja spordiga, omandada arvu-
tioskuse algtõdesid ja palju muud. 

Gümnaasiumiõpilastel on lisavõi-
malused õppida prantsuse ja saksa 
keelt, projektitegevuse ja ettevõtlu-
se aluseid, tervisliku eluviisi, prog-
rammeerimise, eetika ja kunsti põ-
himõtteid.

Pärast tunde saavad soovijad osa-
leda linna ja üleriiklikel võistlustel, 
mida on igale maitsele. Sel aastal oli-
me TTÜ insenerikonkursi, lastekait-

se liidu korraldatud essee- ja joonis-
tuskonkursi, luule- ja fotokonkursi 
võitjate hulgas. Meie õpilane esindab 
koolinoorte huve Tallinna noortevo-
likogus. Huvi korral vaadake täpse-
mat infot kooli Facebooki lehtedelt 
ja näete kõike ise.

Aga need, kes ei soovi osaleda ega 
võita, saavad vaikuse ruumis saginast 
puhata, malet või lauatennist män-
gida. Igaüks leiab soovi korral mõne 
meelepärase tegevuse.

Kool ei seisa paigal. Möödunud 
aasta lõpust käivitatakse koolipro-
jekte, mida mõtlevad välja ja viivad 
ellu gümnasistid, 10.–11. klassi õpila-

sed. Kavas on uuendada kooli kodu-
lehte ja gümnaasiumi lehti sotsiaal-
võrgustikes. Veebruaris algab ettevõt-
lusteemalise rahvusvahelise projekti 
Be the Future järgmine tsükkel. Ot-
sitakse ressursse ja võimalusi õppe- 
ning klassivälise tegevuse korralda-
miseks järgmisel õppeaastal.

Igaühele võimalust mööda! Nii 
saab iseloomustada esimest poolaas-
tat uues hoones. Meil on hea meel, et 
meie õpilased realiseerivad võimalu-
si, millest aasta tagasi võisime vaid 
unistada. Soovime neile edu ja huvi-
tavaid saavutusi uuel, 2022. aastal!

Mustjõe gümnaasium

Vanad rehvid saab viia 
kogumiskohta tasuta
Talvisest rehvivahetusest üle jää-
nud sõiduauto vanad rehvid saab 
eraisik tasuta üle anda kogumis-
kohtadesse. 

Uusi rehve ostes saab vanad reh-
vid üle anda turustaja müügikoh-
ta või rehviettevõtjale. Jäätmejaa-
mad ja kogumiskohad võtavad ela-
nikelt vastu tasuta kuni kaheksa 
rehvi korraga. 

Eri tüüpi rehvide nagu veoki-, 
ATV-, või mootorrattarehvide üle 
andmiseks tuleb koostada saatele-
he taotlusvorm Rehviringluse ko-
dulehel aadressil https://www.reh-
viringlus.ee/vastuvotu-tingimused.

Tallinnas võtavad rehve vastu:  
KESKLINNAS 
●  Vianori Lennujaama keskus 

(Tartu mnt 119, avatud esmas-
päevast reedeni kl 8–17); 

LASNAMÄEL 
●  Kuusakoski AS aadressil Be-

tooni 12 (avatud esmaspäevast 
reedeni kl 8–17 ja laupäeval kl 
8–15), 

●  E.R.A. Rehvid OÜ aadressil 
Suur-Sõjamäe 31 (avatud es-
maspäevast reedeni kl 9–17) ja

●  Pärnamäe jäätmejaam (Pär-
namäe tee 36), mis on avatud 
laupäevast esmaspäevani kl 10–
15 ja teisipäevast neljapäevani 
kl 14–19;

MUSTAMÄEL 
●  Rahumäe jäätmejaam (Rahu-

mäe tee 5), mis on avatud lau-
päevast esmaspäevani kl 10–
15 ja teisipäevast neljapäevani 
kl 14–19 ja 

●  Vianori Mustamäe keskus 
(Mustamäe tee 54, avatud es-
maspäevast reedeni kl 9–18); 

NÕMMEL 
●  Pääsküla jäätmejaam (Raba 

40, avatud esmaspäevast kolma-
päevani ja reedel kl 14–19 ning 
nädalavahetusel kl 10–15);

PÕHJA-TALLINNAS 
●  Paljassaare jäätmejaam (Pal-

jassaare põik 5), mis on avatud 
esmaspäeval ja kolmapäevast 
reedeni kl 14–19 ning nädala-
vahetusel kl 10–15). 

Tallinna läänepoolsete asumite ela-
nikele võib kõige lähem olla Harku 
valla jäätmejaam Tabasalus aad-
ressil Kooli 5a (avatud esmaspäevi-
ti kl 9–15, neljapäeviti ja reedeti kl 
14–20 ja nädalavahetuseti kl 9–15).

Tootjavastutusorganisatsiooni 
MTÜ Rehviringlus määratud ko-
gumiskohtade kaart on kättesaa-
dav organisatsiooni kodulehel aad-
ressil https://www.rehviringlus.ee/
kogumisvorgu-kaart.

Jäätmejaamade asukohad ning 
lahtiolekuajad on leitavad Tallinna 
kodulehelt aadressil https://www.
tallinn.ee/est/keskkond/Jaatmejaa-
mad-Tallinnas.

Tallinna kommunikatsioon

Kaasav eelarve toob rohelust, välijõusaale ja mugavusi puhkealadele
Tallinna kaasava eelarve hääletu-
sel osutusid edukaks projektid, mis 
toovad linnaruumi juurde rohelust, 
välijõusaale ja mugavusi parkidesse 
ning muudele puhkealadele. 

„Tänan kõiki, kes kaasava eelarve 
protsessis osalesid – nii neid, kes 
pakkusid välja ideid, kui ka neid, 
kes hääletasid. Mul on hea meel, et 
inimesed hoolivad oma kogukonnast 
ja osalevad aktiivselt linnaruumi ku-
jundamises,“ ütles Tallinna linnapea 
Mihhail Kõlvart. „Kaasav eelarve ai-
tab meil mõista, millisena soovib rah-
vas oma linna tulevikus näha ja pa-
kub inimestele võimalust otsustus-
protsessides aktiivselt kaasa lüüa.“

Tallinna linnavalitsus kinnitas eel-
mise nädala istungil kaasava eelarve 
hääletuse tulemused. Igal vähemalt 
14-aastasel Tallinna elanikul oli hääle-
tusel kaks häält, mille sai anda enda 
linnaosas esitatud ideedele. Igaüks sai 
osaleda hääletusel selles linnaosas, 
kus on tema elukoht rahvastikure-
gistri järgi. Hääletusel osales kokku 
11 140 Tallinna elanikku. Neist val-
dav osa, 10 777 linlast andis oma hää-
le elektroonselt ning 363 paberil. Ka-
heksas linnaosas oli hääletusel kok-
ku 132 kaasava eelarve ideed. Kol-

mandik hääletusele läinud ideedest 
puudutas linnakeskkonda, lastele ja 
noortele on suunatud viiendik ja sa-
muti viiendik algatusi on mõeldud 
parandama sporditaristut. Kõigi esi-
tatud ideedega saab tutvuda veebile-
hel tallinn.ee/kaasaveelarve.

Kõige aktiivsem oli hääletus kesk-
linnas, kus oma hääle andis 1958 ini-

mest, järgnes Lasnamäe 1902 hääleta-
nuga. Mustamäel osales kaasava eel-
arve hääletusel 1718 inimest, Põh-
ja-Tallinnas 1631, Haaberstis 1236, 
Nõmmel 1029, Kristiines 976 ja Pirital 
690 inimest. Kõigis linnaosades ületas 
hääletanute arv miinimum kvoodi, 
mis oli seatud kaasava eelarve legi-
tiimsuse tagamiseks. 

Igas linnaosas enim hääli saanud 
projekt saab rahastuse linna 2022. 
aasta eelarvest ja läheb järgmise aas-
ta jooksul teostamisele. Kaasava eelar-
vega viiakse igas linnaosas ellu vähe-
malt üks projekt aastas, mille linna-
osa elanikud on ise välja pakkunud ja 
ise valinud. Kui mõnes linnaosas läheb 
võiduidee teostamine maksma vähem 
kui kaasava eelarve tarbeks eraldatud 
summa, hinnatakse võimalusi teosta-
da ka hääletusel teiseks jäänud idee.

Haaberstis võitis algatus rajada nä-
gusad ja keskkonnasõbralikud ran-
natualetid ja välidušid Kakumäe ran-
da. Idee kohaselt rajataks Kakumäe 
randa kõigile tasuta kasutamiseks 
ilus paviljon, kus on vee ja äravoo-
luga tualetid, välidušid, joogikraan, 
ema-lapse tuba ja lukustatavad ka-
pid, mis parandaks ranna kui ajaveet-
miskoha väärtust erinevate vajadus-
tega inimestele.

Tallinna kaasava eelarve realisee-
rimiseks 2022. aastal on kavandatud 
üks miljon eurot. Võrreldes eelmi-
se aastaga on summa kasvanud 200 
000 euro võrra. Kogusummast kolm-
veerand jaotatakse linnaosade vahel 
võrdselt ning veerandi jaotamisel võe-
takse arvesse linnaosa elanike arvu 
jooksva aasta 1. juulil.

Renoveeritud Mustjõe  
gümnaasiumis elu keeb
2021. aasta raskest aastast on saanud Mustjõe gümnaasiumile viimase paarikümne aasta 
säravaim. Kool sai uue stiilse hoone, mille pindala on suurenenud kolmandiku võrra. 

Medalistide galerii.

TalTechi insenerivõistluse võidumeeskond.
Gümnaasiumi aatriumis on pilt ja heli nagu pro-
fessionaalses kinos. Kuid veelgi parem.
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Haabersti päevakeskuse  
tegevused 
Üldinfo: Õismäe tee 24, 13511, tel 5624 2925, 657 
9872, e-post info@habsot.eu, Haabersti päevakes-
kus on avatud: E 8.15–18.00; T, K, N 8.15–17.00; R 
8.15–16.00

14.01 Suures saalis käsitööklubi Raudrohi 
näitus 
19.01 kell 14 Külas Tallinna Mulkide Selts ja 
rahvatantsurühm Kukeräädsik. Kui Sinu hing 
ja süda kuulub Mulgimaale, tule kindlasti kohale.
20.01 kell 14 Terviseneljapäev. Nõustab ja vas-
tab küsimustele Haabersti Südameapteegi provii-
sor. Kui Sul on mingite rohtude, vitamiinide, toi-
dulisandite kohta küsimusi, kirjuta üles ja saad 
proviisorilt nõu.
26.01 kell 14 Kontsert. Esineb VNÜ Naiskoor 
Vanaemad. 
2.02 kell 14 Külas pimedate ühing ja ühin-
gu ansambel.
9.02 kell 14 Kontsert

TEENUSED
●  Massaaž E, T, N, R kell 9–19
●  Käte ja jalgade hooldus E kell 10–16
●  Juuksur T, K kell 10–16
●  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! 
Saksa keele ringis on mõned vabad kohad. 
Kui tunned, et on aeg meenutada kunagi õpitut 
või meelde tuletada eelnevaid oskusi, oled ooda-
tud igal esmaspäeval kell 10.

Rahvatants on puhas rõõm liikumisest! Oo-
tame kõiki 50+ huvilisi rahvatantsurühma nel-
japäeviti kell 11. Anna endast teada ja infot saab 
tel 5624 2921, Ruth Lille.

Kudumise ja heegeldamise ring ootab oma 
ridadesse uusi nobenäppe. Selle hooaja teema 
on pärimuslikud kindad. Ja kes pole enne heegel-
nõela või sukavardaid käes hoidnud, ka need saa-
vad vastavad oskused omandatud. Juhendaja Ju-
ta Kuuse. Info tel 5624 2921.

Piccolo koor ootab oma ridadesse uusi lau-
luhääli. Laulame koos igal esmaspäeval kell 15. 
Laul teeb meele rõõmsaks ja hoiab noorena! Koo-
rijuht Aarne Männik.

Line-tants on tantsutreening kõigile, kel soov 
muusika rütmis liikuda. Sobib nii noortele kui 
ka eakamatele, naistele, meestele. Line-tantsus po-
le vaja paarilist, see on individuaalne tantsustiil. 
Tantsitakse nii polkat kui ka valssi, rumbat kui ka 
two-stepe’i, kantrimuusika on ja jääb. Line-tantsu 
trennid toimuvad teisipäeviti 11.20 Lea Salveti 
juhendamisel. Grupiga pole kunagi hilja liituda!

Rõõmsameelne laulualdis meesterahvas! Võta 
kaasa oma hea sõber ja tule laulame koos! Türn-
pu Meeskoor kuulutab välja uute lauljate vastu-
võtu 18–70-aastastele meestele. Meie lauluhar-
jutused toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 
18.15 Haabersti päevakeskuses. 

Rohkem infot Haabersti päevakeskuse huvi-
ringide kohta: https://www.tallinn.ee/est/habsot/.

Haabersti noortekeskuse  
tegevused jaanuar-veebruar
Üldinfo: Õismäe tee 24 (Nurmenuku peatus, 
Karikakra peatus). Avatud: esmaspäevast ree-
deni 13–19. Telefon: 5309 0808. E-mail: info@
haabersti.ee

JAANUAR
17.01 kell 16 – Kunstiring. Ring on mõel-
dud 7–16 a noortele ning on kõigile osaleja-
tele tasuta.

18.01 kell 16 – Meisterdamine. Voldime, 
lõikame, värvime, kleebime, meisterdame! 
Ring on kõigile osalejatele tasuta.

19.01 kell 16 – Kokandus.

21.01 kell 16 – Loodusnurk. Erinevad loo-
dusteemalised majasisesed, majavälised ning 
virtuaalsed tegevused.

24.01 kell 16 – Kunstiring.

25.01 kell 16 – Meisterdamine.

28.01 kell 16 – Loodusnurk. Erinevad loo-
dusteemalised majasisesed, majavälised ning 
virtuaalsed tegevused.

31.01 kell 16 – Kunstiring. Ring on mõel-
dud 7–16 a noortele ning on kõigile osaleja-
tele tasuta.

VEEBRUAR
1.02 kell 16 – Meisterdamine. Voldime, lõi-
kame, värvime, kleebime, meisterdame! Ring 
on kõigile osalejatele tasuta.

2.02 kell 16 – Kokandus.

4.02 kell 16 – Loodusnurk. Erinevad loo-
dusteemalised majasisesed, majavälised ning 
virtuaalsed tegevused.

7.02 kell 16 – Kunstiring.

8.02 kell 16 – Meisterdamine.

11.02 kell 16 – Loodusnurk. Erinevad loo-
dusteemalised majasisesed, majavälised ning 
virtuaalsed tegevused.

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

 

Kutsume Ristiku Põhikooliga 
virtuaalselt tutvuma 
lahtiste uste päeval 

26. jaanuaril 2022 kell 15:00 
 
 

1. veebruarist algab vastuvõtt 1. klassidesse 
 
 

 Täpsem info kooli kodulehel www.ristiku.tln.edu.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, rin-
namärke ja vanu postkaarte. Tel. 6020906 
ja 5011628

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

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

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

Otsime südalinnas asuvasse kohvikusse 
osalise tööajaga koristajat. Töö hommiku-
ti. Lisainfo tel: 5225297

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, maas-
turi või kaubiku. Võib olla remonti vajav. 
Kiire tehing ja vormistamine. skampus@
online.ee, tel 53654085

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



14. jaanuar 20226 HaaberstiREKLAAM

Pakkumine kehtib BENU või Rimi kliendikaardiga 01.–31.01.2022 või kuni soodushinnaga tooteid jätkub.

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 – 15:00

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

E-R 8:00 – 20:00 | L 10:00 – 15:00

–30%
Multivitamiinid

PUHASTAME KA VAIPASID
Telli kuller www.pesupanda.ee

Aiandi tn 4, 
Mustamäe linnaosa, 
Tallinn
telefon 600 2266


