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Haabersti säravaim kodu- 
hoov asub Tuki tänaval 
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Linnaosa rohelus on Haabersti 
elanike seas kõrgelt hinnatud
2019. aasta sügistalvel viis Turu-uuringute AS Tallinna Linnakantselei tellimusel 
tallinlaste seas läbi küsitlusuuringu avalike teenuste kasutamise ning rahulolu 
teemadel. Äsja valminud uuringust selgub, et tallinlased on oma elu ja elukeskkonnaga 
valdavalt rahul ning ka majanduslik heaolu ja elukvaliteet näitavad tõusutrendi.

Head Eesti Vabariigi aastapäeva! Head Eesti Vabariigi aastapäeva! 
Haabersti Linnaosa ValitsusHaabersti Linnaosa Valitsus

Kutsume Haabersti  
eakaid kinno!
Haabersti eakate kinohommikul  
5. märtsil kell 10.00 saavad vää-
rikas eas Haabersti filmihuvilised 
vaadata Mustamäe Apollo Kinos  
(A. H. Tammsaare tee 104a) uut Ees-
ti mängufilmi „Talve“. 

„Talve“ on viimane Oskar Lutsu 
Paunvere lugude põhjal valminud 
filmide reas. Film jõuab ekraanile 
täpselt 50 aastat pärast „Kevade” 
esilinastumist, andes Paunvere-saa-
gale väärika ja helge lõpu.

Kino on eakatele vanuses 65+ ta-
suta, kuid eelnevalt tuleb registree-
ruda telefonil 640 4800 või e-pos-
ti aadressil haabersti@tallinnlv.ee

NB! Osalemisest palume tea-
tada hiljemalt 27. veebruariks! 

Kinohommikut korraldab Haa-
bersti linnaosavalitsus.

Toompeale lippu  
heiskama!
Eesti Vabariigi sünnipäeva hom-
mikul, 24. veebruaril on kõik oo-
datud Toompeale Kuberneri aeda 
pidulikule riigilipu heiskamisele. 
Lipp tõuseb hümni saatel kell 7.34.

Kõne peab Riigikogu esimees 
Henn Põlluaas. Õnnistussõnad üt-
leb Eesti Evangeelse Luterliku Ki-
riku peapiiskop Urmas Viilma. Ette 
loetakse 1918. aastal vastu võetud 
Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest.

Esinevad Eesti Meestelaulu Selt-
si meeskoorid ning Politsei- ja Pii-
rivalveorkester.

Tseremoonia lõpeb orienteeri-
valt kell 8.05.

Alustame üheskoos Eesti riigi 
sünnipäeva!

Enamiku pealinlaste elus on oluli-
simaks lähedased, kuid ka rahulolu 
kogu linna ja oma linnaosa elukesk-
konnaga püsib stabiilselt kõrgel. 80 
protsenti vastanuist ütleb, et Tallinn 
on kindlasti nende jaoks eelistatuim 
elukeskkond, mida kinnitab ka üha 
suurenev linnaelanike arv. 93 prot-
sendile linlastest meeldib nende ko-
du ning 91 protsenti hindab oma ko-
dupiirkonda turvaliseks. 

Linnaosade võrdluses on elukesk-
konnaga kõige enam rahul Musta-
mäe (99%), Lasnamäe (97%), Haabers-
ti (97%) ning Kristiine (97%) elanikud. 
Oma linnaosa peamisteks väärtuseks 
peavad Haabersti elanikud kõige sa-

gedamini looduslähedust, puhast õh-
ku ning rohelust. Uuringu järgi on 
Haabersti elanikud enim rahul kõn-
niteede seisukorraga, jalgrattateede 
piisavuse ning hooldamisega talvel. 
Jalgratta mittekasutamist põhjenda-
sid Haabersti elanikud pikkade vahe-
maadega. Samuti olid meie linnaosa 
elanikud keskmisest rahulolevamad 
ühistranspordi seisukorraga.

Linnaosade võrdluses tunnetavad 
muudatuste positiivset mõju Tallinna 
liiklusele ning oma igapäevasele liiku-
misele keskmisest sagedamini Haa-
bersti elanikud, samas kui muudatus-
te negatiivses mõjus on keskmisest sa-
gedamini veendunud Pirita elanikud.

Linnaosade võrdluses lahknevad 
hinnangud kõige enam turgude sei-
sukorra ja piisavuse, terviseradade 
ning avalike saunade ja ujulate pii-
savuse osas. 

Haabersti linnaosavanem Andre 
Hani mägi sõnas, et on ka mitmeid 
valdkondi, kus elanike rahulolu 
võiks olla kõrgem. Näiteks parkimis-
mured on oluliseks küsimuseks pal-
judele. Samuti tuleks linnaosa vane-
ma hinnangul analüüsida turu võima-
likkust ja vajalikkust Haaberstis. Kõik 
ettepanekud ja arvamused sel teemal 
võib saata linnaosa valitsusse aadres-
sil Ehitajate tee 109A/1 või e-kirjaga 
Haabersti@tallinnlv.ee.  HLOV
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Kõik huvilised on oodatud Haaberstit 
puudutavatel südamelähedastel tee-
madel kaasa rääkima linnaosavalitsu-
se vabaõhukontorisse. 14. veebruaril 
kell 12–13.30 on linnaosavalitsuse telk 
Järveotsa keskuse ning 18. veebruaril 
kell 16.00–17.30 Nurmenuku kesku-
se juures. Kõiki elanikke ootavad va-
baõhukontoris nii linnaosa vanem kui 
ka tema asetäitjad. Astuge julgelt li-
gi ja leiame üheskoos teie muredele 
lahendused.

TEADMISEKS
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P eagi tähistame taas Eesti Vabariigi aastapäe-
va. Minu sooviks on, et mõtleksime sel päe-
val veidi enam positiivsele – sellele, mida 
on saavutanud Eesti, mida Tallinn ja Haa-

bersti ning mida teie ja teie perekonnaliikmed. Kuigi 
vahel tundub, et kõik on halvasti ja pidevalt veab vil-
tu, leiab igaüks midagi sellist, mis tegelikult on aas-
tate jooksul paremaks läinud. 

Eesti liigub suuremate sissetulekute, parema arsti-
abi ja sotsiaalteenuste ning järjest kvaliteetsema ha-
riduse rada pidi. Muidugi pole kõik kaugeltki hästi, 
kuid heaolu kasv on olnud märkimisväärne ning ole-
me väikeriigina tõestanud ennast maailmakaardil pal-
ju suuremate seas. Ju seetõttu, et siin elavad töökad, 
mõistlikud ja head inimesed. Inimesed, kes toetavad 
ka teisi, kui selleks vajadus ja võimalused on.

Oluline on selle kõige juures muidugi meie haridus-
süsteem, mida hinnatakse ju teistegi poolt väga kõr-
gelt. Just seetõttu on mul hea meel tänada Haabersti 
linnaosa koolide ja lasteaedade õpetajaid ning tööta-
jad vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul tun-
nustusüritusel. Haridus on ja jääb selleks vundamen-
diks, millele saab peale laduda kõik muu. 

Haabersti on muutunud ja muutub iga aastaga. Mul 
on hea meel, et Tallinna linna rahuloluküsitlus näitab, 
et Haabersti elanikud on oma linna ja linnaosaga ra-
hul, sealhulgas hinnatakse väga meie rohelust ja mõ-
nusat elukeskkonda. Minagi püüan siinkohal panus-
tada sellesse, et kas või väikeste sammudega tuua mi-
dagi uut ja ilusat silmale nii suvel kui talvel. Näiteks 
on märtsis valmimas äsja nime saanud Rocca Al Ma-
re viadukti valguslahendus, mida saab muuta vasta-
valt tähtpäevale või sõnumile. 

K ui linnaosa paigaldas tänavu mitmeid uusi 
talvevalgustuse lahendusi, sh Õismäe ing-
lid, siis hea meel oli õnnitleda ka üht era-
muomanikku Tuki tänavalt, kes oma tööga 

lõi jõulumeeleolu nii endale kui ka naabruskonnale. 
Aga positiivse kõrval on jätkuvalt ka murekohti. Eel-

kõike teatud inimesed, kes lõhuvad, sodivad ja prügis-
tavad. Võib ainult loota, et üks hetk jäädakse kas va-
hele või tuleb mõistus koju, sest enamuse tahe on pu-
has, korralik ja tervete kuuskedega Haabersti. Enamus 
inimesi teevad selle nimel ka palju tööd läbi ühistute 
või oma koduaedades ja tänavatel. Aitäh!

Kui ühistranspordi kvaliteet tekitab positiivseid 
emotsioone, siis parkimine on üks nendest igaviku-
listest murekohtadest, mis ei tekita sugugi häid tun-
deid. Lihtsaid lahendusi paraku ei ole, kuid 
kinnitan, et püüan leida parimat tasa-
kaalu hinnatud roheluse ning vajalike 
parkimiskohtade vahel ning linnaosa-
valitsus ei otsi vaid nimesid viaduk-
tidele ega korralda üritusi. Muu hul-
gas plaanime Õismäe tee 110a spordi-
väljakut ehitades parandada ka parki-
misvõimalusi.  

Kõike kaunist ning toredat pere-
ga veetud aega Eesti Vabariigi  
102. aastapäeval!

Kõik saavutatu polegi nii halb

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Siin elavad töökad, mõistlikud 
ja head inimesed. Inimesed, kes 
toetavad ka teisi, kui selleks 
vajadus ja võimalused on.

Kalle Klandorf, 
abilinnapea

Keskkonnasõbralikkuse teemad on 
praegu väga aktuaalsed. Meist kõigist 
sõltub, millise elukeskkonna me järg-
nevatele põlvedele jätame. 

Võiksime igapäevaselt teha oma 
elus üha keskkonnasäästlikumaid 
valikuid, mis ümbritsevat hoiaks ja 
edendaks. Väärtused juhivad inime-
se tegevust. Samamoodi mõjutavad 
me käitumiskalduvusi harjumused. 
Seetõttu tuleb lastele õpetada ühiseid 
väärtusi juba maast madalast. Kui laps 
õpib varakult lihtsaid elutõdesid – na-
gu näiteks, et kraani ei tohi jooks-
ma jätta, tuled tuleb ruumist lahku-
des kustutada, toitu ei saa raisata, pa-
berit tuleks kasutada säästlikult  jne 
–, siis jäävad need kogu eluks külge. 

Lapsed on teadupärast palju vastu-
võtlikumad õpetusele kui täiskasva-
nud, mistõttu on tänuväärne, et paljud 
koolid ja lasteaiad üle Eesti tegelevad 
keskkonnaharidusega pidevalt ja süs-
teemselt. Nimelt võtavad nad osa üle-
maailmsest keskkonnaharidusprog-
rammist Eco-Schools Global, mida ju-
hib Taanis asuv Foundation of Envi-
ronmental Education. Eestis on sel-
le programmi nimeks Roheline kool. 

Liitunutel on võimalik pälvida üle-
maailmse tuntusega ökomärgis Ro-
heline lipp. Programmiga on liitunud 
68 riiki üle maailma, Eesti on liige 
aastast 2016. Eestis on programmi-
juhiks Eesti Looduskaitse Selts, kelle 
kaudu juhib Rohelise Kooli tegevu-
si Tartu Keskkonnahariduse Keskus. 
Programmiga on liitunud üle 130 ha-
ridusasutuse, millest 62 asub Tallin-
nas (sh üks huvikool). 

Tallinn väärtustab igati keskkon-
naharidust. Kõik me Rohelise Kooli 
programmiga liitunud haridusasu-
tused väärivad suurt tunnustust. 
Eriti tublid on meie 27 lasteaeda ja  
8 kooli, kes on Rohelise lipu omani-
kud. Programmis osalejaid võiks ol-
la aga veelgi rohkem, Roheline lipp 
on mainekas ning selle omamine on 
suurepärase töö märk. 

Programmi tutvustus
Programmi eesmärgiks on aidata 
noorsool kujuneda jätkusuutlikult 
mõtlevateks keskkonnateadlikeks 
inimesteks. Usun, et keskkonna-
teemadega tegeldakse Eestis aktiiv-
selt teisteski koolides. Sestap kutsun-
gi üles kõiki Tallinna haridusasutu-
si osalema Rohelise Kooli program-
mis, mille ülesehitus aitab koolil oma 
tegevused süsteemsemaks muuta. 

Mida tähendab programmis osa-
lemine ühele koolile?

Roheline kool hõlmab 12 kesk-
konnateemat, milleks on kooliõu, 
meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja 
heaolu, globaalne kodakondsus, elu-
rikkus ja loodus, transport, energia, 
toit, jäätmed ning kliimamuutused. 
Igal aastal valib  haridusasutus välja 
kolm põhiteemat, millele  soovivad 
sel aastal suurt tähelepanu pöörata. 
Oma eesmärke täidetakse ühiselt – 
koos tegutsevad nii lapsed, õpetajad, 
ülejäänud haridusasutuse töötajad ja 
lapsevanemad.

Liitunud haridusasutus peab oma 
tegevuse nähtavaks tegema, vajalik 

on kas keskkonnategevusi kajasta-
va blogi loomine või teemaleht koo-
li kodulehel.

Rohelise Kooli programmis osale-
mise üheks oluliseks eesmärgiks on 
juba mainitud ökomärgise Roheline 
lipp taotlemine. Selle saamiseks tuleb 
täita seitsmest sammust koosnev stra-
teegia: keskkonnatöörühma moodus-
tamine, keskkonnaülevaatuse tegemi-
ne, tegevuskava koostamine, monitoo-
ring ja hindamine, tegevuste sidumi-
ne õppekavaga,  teavitamine ja kaasa-
mine ning viimaseks keskkonnapõhi-
mõtete väljatöötamine ja jagamine. 

Rohelist lippu saavad taotleda ha-
ridusasutused, kes on osalenud prog-
rammis 1–3 õppeaastat. Rohelise li-
pu taotlusi saab Eestis esitada keva-
del. 2020. aasta vahearuande esita-
mise tähtaeg on 07.05.2020 ja 2020. 
aasta Rohelise lipu taotluste esitami-
se tähtaeg on 30.04.2020.

Taotluse vaatavad läbi žüriiliikmed 
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-

ametist, Tallinna Haridusametist, Tar-
tu Keskkonnahariduskeskusest, Kesk-
konnaametist ja keskkonnaharidus-
likest organisatsioonidest. Lipp omis-
tatakse kaheks aastaks. 

Tallinna Rohelised Koolid
Tallinnas on kokku 232 haridusasu-
tust (koolid ja lasteaiad), Rohelise Koo-
li programmis osaleb neist 62 ehk 
peaaegu 27%. Enim osalejaid asub 
Lasnamäel, 47 sealsest haridusasu-
tusest on Rohelise Kooliga liitunuid 
17 ehk 36%. Kõige vähem osalejaid on 
Põhja-Tallinnas ja Pirital. Põhja-Tallin-
na 35 haridusasutusest on „rohelisi“ 
5 ehk 14%. Pirital on 9 haridusasutu-
sest liitunud vaid 1 ehk 11%.

Hüved ja motivatsioon
Rohelise Kooli programmiga liitudes 
saavad koolid, huvikoolid ning laste-
aiad võimaluse omavahel kogemusi 
vahetada ja erinevatel teemasemina-
ridel osaleda. Loodusõpetus muutub 
kindlasti mitmekesisemaks ja võima-
lusterohkemaks. Lisaks aitab rahvus-
vaheline võrgustik leida koostööks 
partnerkoole võõrsil. 

Tallinna koolide programmis osa-
lemist toetab suurel määral Tallin-
na Keskkonna- ja Kommunaalamet. 
Ameti juhataja asetäitja Elena Sapp 
lisab, et suureks motivaatoriks Ro-
helise Kooli programmiga liitujate-
le on õppeaiad. Rohelised Koolid saa-
vad kujundada just oma asutuse va-
jadustele vastavad õppeaiad, mis an-
navad hea võimaluse edendada õues-
õpet ja linnaaiandust. 

Kõige positiivsem kogu program-
mi juures on aga see, et linnalapsed 
ja lapsevanemad ei võõrdu loodusest 
ning lastes tärkab ja juurdub looduse-
armastus.

Kui antud teema äratas suuremat 
huvi, siis programmiga kaasnevaid 
võimalusi võib uurida lähemalt le-
heküljel https://www.tallinn.ee/est/
keskkond/Roheline-kool-3. Õppeae-
dade toetusmeetmete info on leitav  
https://www.tallinn.ee/est/keskkond/
oppeaedade-kord.

Rohelise Kooli programm
Kui laps õpib varakult lihtsaid elutõdesid – et kraani ei tohi jooksma 
jätta, tuled tuleb ruumist lahkudes kustutada, toitu ei saa raisata, 
paberit tuleks kasutada säästlikult –, siis jäävad need kogu eluks külge. 

Rohelise Kooli programmiga  
liitunud Haabersti haridus-
asutused:
●  Lasteaiad: Tallinna Lasteaed Si-

nilill, Tallinna Lasteaed Vikerkaar, 
Tallinna Meelespea Lasteaed

●  Koolid: Tallinna Mustjõe Güm-
naasium, Tallinna Õismäe Vene 
Lütseum

TEADMISEKS

Programmi  
eesmärgiks  

on aidata noorsool ku-
juneda jätkusuutlikult 
mõtlevateks keskkon-
nateadlikeks inimes-
teks. 

Programm Roheline kool Tallinna Meelespea lasteaias 
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Tule Töömessile
Eesti Töötukassa kutsub 18. veeb-
ruaril kell 11–14  Keila-Paldiski töö-
messile.

Seekord üritus toimub Keila Kul-
tuurikeskuses (Keskväljak 12, Keila).

Messil saab tasuta karjäärinõu, 
konsultatsioonile võib tulla ka töö-
tav inimene. Nõustamisele on mõ-
tet tulla, kui tööstress kipub ligi hii-
lima, kui tundub, et tahaks tööelus 
muudatust, või on soov õppida uut 
ametit. Samuti nõustatakse CV koos-
tamisel ning aidatakse valmistuda 
tööintervjuuks. Ka tasub nõustaja ju-
tule tulla, kui püüdlete ettevõtluse 
poole, kuid plaani varjutavad kõhk-
lused. Need, kes messil karjäärinõus-
tamisele ei jõua, võivad alati tulla 
tasuta konsultatsioonile – lisainfot 
leiab lehelt www.minukarjaar.ee. 

Töömess on tasuta. Messil osale-
vate tööandjate nimekirja ja ame-
tikohad leiate töömesside kodule-
helt www.toomess.ee

Toetame töö ja töötaja leidmisel!

Alates veebruarist on 
vaja meeles pidada 
vaid ühte hädaabi - 
numbrit 112
Tuletame meelde, et alates 1. veeb-
ruarist ei suunata numbrile 110 he-
listajaid enam automaatselt edasi. 
Üleminekuaeg on läbi, töötab üht-
ne hädaabinumber 112. 

Kui kahtled, kas tegu on häda-
olukorraga, ära kõhkle helistamast. 
Kõnele vastav päästekorraldaja on 
professionaal, kes selgitab välja olu-
korra tõsiduse. Kui kiirabi, päästja-
te või politsei abi ei ole vaja, annab 
päästekorraldaja edasised juhised 
või suunab kõne edasi.

Kuidas toimida häirekesku sesse 
helistamisel?
●  Kõigepealt ütle, mis juhtus, kas 

keegi on saanud viga ja vajab abi.
●  Ütle võimalikult täpne aadress 

või kirjelda oma asukohta. Võid 
päästekorraldajale öelda ka oma 
täpsed koordinaadid.

●  Kuula päästekorraldaja juhiseid 
ja vasta tema küsimustele – ta 
on selleks, et sind aidata. Küsi-
muste kaudu saab päästekorral-
daja õigesti hinnata ohuolukor-
da ja anda päästjatele, politsei-
le ja kiirabile võimalikult palju 
vajalikku lisainfot.

●  Ole kannatlik. Kui ohus on kellegi 
elu või vara, saadetakse abi väl-
ja juba kõne ajal. Lisaküsimuste 
esitamise tõttu ei viibi abi saat-
mine – see on juba teel.

●  Lõpeta kõne alles siis, kui ko-
gu vajalik info on edasi antud 
ja päästekorraldaja seda lubab. 

●  Kui olukord muutub, anna sel-
lest kindlasti teada.

●  Hoia oma telefoniliin vaba, et vaja-
dusel saaks sulle tagasi helistada. 

●  Kõik hädaabinumbrile saabu-
nud kõned salvestatakse. Hä-
daabinumber 112 valitakse üh-
temoodi nii mobiil- kui ka tava-
liselt telefonilt ja sellele helista-
mine on tasuta.

Hoidkem oma lähedasi ning pan-
gem tähele abivajajaid!

Elle Veelmaa
Piirkonnapolitseinik 

LÜHIDALT

Linnaosas tehakse igapäevaselt tööd 
selle nimel, et vabaneda parkimis-
kohti kinni hoidvatest romudest ja 
pikalt seisma jäänud sõidukitest. Väi-
ke-Õismäel ei piisa enam ammu ole-
masolevatest parkimiskohtadest ning 
elanikud on seetõttu sunnitud par-
kimiskohti otsima Õismäe tee välis-
ringi esimeselt sõidurajalt.

Paraku on hõivanud üle 200 par-
kimiskoha just pikalt seisma jäänud 
sõidukid. Seetõttu soovime elanikele 
südamele panna, et kui te oma sõidu-
kit enam ei kasuta, siis oleks mõistlik 
lasta see ära viia, et vabastada parki-

miskoht neile, kes autot igapäevaselt 
kasutavad. Siis ei ummistaks paljud 
sõidukid enam sissepääsuteid ning 
teenindav transport pääseks vaja-
dusel paremini koolide, lasteaeda-
de ning elanikeni.

Munitsipaalpolitsei Ameti peains-
pektor Talehh Gusseinov kutsus ela-
nikke koostööle munitsipaalpolitsei-
ga. „Kui linnaosas leidub veel elanik-
ke, kes ei saa või ei taha ise tegele-
da oma pikalt seisma jäänud sõidu-
kist vabanemisega, siis Haabersti piir-
konna munitsipaalpolitseinikud on 
valmis lahkelt aitama. Auto omani-

kel tuleb vaid munitsipaalpolitseiga 
ühendust võtta ja volitus kirjutada 
ning meie tegeleme antud küsimu-
se lahendamisega,“ ütles Gusseinov.

„Tuleb arvestada, et romusõidu-
ki äravedu on protsess, mis parata-
matult võtab aega ja nii on see ka 
pikalt seisma jäänud autode puhul, 
millel võib juba ammu sammal ka-
tusel kasvada ning puududa kehtiv 
liikluskindlustus ja ülevaatus,“ sõnas 
peainspektor ning lisas, et töö parki-
miskohtade vabastamiseks käib Haa-
berstis igapäevaselt. 

HLOV

Ametlikud teadaanded
TALLINNA KESKKONNA- JA 
KOMMUNAALAMET NING  
HAABERSTI LINNAOSA  
VALITSUS TEATAVAD 
Kadaka tee 88 kinnistu ja selle 
lähiala detailplaneeringu ning 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) aruande eel-
nõu avalikust väljapanekust ja 
avalikust arutelust.

Detailplaneering ja KSH on algata-
tud Tallinna Linnavalitsuse 20.01.2016 
otsusega nr 60-k.

Detailplaneeringu eesmärk on Kada-
ka tee 88, Kadaka tee 88a, Kadaka tee 
88c ja Kadaka tee 88d kinnistute pii-
ride muutmise teel moodustada kuni 
üksteist korterelamumaa sihtotstarbe-
ga krunti, millest kahel ka kõrvalfunkt-
sioonina ärimaa sihtotstarve ning üks 
korterelamumaa kõrvalsihtotstarbega 
ärimaa krunt. 

Detailplaneeringu elluviimisega ei 
kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

Strateegilise planeerimisdokumen-
di koostamise osapooled:

Koostamise algataja on Tallinna Lin-
navalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 
15199 Tallinn; tel 640 4141, e-post lv-
post@tallinnlv.ee)

Detailplaneeringu koostamise kor-
raldaja on Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 
Tallinn; tel 640 4375, e-post tlpa@tal-
linnlv.ee).

Keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise korraldaja on Tallinna Keskkonna- 
ja Kommunaalamet (aadress Mündi tn 
2, 15197 Tallinn; tel 645 7191, e-post 
kommunaal@tallinnlv.ee) 

Detailplaneeringu konsultant ja KSH 
koostaja on Hendrikson & Ko OÜ (aad-
ress Raeküla plats 8, 51004 Tartu; tel 
740 9800, e-post hendrikson@hend-
rikson.ee)

KSH aruande eelnõuga on võimalik 
tutvuda ajavahemikul 15.02.2020 kuni 
15.03.2020 veebilehel https://www.tal-
linn.ee/keskkond/ ning Haabersti Lin-
naosa Valitsuses (Ehitajate tee 109a) 
ruumis 205; kontaktisik Tiina Jaska, 

tel 6404 856, e-post tiina.jaska@tal-
linnlv.ee.

Detailplaneeringu materjalidega saab 
tutvuda Tallinna planeeringute regist-
ris aadressil https://tpr.tallinn.ee/Detail-
Planning/Details/DP040760. 

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsi-
musi KSH aruande eelnõu kohta saab 
esitada avaliku väljapaneku jooksul kir-
jalikult Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalameti aadressil Harju tn 13, 10130 
Tallinn või e-posti aadressil kommu-
naal@tallinnlv.ee.

Detailplaneeringu ja KSH aruande 
eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi 
tutvustav avalik arutelu toimub 20. ap-
rillil 2020 Haabersti Linnaosa Valitsuses 
(Ehitajate tee 109a) algusega kell 16.00.

HAABERSTI LINNAOSA  
VALITSUS AVALIKUSTAB   
ajavahemikus 25.02–11.03.2020 
Ehitajate tee 128 kinnistu pro-
jekteerimistingimuste eelnõu. 

Lubatud on täpsustada hoonestus-
ala tingimusi, sealhulgas hoonestus-

ala suurendada, kuid mitte rohkem 
kui 10% ulatuses esialgsest lahendu-
sest (alus EhS § 27 lg 4 p 2). Lubatud 
on suurendada hoonestusala kuni 10% 
ulatuses, kokku kuni 330 m2, detailpla-
neeringu lahenduses määratud hoone-
te alust (ehitisealust) pinda suurenda-
mata. Kõikide teiste nõuete ja näitaja-
te osas peavad ehitusprojektid vasta-
ma alal kehtivale detailplaneeringule.

Projekteerimistingimuste taotluse ja 
selle lisamaterjalidega on võimalik tut-
vuda ehitisregistri veebilehe kaudu aad-
ressil https://www.ehr.ee, PT taotluse nr 
1911002/08773 alt (leitav dokumentide 
otsingust taotluse numbri, aadressi ja 
katastritunnuse 78406:602:0002 järgi) 
ning samuti on võimalik dokumentide-
ga tutvuda Tallinna planeeringute re-
gistri veebiaadressil https://tpr.tallinn.
ee/ detailplaneeringu nr DP000720 juu-
rest rubriigist „Dokumendid“. Avalik väl-
japanek toimub Haabersti Linnaosa Va-
litsuses, Ehitajate tee 109a/1 kabine-
tis 205 nimetatud ajavahemikus töö-
aja jooksul. 

Lisainfo telefonil 640 4333.

112POLITSEI
KIIRABI
PÄÄSTE

Hädaabinumber kõikjal Euroopas!

Linnaosas on pikalt seisma jäänud sõi-
dukid hõivanud üle 200 parkimiskoha
Haabersti linnaosavalitsus ja munitsipaalpolitsei kutsuvad linnaosa 
elanikke üles vabanema pikalt seisma jäänud sõidukitest. 

„Kui leidub veel 
elanikke, kes ei 

saa või ei taha ise tege-
leda oma pikalt seisma 
jäänud sõidukist va-
banemisega, siis piir-
konna munitsipaal-
politseinikud on valmis 
lahkelt aitama.“
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Tallinn vajab  
bussijuhte
Liituge meiega, et istuda kaasaeg-
sete loodussõbralike gaasibusside 
või peatselt ka tehnika viimase sõna 
järgi ehitatud elektribusside rooli. 

Kui otsite tööd, kus pakutakse vä-
hemalt Eesti keskmist palka, ning 
olete huvitatud ka arenemisvõima-
lustest, siis võtke julgelt ühendust 
Tallinna Linnatranspordi ASi per-
sonaliosakonnaga telefonil  643 
4067 või meilitsi personal@tlt.ee. 
Töö Eesti suurimas kiirelt arenevas 
ühistranspordiettevõttes pakub li-
saks kindlale ja korralikult tasusta-
tud ametikohale ka sportimisvõi-
malusi ja 35-päevast puhkust. 

Tänapäevaste busside juhtimine 
ei vaja füüsilist jõudu ning seepä-
rast ei maksa sobivuses bussiroo-
li kahelda ka naistel. Juba praegu 
on 10% meie juhtidest õrnema soo 
esindajad, kes tulevad oma vastu-
tusrikkas ametis hiilgavalt toime.

Neile, kel puudub vajaliku kate-
gooria juhiluba, korraldame kursu-
si, kuhu on oodatud kõik, kellel ole-
mas vähemalt B-kategooria juhti-
misõigus. Järgmised kursused alga-
vad juba 10. märtsil, registreeruda 
saab meilil peeter.johannson@tlt.ee 
või telefonil 511 1909.

Bussijuhi amet on kindel inves-
teering nii enda kui ka kodulinna 
pilvitusse tulevikku. Liituge meie-
ga, et istuda kaasaegsete loodus-
sõbralike gaasibusside või peatselt 
ka tehnika viimase sõna järgi ehi-
tatud elektribusside rooli. TLT AS 
on parimaks tööandjaks andekai-
le ja kohusetundlikele.

Janika Seppor
TLT AS personaliosakonna  

juhataja

Alustati Rocca al Mare 
viadukti kujundusval-
gustuse rajamist
Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalameti tellimusel alustati veeb-
ruarikuu esimesel nädalal Rocca al 
Mare viadukti kujundusvalgustu-
se rajamise töödega. Läbiviidud 
ideekonkursi raames valiti pari-
maks tööks DeltaE Inseneribüroo 
poolt koostatud valgustuslahendus. 

Viaduktile rajatakse dünaami-
line valgustuslahendus, mida on 
võimalik muuta vastavalt erine-
vatele tähtpäevadele ja sündmus-
tele. Ehitustööde lõpptähtajaks on 
31.03.2020.

Töid teostatakse projekti „Haa-
bersti ristmiku rekonstrueerimi-
ne Tallinnas“ raames, mida kaas-
rahastatakse Ühtekuuluvusfondist.

HLOV

Haabersti linnaosavanem Andre Ha-
nimägi sõnas, et esmakordselt tun-
nustatakse ja tänatakse Haaberstis 
neid, kes on oma hoovide kaunista-
misel väga aktiivsed olnud ja paku-
vad silmailu paljudele. „Tuki tänava 
säravalt ehitud eramu ja hoov muu-
davad kaunimaks kogu linnaosa. Val-
gustatud kaunistusi leiab nii hoovist 
seest kui ka tänava äärest, kus roh-
ked valgusketid ehivad seal kasva-
vaid puid ja põõsaid,“ ütles linna-
osavanem. 

Haabersti säravaima koduhoovi 
kaunistajaks on Tatjana, kes on oma 
hoovi igal aastal jõulehtesse seadnud 
alates 2011. aastast, kui ta Haabers-
tisse kolis. Tatjana sõnul on ta täien-
danud olemasolevaid kaunistusi, lisa-
des igal aastal juurde uusi. Ka naabrid 
on Tatjana loodud ilu märganud ning 
kaunistajale tunnustust avaldanud. 

„Mul on hea meel, et meie seas 
on palju ka neid, kes ise igapäeva-
selt panustavad linnaosa heakorda 
ning välisilme kaunistamisse. Para-
ku alati ei ole see kõigi jaoks iseene-
sest mõistetav,“ sõnas linnaosavanem 
ning lisas, et ainult koostöös elanike-
ga saab Haabersti muuta veelgi pare-
maks elupaigaks meile kõigile.

Detsembris välja kuulutatud kon-
kursile „Haabersti kaunim jõulueh-
teis hoov 2019“ laekus 7 kandidaati, 
kelle seast valis kolmeliikmeline ko-
misjon välja võitja. Hindamisel võe-
ti arvesse kinnistu üldist heakorda 
ja jõuluvalgustuse kujundust; hoone 
ja väikevormide kaunistuse sobivust 

ümbritsevasse keskkonda; haljastu-
se, ilupuude ja -põõsaste, viljapuude, 
heki kaunistusi; koha omapärast tu-
lenevate võimaluste kasutamist kau-
nistuses ja jõuluvalgustuse dekoratiiv-
elementide kasutamist. Samuti hin-
nati stiilsust, originaalsust ja leidlik-
kust. Komisjon leidis ühiselt, et Tuki 
tänaval asuv hoov pakub silmailu nii 
selle loojatele kui ka ümberkaudsete-
le elanikele ning annab kogu linna-
osa välisilmele palju juurde.

HLOV

Haaberstisse rajatakse uus 
14-rühmaline lasteaed
Jaanuaris algas uue munitsipaal-
lasteaia ehitus aadressil Järveot-
sa tee 33. Kinnistul asuv hoone re-
konstrueeritakse ning sinna raja-
takse tänapäevane õpi- ja mängu-
keskkond 264 lapsele. Maja ehita-
mist rahastab Tallinna linn koos 
Euroopa Liidu struktuuri- ja inves-
teerimisfondiga.

Aadressil Järveotsa tee 33 asuv hoo-
ne ehitati 1970-ndate lõpus ning vii-
mati oli see Tallinna Kadaka Põhikoo-
li käsutuses. Ligi seitse aastat tühja-
na seisnud maja saab nüüd uue või-
maluse. Hoone rekonstrueeritakse 
energiasäästlikuks, kasutades täna-
päevaseid konstruktsioone, seadmeid 
ja materjale. Peale rühmaruumide 
saavad seal olema kunstiklass, õppe-
köök, raamatukogu, saalid, basseini-, 
riietus- ja duširuumid, kabinetid, köö-
gi- ning tehnilised ruumid. Arvesta-
tud on ka erivajadustega: majja tuleb 
ratastooli ja käimisabivahendi kasu-
tajale kohandatud lift, samuti nõue-
tekohane inva-WC. Maja suletud ne-
topind suureneb varasemaga võrrel-
des 933 m2 võrra – lisanduvad saal ja 
avatud õppeala ning kinni ehitatakse 

rühmaruumide juures olevad terras-
sid. Korrastatakse ka lasteaia õueala 
ning sinna rajatakse mänguväljakud.

Projekti „Järveotsa tee 33 hoone 
rekonstrueerimine lasteaiaks“ mak-
sumuseks on kavandatud 5,18 miljo-
nit eurot, sellest 2,97 miljonit annab 
Tallinna linn ning 2,21 miljonit tuleb 
Euroopa Liidu struktuuri- ja investee-
rimisfondist. Lasteaed on plaanis val-
mis saada juba 2020. aasta lõpuks. 
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Tulemas on Tallinna  
tarbijaõiguste päev
31. märtsil algusega kell 11 toi-
mub Rahvusraamatukogu suu-
res saalis järjekordne, juba kahe-
teistkümnes tarbijaõiguste päev, 
kuhu oodatakse nii tarbijaid kui 
kauplejaid.

Seekord räägitakse alkoholi ja tuba-
kaga kauplemisest. Teatavasti ei ole 
enam tubakatooted müügikohta-
des nähtavalt välja pandud ja alko-
hol peab olema kauplustes eralda-
tud muudest kaupadest ning ei tohi 
olla märgatavalt nähtav ülejäänud 
müügisaalist. Kuidas on seaduse-
muudatusi siiani rakendatud, kuu-
leme tarbijaõiguste päeval.

Endiselt on väga palju küsimusi 
e-kaubanduse kohta. Millele tuleks 
pöörata tähelepanu e-poest kauba 
ostmisel või teenuse tellimisel? Mis-
sugused on võimalused välisriiki-
dest tellitud kaupade tagastami-
sel? Mida peaks kaupleja teadma, 
et luua tarbija jaoks usaldusväär-
ne e-pood? E-kaubanduses toimu-
vast kuuleme samuti tarbijaõigus-
te päeval. 

Tarbijaõiguste päeval räägitakse 
ka lähiajal jõustuvatest muudatus-

test pensioni I sambas ning üürisu-
hetest, sealhulgas millised on üü-
rileandja ja üürniku õigused ning 
milliseid muudatusi plaanitakse 
nende osas teha.

Osavõtt on tasuta. Soovijatele 
sünkroontõlge vene keelde. Tar-
bijaõiguste päeva koordinaator on 
Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja 
tarbijakaitse osakond. Info telefo-
nil 640 4232.

Tallinna Ettevõtlusameti 
hinna ja tarbijakaitse  

osakond

Veebruaris alustati Rocca al Ma-
re viadukti kujundusvalgustu-
se rajamisega

Haabersti säravaim  
koduhoov asub Tuki tänaval
Haabersti linnaosavalitsuse poolt korraldatud konkursi „Haabersti 
kaunim jõuluehteis hoov 2019“ võitja on selgunud. Konkursi võitja ning 
ühtlasi ka säravaim koduhoov Haabersti linnaosas asub Tuki tänaval.
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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

VEEBRUAR
14.02 Sõbrapäev. Noortekesku-
ses on päeva vältel erinevad põne-
vad tegevused, mille raames saab 
oma sõpradele vahvaid kingitusi 
meisterdada.
17.02 kell 16.00 Kunstiring. 
18.02 kell 16.00 Meisterdamine. 
18.02 kell 17.00 Hip-hop. Hip-
hop, dancehall, erinevad tantsustii-
lid. Ringi viib läbi Haabersti noorte-
keskuse vabatahtlik Elisa Grifone.
19.02 kell 16.00 Kokandus.
20.02 kell 16.00 Veebimull. 
25.02–28.02 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

MÄRTS
02.03 kell 16.00 Kunstiring.
03.03 kell 16.00 Meisterdamine.
03.03 kell 17.00 Hip-hop.
04.03 kell 16.00 Kokandus.
05.03 kell 16.00 Veebimull.
05.03 Naistepäev. Noortekesku-
se noored tähistavad põnevate te-
gevustega naistepäeva. Võimalus 
meisterdada kingitusi ja kaarte.
09.03 kell 16.00 Kunstiring.
10.03 kell 16.00 Meisterdamine.
10.03 kell 17.00 Hip-hop.
11.03 kell 16.00 Mälumäng.
12.03 kell 16.00 Veebimull.
12.03 kell 16.00 Omaloomingu 
õhtu. Omaloomingu õhtule eelneb 
emakeele päevale pühendatud oma-
loomingu konkurss Haabersti noor-
tekeskuses ning Haabersti üldhari-
duskoolides. Omaloomingu õhtul on 
noortel võimalik oma töid ette kanda 
ning samuti on võistlustööd noorte-
keskuse seintel lugemiseks kõigile.

Haabersti päeva-
keskuse üritused
Õismäe tee 24, 13511, tel 5624 2925, 
657 9872, e-post info@habsot.eu. 
Haabersti päevakeskus on avatud: 
E 8.15–18.00, T, K, N 8.15–17.00, 
R 8.15–16.00.

18.02 kell 11.00 Loeng „Pare-
ma mälu heaks“, esinevad Tallin-
na Tervishoiu Kõrgkooli õpilased
19.02 kell 14.00 Eesti Vabariigi 
102. aastapäeva kontsert, esine-
vad Eda Zahharova lauluõpilased. Et-
tekandele tulevad kaunid ja tuntud 
eesti heliloojate romansid ja laulud
26.02 kell 14.00 Hõissa, meil 
on vastlad! Esineb rahvapillian-
sambel Pirita, menüüs hernesupp 
ja vastlakukkel
4.03 kell 14.00 REISITUBA. Terje 
Tiimani matkamuljed „Tee Himaal-
aja tippu ja tagasi“
11.03 kell 14.00 Naistepäeva 
kontsert, vene romansse nii eesti 
kui vene keeles esitab Heli Vahing, 
klaveril saadab Oleg Davidovich.

Haabersti Päevakeskus kutsub: 
Kui oled mees ja hing heliseb sees 
ja tahaksid kodust välja tulla ning 
koos teiste meestega laulda, siis tu-
le teisipäeviti kell 14.00–15.30 
Haabersti Päevakeskusesse MEES-
TE LAULUKLUBI lauluproovi. 
Klubi juhatab Katrin Keerma
Osalustasu 2 € kuus

Südamete reede sünnipäevahõnguli-
ses Tallinna Õnnepalees 
Tänavu tähistab oma 110. sünni-
päeva Tallinna Perekonnaseisuame-
ti käsutuses olev ajalooline Luthe-
ri juugendvilla, laiemalt tuntud ka 
kui Õnnepalee. 

Perekonnaseisuamet on  tegutse-
nud pealinna ühes väärikamas juu-
gendehitises juba alates 1983. aas-
tast. Hoone on valminud 1910 tun-
tud baltisaksa puidutöösturi Mar-
tin Lutheri tellimusel ning läbis al-
les hiljuti põhjaliku uuenduskuuri. 
Õnnepalee sünnipäeva-aasta avaüri-
tuseks on lahtiste uste päev „Süda-
mete reede“ reedel, 21. veebruaril  
k 14–19 (vt kava lähemalt https://www.
pulmamess.ee/sudamete-reede/ ). 

Kell 14 tutvustab ameti juhataja 
Karin Kask Õnnepalee aasta kultuu-
riürituste kava, millele järgneb lühi-
ke klaverimuusikakontsert abielu-
de registreerimise III korruse saalis.  
Kell 15 on kõigil huvilistel võimalik 
osaleda vastrenoveeritud maja tut-

vustaval ekskursioonil ning lähemalt 
tutvuda abielude piduliku registree-
rimise saalidega. Üritus on tasuta. 
Südamete reede jooksul on külastaja-
tel ainulaadne võimalus esitada abi-
ellumisavaldused menukaks Õnne-
palees abiellumise kuupäevaks, mil-
leks seekord on Eesti taasiseseisvu-
mispäev – neljapäev, 20.08.2020!

21. veebruaril k 14–18 abieluaval-
duste esitajatele toimub loos, mille 
peavõit on tasuta abiellumistsere-
moonia Tallinna Perekonnaseisu-
ametis 20.08.2020.

Seminarid korteriühistuid puudutavatel teemadel 
Tallinna linnavaraamet jätkab ka 
tänavu korterühistu liikmetele suu-
natud temaatiliste seminaridega, 
kus käsitletakse korteriühistuid 
puudutavaid aktuaalseid ja prak-
tilisi teemasid. 

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul olid 
korteriühistu liikmetele möödu-
nud aastal mõeldud seminarid vä-
ga populaarsed. „Kokku osales ligi 
900 inimest ning tagasiside semina-
ridele oli väga positiivne, seega ot-
sustas linn seminaride sarja jätka-
ta,“ märkis Võrk. 

Seminaride eesmärk on tutvus-
tada korteriühistu liikmetele oluli-
si teemasid, mis on valitud vastavalt 
tagasisidest saadud ettepanekutele 
ning aktuaalsusele. Tasuta semina-
ridel saab osaleda iga korteriühistu 
liige ehk iga Tallinna linna elanik, 
kes elab korterelamus. 

Varasemalt on elavat arutelu teki-
tanud näiteks korteriomanike üld-
koosolekute korraldamine ja ehi-
tus- ning remonttööde läbiviimise-
ga seotud küsimused, parkimine ja 
jäätmemajandus.  „Teemadega ole-
me väga paindlikud,“ rõhutab abi-

linnapea Eha Võrk. „Kui juhtub, et 
mõni teema on kujunenud väga ak-
tuaalseks, siis saame vastavalt ka sel 
teemal seminari korraldada. Ühtlasi 
oleme tänavu seadnud eesmärgiks, 
et seminarid on kaheosalised. Üks 
osa teooria – näiteks seadustiku tut-
vustamine, teine pool on aga avatud 
küsimused eksperdile.“ 

Seminarid toimuvad erinevates 
linnaosades, et osalemine oleks kõi-
gile huvitatuile mugav, ning toimu-
vad nii eesti kui ka vene keeles. Kok-
ku on kavandatud selleks aastaks 19 
seminari, millest 10 on eesti keeles 

ja 9 vene keeles. Lisaks korraldatakse 
kevadel õppe- ja koolitusreise korteri-
ühistu liikmetele ning sügisel toimub 
elamumajanduskonverents. Semina-
ride läbiviimiseks on selle aasta lin-
naeelarves ette nähtud 27 000 eurot.

Veebruaris toimub veel üks eesti-
keelne seminar 19. veebruaril Mus-
tamäel, Tallinna 32. Keskkoolis (Kii-
li tn 10). 

Seminaridele saab registreerida 
veebilehel: https://www.tallinn.ee/
korteriuhistu

Tallinna  
kommunikatsiooniosakond

Tallinna linnavolikogu liikmete  
vastuvõtuajad
Kui tallinlastel on linnaelu puu-
dutavaid küsimusi, soovitakse tä-
helepanu juhtida mõnele kitsas-
kohale või jagada ka tunnustust, 
siis neid teemasid saab soovi kor-
ral arutada Tallinna linnavoliko-
gu liikmetega. Teavet linnavoliko-
gu liikmete vastuvõtu kohta saab 
fraktsioonide nõunikelt. Tallin-
na linnavolikogu asub aadressil  
Vana-Viru 12. 

●  Tiit Terik, linnavolikogu esi-
mees, eelregistreerimine tel 
694 3211

●  Toivo Tootsen, linnavolikogu 
aseesimees, eelregistreerimine 
tel 694 3218

●  Mart Luik, linnavolikogu ase-
esimees, eelregistreerimine tel 
694 3233

●  Keskerakonna fraktsioon
eelregistreerimine: Valentina Bort-
novski, valentina.bortnovski@tal-

linnlv.ee, tel 694 3227 või Marek 
Leemets, marek.leemets@tallinn-
lv.ee, tel 694 3218, tuba 114

●  Isamaa erakonna fraktsioon
eelregistreerimine: Sirle Rosen-
feldt, sirle.rosenfeldt@tallinnlv.
ee, tel 694 3233, tuba 110

●  Konservatiivse rahvaerakon-
na fraktsioon

esmaspäeviti kell 18; eelregistree-
rimine: Kadri Vilba, kadri.vilba@
tallinnlv.ee, tel 694 3208, tuba 105

●  Reformierakonna fraktsioon
eelregistreerimine: Sander Andla, 
sander.andla@tallinnlv.ee, tel 694 
3231, tuba 101

●  Sotsiaaldemokraatliku era-
konna fraktsioon

eelregistreerimine: Joosep Vimm, 
joosep.vimm@tallinnlv.ee, tel 694 
3222, tuba 103
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Sel nädalavahetusel toimus Väike-Õismäe 
tiigi kaldal tulepidu, kus lisaks tantsudele ja 
lauludele ning tegevustele lastele ja noortele 
oli võimalik osa saada vaatemängulisest Pee-
ter Jõgioja trummietendusest ning ühismän-
gust trummidel.

Tulepeol kuuskede põletamist ei toimunud, sest lin-
naosavalitsuse tellimusel valmistatakse neist hoo-
pis hakkepuitu. Küll aga oli kohaletulnuil võima-
lik tulepeol osa saada muusikalistest ja tantsulis-
test etteastetest. Esinesid Erich Krieger, Miia Mar-
garet Untera ning Viisuveeretajad. Hääleka ning 

tulise punkti pani üritusele Peeter Jõgioja trum-
mietendus, kui muu hulgas kõlas sadade külas-
tajate kaasabil ühine trummimäng, mis kaikus 
üle Väike-Õismäe. 

Tulepidu korraldasid Haabersti Linnaosa Valit-
sus ja Haabersti Vaba Aja Keskus.

Väike-Õismäe tiigi ääres toimus
suur ühine trummimäng

Ühine trummimäng.

Peeter Jõgioja trummietendus.
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14. veebruar 20206 HaaberstiREKLAAM

Väljaandja: Haabersti Linnaosa Valit-
sus, Ehitajate tee 109a/1, 13514, Tallinn 
Telefon: 640 4800
E-post: haabersti@tallinnlv.ee
Toimetaja: Olga Nigrovskaja
Telefon: 640 4806,  
e-post: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee 
Trükikoda AS Kroonpress 

Liikumisraskustega naistudengile otsitakse eesti-
keelset isiklikku abistajat füüsilise kõrvalabi osuta-
miseks (nt füüsilise toe pakkumisel, loengute kons-
pekteerimisel jm). Huvi korral ja lisainfo saami-
seks palume võtta ühendust alljärgnevatel kontak-
tidel: Karmen Kaar, e-meil: karmen.kaar@tallinnlv.
ee; tel. 6404 823. Kristi Beljajev, e-meil: kristi.belja-
jev@tallinnlv.ee; tel. 6404 871.

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

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

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, rike-
tega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan: seisevauto@gmail.com või 56188671

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

Tõnu Truusi Malekoolkond (Haabersti Noortekes-
kuses Õismäe tee 88A) võtab oma ridadesse ma-
lehuvilisi poisse ja tüdrukuid 1.-7. kl. T, N 14.00-
16.00. Treener-õpetaja Rainer Selge, tel 56057324 
rainer.selge@gmail.com

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

«Otsitakse õmblejat kogemusega lasteriiete val-
mimiseks. Soovitavalt oma õmblusmasinatega 
(overlokk).  55651358»

Vannitubade renoveerimine, plaatimine, sisevii-
mistlus ja üldehitustööd 53728382.

NAHAARSTID saatekirjata ja järjekorrata Tallin-
nas. Dr. Aarne, Dr. Zagnin. Vastuvõtt 50€ —  
www.vita.ee 669-0806 

ROCCA AL MARE 
TOP SHOP

IGAL KOLMAPÄEVAL

HIIATONT%

%

%

TULE JA OMANDA KINDEL AMET!
Tallinna Linnatranspordi AS-is algavad 

6. aprillil 2020

 TRAMMIJUHTIDE KURSUSED

Edukatel kursuse lõpetajatel
võimalus asuda tööle trammijuhina!

Kursustel osalemiseks vajalik B-kategooria juhiluba.
 Info ja eelregistreerimine tel 643 4271 või

e-posti aadressil personal@tlt.ee
www.tallinnlt.ee

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

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.

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Terrassimarkiis

ÕIGUSBÜRÖÖ
PÄRIMINE,  

TESTAMENT,  
PEREKONNAASJAD, 

VÕLAD

A.G.D. ÕIGUSABI
58 266 266, agd@agd.ee, www.agd.ee

Vannitubade renoveerimine, plaatimi-
ne, siseviimistlus, üldehitustööd, torutööd 
53728382

ÕIGUSBÜROO A.G.D.  – pärimine, testament, 
perekonnaasjad, võlad. Võtke meiega ühen-
dust:  tel.58-266-266, e-post: agd@agd.ee


