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Oma arvamust avaldasid lisaks ühis-
tute esindajatele ka 2500 elanikku, 
kellest ligi 60 protsenti toetas piiran-
gute kehtestamist. Ükski parkimis-
koht välisringil ei kao.

Rohke tagasiside näitas, et parki-
miskorraldus välisringil on elanike 
jaoks oluline. Küsitluse tulemusi ar-
vesse võttes otsustasime koostöös Tal-
linna transpordiametiga, et parkimis-
korraldus Õismäe tee välisringil va-
jab muudatusi. Küll aga andsid ela-
nikud teada, et esmalt välja pakutud 
piirangud olid liiga karmid, mistõt-
tu leidsime uue ja loodetavasti ela-
nikele sobivama lahenduse.

Õismäe tee välisringi uue parki-
miskorra järgi saab tööpäeviti kella 
10.00–18.00 parkida vaid parkimis-
kellaga kuni kolm tundi. Nädalava-
hetuseti ja väljaspool nimetatud kel-
laaega see piirang ei kehti ning par-
kida võib parkimiskellata. Kavanda-
tav muudatus ei võta parkimiskohti 
ära, vaid annab neid lõppkokkuvõt-
tes juurde, sest sunnib välisringile 
pikalt seisma jäänud autod liikuma. 
Piirang on siiski piisavalt paindlik 
ning võtab arvesse inimeste erine-
vaid liikumisvajadusi. Uus parkimis-

korraldus annab linnaosavalitsuse-
le võimaluse hooldada Õismäe teed 
paremini, eriti talvel, kui iga lume-
sajuga jääb parkimiskohti üha vä-
hemaks. Ka ajutiste märkide mõju, 
millega anname teada lumekoris-
tusest, saab pärast muudatust ole-
ma suurem, sest need ei saa edas-
pidi kellelgi kahe silma vahele jää-
da. Kui masinat ei liigutata ning see 
jääb teehooldusmasinaid ja lume-
sahku takistama, saame autooma-
nikku näiteks motiveerida paberi-
tega kojamehe vahel või auto tei-
saldusega.

Lisaks kellaajalisele parkimispii-
rangule võtab munitsipaalpolitsei 
kõrgendatud tähelepanu alla üle-
käiguradadele ning ristmikele liiga 
lähedale parkijad. Eesmärgiks on 
muuta liiklemine Õismäe teel tur-
valisemaks nii jalakäijatele kui ka 
autojuhtidele. Kui liiklusseadusest 
ja munitsipaalpolitsei tööst ei piisa, 
oleme valmis lisama ka kollaseid joo-
ni, et parkimise keeld oleks selge. 
Loodame, et autoomanikud suhtu-
vad edaspidi hoolivamalt teistesse 
liiklejatesse.

Uuest parkimiskorraldusest anna-
me kindlasti teada. Palume jälgida 
ka vastavaid liiklusmärke.

Haabersti linnaosa valitsus küsis oktoobrikuu 
jooksul elanikelt tagasisidet, kas linnaosa 
elanikud toetavad Õismäe tee välisringil 
kellaajalist parkimispiirangut. 

Õismäe tee 
välisringil 
kehtestatakse 
ajaline 
parkimispiirang

Haabersti linnaosa valitsuse kollektiiv 
soovib ilusat pühadeaega ning turvalist ja 

meeleolukat vana aasta lõppu! 

Astangu asum sai 
parema bussiühenduse
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Kokkuvõtvalt Haabersti 
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Otsime parimaid 
hoovide kaunistajaid
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K una kohtume sel aastal siin leheveer-
gudel viimast korda, soovin alustuseks 
kõikidele ilusat advendiaega, kauneid 
jõulupühi ning meeleolukat vana aas-

ta lõppu. Käes on ootuste aeg ning minulgi on lin-
naosa vanemana soovid, mida ootan täide minevat. 
Igal juhul kinnitan, et jõuluvana ootamise asemel 
anname omalt poolt iga päev parima, et need ootu-
sed täituksid. Nii mõnelgi juhul on aga vaja ka lin-
nakodanike abi.

Lumi ja libedus on üks teema, kus olukorra pa-
randamiseks on vajalik nii linna kui ka eraomani-
ke hea tahe. Minu ootus on, et tänavatel juhtuks 
vähem õnnetusi. Sel aastal on linn eraldanud lume 
ja libeduse tõrjeks senisest enam raha ning kinni-
tan, et ka Haabersti linnaosavalitsus on valmis tel-
lima lisatöid, et tööle või kooli minek ei läheks nii-
öelda libedalt. Oleme oma koostööpartneritega pi-
devas suhtluses ning otsime võimalusi muuta lume 
ja libeduse tõrjumine kiiremaks ja efektiivsemaks.

Niisamuti oleme pakkunud ühistutele tasuta gra-
niitkillustikku, mida oma kinnistuga piirnevale kõn-
niteele puistata. Tuleb tõdeda, et kuigi kõnnitee tal-
vine hooldus on omaniku kohustus, ei ole tööd tih-
tipeale paraku tehtud. Majaesine kõnnitee on aga 
just esimene koht, kus toast tulles võib juhtuda ka-
hetsusväärne õnnetus. Kutsun kõiki ühistuid, kes 
ei ole veel graniitkillustikku soovinud, võtma lin-
naosavalitsusega ühendust. Munitsipaalpolitsei jäl-
gib senisest hoopis teravama pilguga ka omanike 
kohustuste täitmist ning trahvirahale leiaks kind-
lasti parema otstarbe.

M uidugi tuleb kõigil arvestada, et Ees-
ti on põhjamaa riik ning talv ja lu-
mi on lahutamatu osa meie laiusk-
raadide ilmastikust. Seega tuleb nii 

autojuhtidel kui ka jalakäijatel mõista, et talvel ei 
ole kõik nii, nagu on suvel. Hooaja miinuste kõrval 
on aga ka  plusse. Panustame Tallinnas sel ja järg-
miselgi aastal talvevalgustusele senisest veelgi roh-
kem, et jõulutunne jõuaks kergemini südamesse. 
Haaberstigi on juba jõuluehteis ning linnaosa kuusk 
jõudsalt kasvamas.

Ootused on suured ka järgmisele aastale. Mul on 
hea meel, et riigikogu Keskerakonna fraktsioon toe-
tab Haaberstit, et saaksime Väike-Õismäele rajada 
spordiväljaku. See annaks inimestele rohkem või-
malusi veeta vaba aega ning muudaks lin-
naosa kahtlemata atraktiivsemaks. Suu-
remaid projekte, mis on kokku lepitud 
tänaseks vastu võetud linnaeelarves, on 
samuti mitmeid. Muu hulgas panusta-
me järgmisel aastal enam kui miljon eu-
rot kvartalisiseste tänavate remondiks.

Ma tänan kõiki Haabersti elanikke 
meeldiva ja konstruktiivse 2019. aasta eest 
ja soovin, et järgmine aasta oleks meie 
linnaosa jaoks veelgi edukam. 

Hoidke end ja oma lähedasi!

Ilusat ootusaega!

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Ma tänan kõiki Haabersti elanikke 
meeldiva ja konstruktiivse 2019. 
aasta eest ja soovin, et järgmine 
aasta saaks olema meie linnaosa 
jaoks veelgi edukam.

Tallinna keskkonna- ja kommunaal-
ametil on plaanis rajada jäätmejaam 
linnale kuuluvale kinnistule aadres-
siga Mustjõe tänav 40, sest riik on 
omal ajal andnud Mustjõe tänav 40 
kinnistu linnale tingimusel, et sin-
na rajatakse jäätmejaam. 

Kavandatav jäätmejaam on aga te-
kitanud Haabersti elanikes vastakaid 
arvamusi, Kuigi jaam hakkab paik-
nema Kristiines, piirneb see ikkagi 
Haaberstiga ning seetõttu kohtusid 
abilinnapea Aivar Riisalu, Tallinna 
jäätmejaama juhataja Kristjan Mark 
ning Haabersti linnaosa vanem And-
re Hanimägi Haabersti elanikega, et 
koostöös leida jäätmejaama ehitami-
sel parimad lahendused. Kohtumise 
eesmärk oli anda ülevaade, mida täp-
semalt kinnistule tehakse, kuidas te-
hakse ja mismoodi hakkab see mõ-
jutama kohalike inimeste elu. Linna 
eesmärk peab kahtlemata olema see, 
et mured müra, liikluse või muuga 
seoses saaksid  kohalike elanike jaoks 
sobivad lahendused. Kohtumise tu-
lemusena lubasid ametnikud elani-
ke murekohti analüüsida.

Jäätmejaama alaks on kavandatud 
Tallinnas Kristiine linnaosas paik-
nev Mustjõe tn 40 kinnistu. Kinnis-

tu sihtotstarbeks on 100% tootmis-
maa. Kinnistu pindala on 4993 m², 
sellest 3935 m² ehitistealune maa. 
Ala jääb tootmis- ja äriettevõtete piir-

konda. Kinnistust põhja suunas, tei-
sel pool Veskimetsa tänavat paikneb 
elamurajoon.
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Rahvakohtumisel arutleti Ves-
kimetsa jäätmejaama tulevikku 
Tallinna linna praegust jäätmejaamade arvu ei saa pidada piisavaks 
ning linnal tuleb jätkata uute jäätmejaamade rajamisega.

Abilinnapea Aivar Riisalu, Tallinna jäätmejaama juhataja Krist-
jan Mark ning Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi kohtu-
sid Haabersti elanikega, et koostöös leida jäätmejaama ehitamisel 
parimad lahendused.

Teavituskampaania julgustab Haabersti kortermajade 
elanikke lähisuhtevägivallast teada andma
Haabersti linnaosa valitsus ning 
politsei- ja piirivalveameti Põhja 
prefektuur algatasid teavituskam-
paania «Aita meil aidata!», mille 
eesmärk on julgustada naabreid 
ja lähedasi inimesi perevägivalla 
ohvritest politseile või linnaosa-
valitsusele teada andma.

Teavituskampaania eesmärk on juhti-
da pühade eel tähelepanu lähisuhtevä-
givallale ja sellest teavitamisele ning 
julgustada elanikke andma infot, kui 
märgatakse vägivalda oma majas. Pla-
katitel kutsutakse üles ühendust võt-
ma ka näiteks linnaosa piirkonnapo-
litseinike, linnaosavalitsuse sotsiaal-
hoolekande osakonna ja lastekaitse 
juhtivspetsialisti ning  tugikeskustega.

Lähisuhtevägivald või perevägivald 
on igasugune vaimne, füüsiline või sek-
suaalne vägivald, mis leiab aset inimes-
te vahel, kes on või on varem olnud 
omavahel intiimsuhetes, seadusest tu-
lenevalt seotud või veresuguluses. Vä-
givalla all võivad kannatada nii naised, 
mehed kui ka lapsed. See võib olla suu-
natud nii eakate kui ka noorte vastu 
ning tuleb tunnistada, et seda leidub 
meie ümber paraku liiga palju.

Eestis on 2019. aasta 10 kuuga re-
gistreeritud 13 495 lähisuhtevägivalla 
juhtumit, neist 3818 korral on alus-
tatud kriminaalasi. Neist pea poo-
led, vastavalt 5759 ja 1698 on aset 

leidnud Põhja prefektuuri piirkon-
nas ehk Tallinnas ja Harjumaal. Võr-
reldes eelmise aasta sama ajaga on 
juhtumite arv kasvanud.
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AITA MEIL 
AIDATA!

●  Vaimne, füüsiline ja seksuaalne vägivald.
●  Tegutsemine nõuab pealehakkamist.
●  Kui kahtled, siis pigem teavita!
●  Vägivalla eest vastutab vägivallatseja!
●  Kui oht on käega katsutav, 

kutsu politsei.

Koostööpartnerid:

 Sinu piirkonnapolitseinike kontaktid: 

612 5546, 612 5734 või 612 5888
 e-posti aadress: 
enely.estaal@politsei.ee112

Kui märkad, siis anna sellest teada:

Eestis on 2019. 
aasta 10 kuuga 

registreeritud 13 495 
lähisuhtevägivalla juh-
tumit, neist 3818 kor-
ral on alustatud krimi-
naalasi.
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Turvaliste ja õnnelike pühade jaoks  
saad ise väga palju ära teha

Ajad muutuvad ja meie koos nen-
dega. Küsimus, kas jõuludeks peaks 
kogu pere vanemate juures kokku 
saama, on aegumatu. Ühed ütle-
vad, et see näitab pere ühtekuulu-
vustunnet, kui pühad koos veede-
takse. Teised aga, et ühte kuuluda 
võib ka muudmoodi, mitte ainult 
koos jõule veetes.

Vanainimene, kelle juurde lapsed pü-
hadeks ei sõida, võib muutuda kur-
vaks. Ent kui lapsed peavad eakat 
meeles aasta ringi, ei mängi üheks 
pühaks üksi jäämine ehk nii suurt 
rolli. 

Külastades oma vanavanemaid, tu-
leb ohutuse meeldetuletamine ala-
ti kasuks. Pühade ajal on suurimaks 
ohuks küünlad, mis jäetud põlema 
järelevalveta ja süttivate asjade lähe-
dale. Niisamuti on ohtlik pliidile või 
ahju küpsema unustatud toit. Ka küt-
teseadmeid kasutades tuleb olla et-
tevaatlik.

Jõulud on pikad pühad ja lastel-
gi on palju vaba aega. Usalduslikud 
peresuhted on aluseks, et sinu laps 
julgeb sulle rääkida, kellega ja kus ta 
oma aega veedab. Tasub meeles pi-
dada, et alkoholi pakkumine ja ost-
mine alaealisele on keelatud. Niisa-
muti ei tohi alaealine ka ise alkoho-
li soetada ega tarvitada. Paraku tea-
me, et mõnikord siiski vägijook ala-
ealiste kätte satub. Joobega kaasneb 
oht sattuda kuriteo ohvriks või üle-

meelikus meeleolus ise mõni süüte-
gu toime panna. 

Täiskasvanud peavad silmas pida-
ma, missugust eeskuju nad oma laste-
le alkoholi tarvitades annavad. Kind-
lasti ei tohiks alkoholiga liialdada,  
toredaid pidusid ja üritusi saab ka 
ilma alkoholita või vähese napsuga 
korraldada.  Kui aga keegi kipub pur-
juspäi rooli, tuleb üritada teda üm-
ber veenda, takistada ja vajaduse kor-
ral kutsuda appi politsei. See näitab 
üksteisest hoolimist. Ole sõbralik ja 
heatahtlik teiste suhtes. Nii ei kasva 
eriarvamused kaklusteks. 

Kõik operatiivteenistused töötavad 
iga päev, nädalapäevast ja kellaajast 
olenemata. Niisiis, kui juhtub mida-
gi ja vajad politsei, kiirabi või pääste-
ameti abi, helista 112. 

Kutsun kõiki üles olema mõõ-
dukad ja üksteise suhtes hoolivad. 
Tundke rõõmu lähedastega koos ole-
misest ja samuti vaadake enda üm-
ber ringi, et näha, kuidas läheb teie 
naabril või kolleegil. Ainult hooli-
des, rääkides ja ligimeste vastu huvi 
tundes saame suurendada oma tur-
vatunnet. Turvalist jõuluaega ja aas-
tavahetust!  

Tasub meeles 
pidada, et alko-

holi pak kumine ja ost-
mine alaealisele on 
keelatud. Niisamuti ei 
tohi alaealine ka ise al-
koholi soetada ega tar-
vitada.

Alates 1. detsembrist 2019 piken-
dati Haaberstis Astangu asumit 
teenindavat liini nr 61 Kotermaa 
peatuseni ning avatakse uus bussi-
liin nr 62 Väike-Õismäe – Mäeküla. 

Tallinna abilinnapea Andrei Novi-
kov sõnas, et linnale on tähtis taga-
da kvaliteetne ühistransport arene-
vates piirkondades. «Ühelt poolt on 
oluline kujundada juba algselt ela-
nikes harjumust liikuda oma uuest 
elukohast, kasutades ühistranspor-
ti, teiselt poolt on aga tarvis kriiti-
list elanike massi, et buss ei sõidaks 
piltlikult öeldes tühjana. Sellest loo-
gikast lähtudes korrastame pidevalt 
senist bussivõrku, loome uusi pea-
tumiskohti ning tihendame graafi-
kuid. Paraku on aga viimasel ajal ol-
nud omaette faktoriks transpordisek-
tori inimressursi puudus.» Abilinna-
pea sõnas, et samas piirkonnas oo-
tab oma järge ka liin Astangult Üle-
misteni, mis tagaks seal piirkonnas 
tööl käijatel paremad liikumisvõima-
lused ning mille avamiseni loodame 
jõuda järgmisel aastal.

Haabersti linnaosa vanem Andre 
Hanimägi sõnas, et Astangu elani-
kud on pikalt oodanud paremat bus-

siühendust ning rõhutanud selle va-
jadust ka Tallinna Positiivses Prog-
rammis. «Haabersti on kasvav linna-
osa ning Astangu on koht, kuhu on 
elama asunud ja asumas rohkelt uu-

si elanikke. Asumi tänane transpor-
diühendus ei vastanud enam tege-
likele vajadustele ning bussiliini pi-
kendamine ja uue liini avamine on 
kahtlemata samm õiges suunas,» rõ-

hutas Hanimägi, kelle sõnul tööta-
takse ka teiste liinide avamise nimel 
Astangul.

Bussiliini nr 61 pikendati Astangu 
peatusest mööda Astangu tänavat Pal-

diski mnt suunas Kotermaa peatuse-
ni. Nii Kotermaa kui ka Järve haigla 
suunal lisanduvad Jalami peatused 
Astangu tänaval ja Kotermaa peatus 
Kotermaa tänaval. Peatused ja liiku-
mistee Järve haigla ja Astangu pea-
tuse vahel ei muutunud. Liini piken-
damisest tulenev uus liikumistee osa 
Järve haigla suunal on Kotermaa tn, 
Tagala tn, Paldiski mnt ja Astangu tn 
ning Kotermaa suunal – Astangu tn ja 
Kotermaa tn. Intervalli säilitamiseks 
pandi liinile üks buss juurde.

Bussiliini nr 62 peatused Mäeküla 
suunal on Väike-Õismäe parkla, Väi-
ke-Õismäe, Järveotsa tee, Järvekalda 
ja Paemurru ning Väike-Õismäe suu-
nal Paemurru, Moonalao, Kotermaa, 
Järvekalda, Järveotsa tee, Väike-Õis-
mäe ja Väike-Õismäe parkla.

Liini nr 62 liikumistee Mäeküla 
suunal kujunes järgmiseks: Õismäe 
tee, Paldiski mnt, Mäeküla tn, Paldiski 
mnt. Liikumistee Väike Õismäe suu-
nal: Paldiski mnt, Moonalao tn, Ko-
termaa tn, Astangu tn, Paldiski mnt, 
Õismäe tee. Liini teenindatakse nii 
tööpäeviti kui ka nädalavahetuseti.

Sõiduplaanidega saab tutvuda vee-
bilehel https://transport.tallinn.ee/.
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Linnaosavalitsus 
jagab korteriühistu-
tele, koolidele ning 
lasteaedadele libe-
duse tõrjeks gra-
niitkillustikku
Haabersti linnaosa valitsus ja-
gab talviseks kõnniteede hool-
duseks tasuta graniitsõelmeid. 

Kui eelmisel aastal andis linnaosa-
valitsus korteriühistutele ja lin-
naosa lasteasutustele üle 800 ko-
ti graniitsõelmeid, siis sel aastal 
on kogused veelgi suuremad, et 
jätkuks rohkematele soovijatele.

Juhime tähelepanu, et kui vara-
sematel aastatel on graniitkillus-
tikku jagatud linnaosavalitsusest, 
siis sel aastal saab graniitkillusti-
ku kätte linnaosavalitsuse koos-
tööpartneri Mustamäe Haljastu-
se juurest aadressil Kadaka tee 78 
tööpäeviti kella 9.00–15.00.

Igale korteriühistutele on ette 
nähtud trepikoja kohta üks ligi 25 
kilogrammi kaaluv kott graniit-
sõelmeid. Koti kättesaamiseks tu-
leb korteriühistu esindajal minna 
linnaosavalitsuse koostööpartneri 
juurde, kes sõelmed kätte annab.

Vastavalt Tallinna linna hea-
korra eeskirjale on kinnistu ja 
ehitise omanik kohustatud te-
gema heakorratöid kinnistuga 
või ehitisega külgneval puhas-
tusalal (puhastusala on kõnni-
tee, mis asub teega külgneva kin-
nistu ja sõidutee vahel). Libedu-
se tõrjeks tuleb kasutada puiste-
materjali, mille tera läbimõõt on 
2–6 mm. Keelatud on kasutada 
tuhka või kloriide.

Lisainfo: Aleksandr Korostel-
jov, telefon 640 4843, 5307 2895, 
e-posti aadress aleksandr.koros-
teljov@tallinnlv.ee. HLOV

Elle  
Veelmaa
piirkonna - 
politseinik

Astangu asum Haaberstis sai  
parema bussiühenduse
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Haabersti noorte-
keskuse tegevused 
Õismäe tee 88a (Meelespea pea-
tus). Avatud esmaspäevast reede-
ni 13.00–19.00. Telefon: 5309 0808. 
E-post: info@haabersti.ee.

DETSEMBER
16.12–20.12 kell 14.00–18.00 – 
jõulunädal. Põnevad, vahvad ja lõ-
busad jõuluteemalised tegevused 
noortekeskuses.
16.12 kell 16.00 – kunstiring. 
Ring on mõeldud 7–16-a noortele 
ning on kõigile osalejatele tasuta.
17.12 kell 16.00 – meisterda-
mine. Voldime, lõikame, värvime, 
kleebime, meisterdame! Ring on 
kõigile osalejatele tasuta.
18.12 kell 16.00 – mälumäng. 
Noored pakuvad nädala jooksul väl-
ja teemasid, mille seast noorsoo-
töötajad valivad välja ühe kindla, 
mille kohta nädala mälumäng käib. 
Võisteldakse kahes vanuserühmas.
19.12 kell 16.00 – Veebimull. 
Multimeedia ring, kus tutvume lä-
hemalt digijoonistamise, animeeri-
mise ning foto-ja videotöötlusega.
20.12 kell 16.00 – tantsuring. 
Hiphop, dancehall, erinevad stiilid. 
Ringi viib läbi Haabersti noortekes-
kuse vabatahtlik Elisa Grifone.

JAANUAR
2.–3.01 talvine linnalaager. Kü-
lastame põnevaid kohti,  meisterda-
me, võistleme ja teeme palju muud 
lõbusat! Laagri maksumus on 33 
eurot. Laagri töökeel on eesti keel. 
Info: eneli@haabersti.ee.
6.01 kell 16.00 – kunstiring.
7.01 kell 16.00 – meisterdamine.
8.01 kell 16.00 – kokandus.
9.01 kell 16.00 – Veebimull.
10.01 kell 16.00 – tantsuring.

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

Haabersti Päevakeskuses on avatud 
Ülle Asuri käsitöönäitus „Kan-
gastelgedel kootud VILLASED 
VAIBAD“. Näitus on avatud 10. jaa-
nuarini 2020, sissepääs on tasuta.

18.12 kell 14.00 advendikont-
sert «Jõulud jõudvad ju…», nais-
koor Piccolo ja Taisi laululapsed
3. 01 kell 12.00 UUE AASTA 
TERVITUSKONTSERT, esinevad 
Kaire Vilgats ja Dagmar Oja
8. 01 kell 14.00 loeng «Kuidas 
vältida petuskeeme raha hoius-
tamisel pangas», Swedbank ASi 
peaspetsialist
15.01 kell 14.00 Peeter Lango-
vitsi fotoprogramm «Vaateid 
Haabersti piirilt» (fotoaparaadi-
ga mööda kergliiklusteed.

Kevin Poll
projektijuht,  
Haabersti vaba aja keskus

Käesoleval aastal pakkus Haabersti 
vaba aja keskus linnaosa noortele  põ-
nevaid huviringe, vingeid suurüritu-
si, linnalaagreid, turvalist keskkonda 
suhtlemiseks ja oma ideede elluviimi-
seks, õpiabi, uusi projekte ja vahen-
deid ning palju rõõmu, tuge ja abi. 

Haabersti noortekeskuse majas 
(Õismäe tee 88a) toimub viis tasuta 
huviringi nädalas. Huviringide al-
gusaeg on 16.00 ning olenevalt nä-
dalapäevast saab end proovile pan-
na kunstis, meisterdamises, kokan-
duses, mälumängus, multimeedias 
ning tantsimises. Aasta jooksul on 
Haabersti vaba aja keskus koostöös 
linnaosa koolide ja lasteaedadega 
korraldanud mitmeid traditsioo-
nilisi suurüritusi, nagu Moe Malle, 
112-nädal, Haabersti Väike Elupääst-
ja, HANK Olümpia, Jüriöö jooks jne. 
Lisaks on koos aktiivsete noortega 
korraldatud kümneid väiksemaid 
üritusi noortekeskuses. 

Iga päev käib Haabersti noor-
tekeskuse majas u 40 noort, ko-
hapeal saab mängida lauamänge, 
xbox’i, playstation’it, piljardit, vaiba-
piljardit, lauajalgpalli ja lauatennist. 

Koos noorsootöötajatega on võima-
lus õppida ning ellu viia oma ideid ja 
algatusi. Kõikidel koolivaheaegadel 
korraldatakse linnalaagreid, kuhu on 
oodatud 7–12-aastased noored. Kõik 
noortekeskuse tegevused, v.a linna-
laagrid, on noortele tasuta.

Lisaks viis Haabersti vaba aja kes-
kus käesoleval aastal ellu kaks pike-
mat projekti: piljardikoolitus «Sel-
ge siht» ning noorte elustiilipro-
jekt HNKXTRM 2019. Neist esime-
se raames toimusid Haabersti noor-

tekeskuses üle nädala piljardikooli-
tused professionaalse snuukrimän-
gija Andres Petrovi ja tema õpilas-
te käe all. Tänu projektitoetusele 
on nüüd Haabersti noortekesku-
ses ka täiesti uus piljardilaud. Tei-
ne projekt hõlmas endas tasuta ru-
latreeninguid Jarmo Kangro juhen-
damisel ning korvpallitreeninguid 
Howard Frieri juhendamisel. Lisaks 
toimusid projekti raames räpiõpitu-
ba Haabersti noortekeskuses ning 
grafiti õpituba Haabersti skatepark’is. 

29. augustil toimus noorte elustiili-
päev, kus võisteldi rulade, bmx-ide 
ja tõukeratastega ning toimus korv-
palli 3vs3-turniir. Mõlemat projek-
ti rahastatakse riigi eelarvest Ees-
ti Noorsootöö Keskuse korraldatud 
avatud noortekeskuste projektikon-
kursi kaudu.

Haabersti vaba aja keskus tänab 
kõiki koostööpartnereid ning ootab 
kõiki noori tegevustest osa saama es-
maspäevast reedeni kella 13.00–19.00 
aadressil Õismäe tee 88a.

Lasteaialapsed 
osalesid rahva-
peol
Merit Zavatski
Tallinna Järveotsa  
lasteaia direktor 

Vene kultuurikeskuses toi-
mus VIII lasteaialaste rahva-
pidu «Kadripäeva laululapsed 
2019»». Meie pidu toimus lau-
lupeo 150 aasta juubeli egiidi 
all «Elagu laul!». Läbivaks tee-
maks oli valitud «Eesti laulu-
pidu – eile ja täna».

Festivali algataja ning korraldaja 
on Tallinna Järveotsa lasteaia muu-
sikaõpetaja Olga Carjova. Projekti 
toetavad Tallinna Järveotsa laste-
aed ja vene kultuurikeskus.

Pidu juhtisid Järveotsa lasteaia 
liikumisõpetaja Veronika Orlova 
pereemana ja eesti keele õpetaja 
Monika Märka kadriemana. 

Oma lõbusate mängude, lau-
lude ja tantsudega tegime kum-
marduse kõigile, kes on säilita-
nud meie laulupidude traditsioo-
ni ning tänu kellele jätkub see 
meie rahvale tähtis üritus.

Pidulik kohtumine tõi kokku 
lapsed, õpetajad ja lapsevanemad 
ning tõestas, et see, mida me tee-
me, toob rõõmu meie lastele, nen-
de vanematele ja kõigile, kes ar-
mastavad oma kodumaad ning 
rahvast. 

Täname kõiki üritusel osale-
jaid ja selle toetajaid kordami-
neku eest!

Uus aasta Tallinna hariduses

Iga aasta lõpp on traditsioonili-
selt seotud uue aasta eelarve kin-
nitamisega. Linnavalitsus on kok-
ku pannud nii mõnegi rekordi pu-
rustanud dokumendi. Näiteks on 
eelarve kogumaht ligikaudu 823 
miljonit eurot, mis võrreldes selle 
aasta eelarvega on kaheksa prot-
sendi võrra suurem, võrreldes aga 
näiteks 2017. aastaga on kasv lau-
sa 25 protsenti. 

Hariduse osa selles on 40,6 protsen-
ti (kulud) ja 35,2 protsenti (investee-
ringud), mis on selgelt kõige mahu-
kam valdkond. Arvudes tähendab see 
seda, et 2020. aasta eelarve näeb et-
te hariduse valdkonnas tegevuskulu-
dena 262 808 000 eurot: kasv võrrel-
des aastaga 2019 on 3,2 protsenti ehk  
8 140 000 eurot. Investeeringud moo-
dustavad ligi 50 miljonit eurot, mis 
on kümne protsendi võrra suurem 
võrreldes 2019. aastaga.

Tallinn ehitab  
ja renoveerib
Kui rääkida investeeringutest, siis 
järgmisel aastal alustame 13 objek-
ti tervikrenoveerimise, ehituse või 
remondiga (viis lasteaeda, neli koo-
li, kaks huvikooli, üks noortemaja 
ja üks kooli spordihoone). 

Kevadel 2020 algab Tallinna Arte 
gümnaasiumi tervikrenoveerimine, 
Tallinna Lasnamäe põhikooli tervik-
renoveerimine ja Põhja-Tallinna lin-
naosa põlvkondade maja ehitamine 
aadressil Kari tn 13. Selles majas hak-
kab teatavasti tegutsema ka linnaosa 
valitsus ja Kopli noortemaja.

Samuti alustatakse kevadel Jär-
veotsa lasteaias, Laagna Rukkilille 
lasteaias (Lasnamäe), Rabarübliku 
lasteaias (Nõmme) ja Liivamäe las-
teaias (Kesklinn) remondiga. Euroo-
pa fondide kaasrahastamise toel ehi-
tame uue lasteaia aadressil Järveotsa 
33, mis on eriti tähtis just Haabers-
ti elanike jaoks. Nagu ka see asja-
olu, et sügisel algab Tallinna Must-
jõe gümnaasiumi tervikrenoveeri-
mine, lisaks Nõmme gümnaasiumi 
spordihoone ehitus, Mustamäe las-
te loomingu maja tervikrenoveeri-
mine ja Tallinna Heleni kooli reno-
veerimine (Põhja-Tallinn).

Rohkem häid uudiseid
Üks suur probleem on koolikiusami-
ne, mille vastu võitlemisest on linna-
valitsus teinud oma  prioriteedi. En-
netus- ja sekkumisprogrammide ra-
kendamiseks kõikides Tallinna mu-
nitsipaalkoolides eraldame tuleval 
aastal 53 000 eurot. Plaan on laien-
dada mitmesuguste programmide 
kasutamist pealinna koolides, läh-
tudes koolide vajadustest ja soovi-
dest. Haridusamet teeb kiusamise en-
netamiseks koostööd liikumise Kiu-
samisvaba Haridustee Eest seitsme 
liikmega. Programmiga «Kiusamis-

vaba kool» on praegu liitunud 13 Tal-
linna munitsipaalkooli, kuid peale 
selle osalevad meie haridusasutused 
ka teistes ennetus- ja sekkumisprog-
rammides. 

Alates 2017. aastast on linn toe-
tanud oma lasteaialastele toiduku-
lu piirmäära ulatuses (sõimelapsed 
1,80, lasteaialapsed 2 eurot). Ka tu-
leval aastal on eelarves selleks kogu-
ni 6,45 miljonit eurot. Uuendusena 
lisandub siin alates 2020. aasta sep-
tembrist toidukulu katmine sama 
piirmäära ulatuses ka eralasteaeda-
des, milleks on eelarves ette nähtud 
80 000 eurot.

Keeleõpe lasteaedades
Uuel aastal jätkame eesti keele õp-
pe toetamisega koolieelsetes laste-
asutustes, millega alustasime juba  
2017/2018. õppeaastal. 2020. aas-
ta eelarvesse kavandatakse selleks 
215 420 eurot (lõppeval aastal oli 
selleks ette nähtud 205 140 eurot 
ehk eeloleva aasta kasv on umbes 
viis protsenti). Projekti eesmärk on 
keeleõppevõimaluste laiendamine 
ning keeleoskuse parandamine Tal-
linna munitsipaallasteaedades. Sel-
leks suurendatakse eesti keele õppe 
mahtu vene õppekeelega asutustes 
lõimitud aine- ja keeleõppe kaudu; li-
saressurssi on kavas suunata ka kee-
leõpetajate leidmiseks. 

Seega tuleb uus aasta meil haridus-
valdkonnas igati edukas, sh Haabers-
ti jaoks. Soovin kõigile linnaosa ela-
nikele rahulikke jõule ja ilusat uut 
aastat! 

Vadim  
Belobrovtsev
Tallinna  
abilinnapea

Korvpallitreeningud Howard Frieri juhendamisel.

Kokkuvõtvalt Haabersti  
noortekeskuse tegusast aastast
2019. aasta möödus Haabersti vaba aja keskuses töiselt,  
põnevalt ja uute ideede ning rõõmuhõisete saatel. 
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Vikerkaare lasteaias 
meisterdati üheskoos 
jõulukaarte
Koostöös Haabersti linnaosa valit-
suse sotsiaalhoolekande osakonna-
ga tekkis lasteaial Vikerkaar no-
vembri hakul idee meisterdada ühi-
selt jõulukaarte Haabersti eakatele. 

Ühisprojektist võtsid osa nii las-
teaialapsed, vanemad kui ka tööta-
jad, kes novembrikuu vältel meis-
terdasid ilusaid ja isikupäraseid jõu-
lukaarte. Kokku valmistati käsitöö-
na üle kahesaja jõulukaardi. Kaarti-
de tegemisel kasutati mitmesugu-
seid pabereid, jõuluteemalisi salv-
rätte, vilti, värvilisi pliiatseid, lit-
reid ja teisi käepäraseid ning taas-
kasutatavaid vahendeid. 

Kuna lasteaed on liitunud rah-
vusvahelise programmiga «Rohe-
line kool», õppisid lapsed kaarte 
meisterdades väärtustama, et pa-
rim jõulukaart on enda tehtud, sel-
line, mida poest osta ei saa. Valmi-
sid südamega tehtud kaardid, mis 
jõudsid Haabersti sotsiaalhoolekan-
de tublide ja töökate päkapikkude 
abil paljudesse kodudesse.

Ilusat advendiaega ja kõikide 
soovide täitumist!

Reelika Gromov
Tallinna Vikerkaare lasteaed 

õppealajuhataja

Ametlikud  
teadaanded
Haabersti linnaosa valitsus ava-
likustab ajavahemikus 13.12–
10.01.2020 Tähetorni tn 110 
krundi detailplaneeringut täp-
sustavate projekteerimistingi-
muste eelnõu Piimamehe tn 7 ja 
Härgmäe tn 8 kinnistute kohta. 

Lubatud on hoonestusala ja hoo-
ne kõrgust suurendada kuni 10 
protsenti, et Härgmäe tn 8 ja Pii-
mamehe tn 7 kinnistule saaks ehi-
tada omavahel plokistatud hooned. 
Kõikide teiste nõuete ja näitajate 
poolest peab ehitusprojekt vastama 
alal kehtivale detailplaneeringule.

Avalik väljapanek toimub linna-
osa valitsuses, Ehitajate tee 109a/1 
kabinetis 205 nimetatud ajavahe-
mikus tööaja jooksul.

Haabersti linnaosa valitsus 
avalikustab ajavahemikus 06.–
20.01.2020  «Riigimaa 104 ja lä-
hiala detailplaneeringu». 

Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil moodustada Riigimaa 
104 ja Paldiski mnt 74a kinnistust 
kolm äri- ja elamumaa, kaks ela-
mumaa, üks üldkasutatava maa või 
transpordimaa ja üks üldkasutatava 
maa sihtotstarbega krunt ning mää-
rata ehitusõigus kahe kuni 4 maa-
pealse ning ühe kuni 3 maapeal-
se korrusega äriruumidega elamu 
ning ühe kuni 4 maapealse ja ühe 
kuni 3 maapealse korrusega elamu 
ning alajaama krunti. Planeeringu-
ala suurus on 3,11 ha.

Detailplaneeringuga saab ülal-
nimetatud ajavahemikus tööpäevi-
ti tutvuda linnaosa valitsuses, Ehi-
tajate tee 109a/1 kabinetis 205 ja 
Vabaduse väljak 7  I korruse info-
saalis lauas nr 5. Detailplaneeringu 
põhijoonise ja seletuskirjaga saab 
tutvuda ka Tallinna planeeringu-
te registris aadressil http://tpr.tal-
linn.ee/tpr/.

Haabersti rulluisu-
tajad olid Itaalias  
edukad!
Piret Rink
rulluisuklubi Rullest treener

Novembris toimusid Itaalias Ve-
neetsias rahvusvahelised rul-
liluuisutamisvõistlused. Inter-
national Venice Skate Trophyl 
osales 21 rulluisuklubi neljast 
riigist. 

Esindatud olid Horvaatia, Hispaa-
nia, Itaalia ja Eesti rull-iluuisuta-
jad. Haabersti rull-iluuisutajad Be-
ata Lapjan ja Loore Liisa Lagle rull-
uisuklubist RULLEST saavutasid 
16-liikmelise rühmakavaga «Piraa-
did» teise koha. Rullesti neiudel 
õnnestusid rühmakavas keeruli-
sed läbipõimumised ja sammud 
ning häid punkte andis ka rühma 
suur hoog. Lisaks võistlustele osa-
lesid neiud ka seminaril ning tut-
vusid Marconi, Veneetsia ja Ber-
gamo linna vaatamisväärsustega. 

Linn aitab hooldus-
koormusega inime-
sed tööturule 
Tallinna linn kavatseb osaleda 
Euroopa sotsiaalfondi välispro-
jektis, millega luuakse toeta-
vaid teenuseid pealinnas ela-
vatele inimestele, kes on hõi-
vatud lähedase hooldamisega, 
võimaldades neil tööle minna.  

Tallinna linnavalitsus saatis lin-
navolikogule otsuse eelnõu, mil-
le järgi osaleb Eesti pealinn Eu-
roopa Sotsiaalfondi välisprojek-
tis «Abiks hoolduskoormusega 
inimestele». 

Projekti kaudu soovitakse pa-
randada tööealiste hoolduskoor-
musega inimeste toimetulekut ja 
laiendada tugivõrgustikku, mis 
omakorda aitab hoida nende 
vaimset ja füüsilist tervist, ühi-
tada töö- ja pereelu ning säilitada 
ka erialast kvalifikatsiooni. Muu-
hulgas jagatakse operatiivselt as-
jakohast infot, et hoolduskoor-
musega lähedased orienteeruk-
sid ja teaksid rohkem hoolekan-
deteenuste ja -toetuste võimalus-
test. Ühtlasi toetatakse sarnaste 
kogemustega inimeste omavahe-
list suhtlust ning juhendatakse 
neid igapäevase hooldusega seo-
tud tegevustes. 

Eelmisel aastal oli 15–74-aas-
taseid hoolduskoormusega ini-
mesi Tallinnas ligi 6115 ning suu-
re hoolduskoormusega inimesi 
Tallinnas hinnanguliselt 4587. 
Hooldajatoetust sai mullu 3107 
inimest. 

2020. aasta veebruarist kuni 
2022. aasta märtsini kestva pro-
jekti kogueelarve on 499 830 eu-
rot, sellest välistoetus on 374 872 
eurot. 

Tallinna  
kommunikatsioon

Peeter Langovits, 
fotokunstnik

Haabersti on kindlasti üks Tallin-
na omanäolistest linnaosadest ning 
sellele annab tooni ka hiljuti valmi-
nud kergliiklustee, mis rajati euro-
raha toel endisele raudteetammile. 
Sellest Õismäe välisest ringist kuju-
nes eraldusjoon Haabersti ja teiste 
linnaosade –  Põhja-Tallinna, Kristii-
ne, Mustamäe ja Nõmmega. Lisaks 
veel sirge teelõik, mis eraldab Järve-
otsa ja Astangu.

Kergliiklustee sai kohe populaar-
seks. Seal kohtad pea igal ajal tervi-
sesportijaid, jalutavaid vanureid või 
paarikesi, koolist tulevaid lapsi ning 
lapsevankritega noori emasid, ratas-
tel ja tõukekatel läbisõitjaid, koeraja-
lutajaid või sihikindalt  ruttavat pa-
kirobotit...  Pika raja esimest korda 
läbimine oli mulle lausa avastuseks 
– mida kõike on võimalik mõlemal 
pool teed näha ja kaameraga jääd-
vustada. See on nagu peegel meie tä-
nasest elukorraldusest ja harjumus-
test, suhtumisest ümbritsevasse, aga 
ka arusaamadest, kuidas uusi rajoo-
ne nüüd rajatakse. Enam kui aasta 

jooksul olen seal korduvalt jalutanud 
ja pildistanud nii kaunist loodust kui 
metsa halastamatut mahavõtmist, 
uusehitisi ja jäänukeid nõukaajast, 
samuti kaaslinlasi oma tegevuses. 

Piirdusin teadlikult vaid teelt pil-
distamisega ja kõrvale ei astunud, 
kuigi sageli tekkis sellekski ahvat-
lus. Olustiku jäädvustamisele lisan-
dusid subjektiivsed emotsioonid, mi-
da nii loodus kui ka kõikvõimalikud 
rajatised eri aegadel oma värvide, val-
guse ja pindade mänguga pakkusid. 
Mulle on saanud sellest omamoodi 
harrastus, sisukas ja tervistav päeva-
täide igal aastaajal. 

Kergliiklustee ei paku mitte üks-
nes lõõgastust värskes õhus ja või-
malust kiiresti rattal või jalgsi otse-

mat teed ühest linnaosast teise lii-
kuda, vaid ka emotsionaalseid het-
ki, romantilisi vaateid. Nüüd seadsin 
kokku pildirea, et jagada oma avasta-
misrõõmu ning pakkuda ka teistele 
võimalust märgata asju, millest seni 
mööda on astutud.

Värsket fotomaterjali täiendasin 
ka nende kaadritega, mida pildista-
sin 1970. aastatel, kui seal sõitis rong 
tsisternide ja kaubavagunitega. Õis-
mäe alles hakkas kerkima. Mäletan, 
et raudtee, mis ületas ka Ehitajate 
teed, sai põhjuseks, miks ei rajatud 
trolliühendusest Mustamäe ja Õis-
mäe vahele. Raudtee kulges Hiiule 
ja Astangule, kus asus okastraadiga 
piiratud Vene sõjaväe territoorium. 

Kindlasti jätkan selle teemaga ka 
tulevikus, sest uurimata on veel Hiiu-
le jääv rabatrass, populaarne mere-
äärne promenaad. 

Kutsun kõiki huvilisi Haabers-
ti päevakeskusesse (Õismäe tee 
24) 15.jaanuaril kell 14.00 ühise-
le kommenteeritud fotode vaa-
tamisele «Vaateid Haabersti pii-
rilt ehk Fotoaparaadiga mööda 
kergliiklusteed».

Haabersti rull-iluuisutajad Beata Lapjan ja Loore Liisa Lagle rulluisuklubist RULLEST saavutasid 
16-liikmelise rühmakavaga «Piraadid» teise koha.

«Vaateid Haabersti piirilt ehk Foto-
aparaadiga mööda kergliiklusteed»

Kergliiklustee Astangu ja Järveotsa vahel.  FOTO: PEETER LANGOVITS.

Piirdusin tead-
likult vaid teelt 

pildistamisega ja kõr-
vale ei astunud, kuigi 
sageli tekkis sellekski 
ahvatlus. 
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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

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

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

Korterite remont, viimistlus. Vannitoad, wc-
d. San. tehn. tööd. Puidutööd. Lisainfo: Jaa-
nus, 52 38 034

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

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariili-
si, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire vormistami-
ne ja tehing. Pakkumisi ootan: seisevauto@
gmail.com või 56188671 

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja 
mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. 
Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage 
TEL 58652190

Korteri remont, viimistlus. Vannitoad, wc-d. 
San.tehn. tööd . Jaanus 5238034

Ostan Haaberstis, Mustamäel või Nõmmel 
garaažiboksi. Võib vajada korrastamist. Kõik 
pakkumised on teretulnud. Tel 56214956

Ostan Garaažiboksi. Kõik pakkumised on te-
retulnud! Tel 5787 8287

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

«Litsenseeritud korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka kor-
terelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja 
kindlustusseltside jaoks. 56900686, korsten.
korda@gmail.com» .

Allahindlused!

Haabersti Sotsiaalkeskuses
Õismäe tee 24

18.detsembril
12:00 - 14:00

Linn korrastab sotsiaaltoetuste 
maksmise tingimusi 
Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogu-
le määruse eelnõu, millega täpsustatakse 
ja korrastatakse sotsiaaltoetuste maksmi-
se tingimusi ja korda. 

Peamised muudatused puudutavad eeskätt 
seitsme toetuse taotlemise tingimusi ja kor-
da. Kui varem kehtis sünnitoetuse puhul nõue, 
et taotleja peab elama lapsega samal aadressil, 
siis uue korra järgi saab sünnitoetust taotleda 
ka lapsevanem, kes ei ela samas kohas, kus 
laps. Ranitsatoetuse puhul muudetakse taot-
lejale soodsamaks tähtaega, mille vältel toe-
tust saava lapsevanema elukohana peab ole-
ma rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. 
Uue korra järgi peab vanem olema tallinlane 
vähemalt koolimineku aasta 1. jaanuarist – va-
rem oli see vähemalt aasta vahetult enne lap-
se kooliminekut. 

Puudega lapse toetuse taotlus tuleb esitada 
üks kord ja toetuse tingimuste jätkuval täitmi-
sel makstakse toetus välja automaatselt kord 
aastas toetuse saaja sünnikuul. Varem tuli taot-
lus esitada igal aastal uuesti. Ellusuunamis-
toetuse taotlemisel täpsustatakse toetuse saa-

jat ning ühtlasi on uue korra järgi tegemist 
ühekordse toetusega, mida enam osade kau-
pa ei maksta. Pensionilisa puhul täpsustatak-
se toetuse taotlemise tähtaegu. Määruse järgi 
saab toetust taotleda pensioni määramise või 
osalise töövõime või töövõime puudumise tu-
vastamise kalendriaastale järgneval kalendri-
aastal. Loobuti varem kehtinud nõudest esi-
tada taotlus sünnikuule eelneval kahel kuul 
või sünnikuul. 

Juhtkoera pidamise toetuse saamiseks sea-
takse lisatingimused, nagu lemmikloomaregis-
ter, taotleja ja juhtkoera kokkuõppe läbimine 
ja iga-aastane veterinaarkontroll. 

Matusetoetuse taotlust võib varasema kol-
me kuu jooksul esitada uue korra järgi kuue 
kuu jooksul surmapäevast alates. Kui varem 
menetles taotlust  peale linnaosa valitsuse sot-
siaalhoolekande osakonna ka Tallinna pere-
konnaseisuamet, siis uuest aastast menetleb 
seda ainult linnaosa valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakond. 

Määruse muudatused jõustuvad 1. jaanua-
ril 2020.

Tallinna kommunikatsioon

Näitus «Taimed,  
kes muutsid maailma» 
botaanikaaias
Kutsume kõiki 2020. aasta esimesele näitu-
sele «Taimed, kes muutsid maailma», mis 
on Tallinna botaanikaaias avatud 18.–26. 
jaanuarini. 

Näitusel tutvustatakse nii eksootilisemaid kui 
ka tuntumaid ajalugu mõjutanud taimi. Kü-
lastaja saab teada, milline leiutis sündis tiib-
kõrvitsa seemnete lennudünaamikat jälgides, 
millise taime seemnetest valmistatakse taim-
set elevandiluud, millistest tõbedest päästis 
inimkonna kiinapuu, milline tuntud taim ai-
tas kaasa geneetika sünnile või millise taime-
ga oli seotud valge kulla palavik. Teada saab 
veel palju muud põnevat. Tegu on mitmeta-
sandilise näitusega, millest leiab teavet etno-
botaanika, ajaloo, biokeemia, füsioloogia, far-
maatsia, kulinaaria, parfümeeria ja mitme tei-
se valdkonna kohta. 

Botaanikaaed on avatud iga päev kell 11.00–
16.00.

Harilik suhkruroog Saccharum offici-
narum.

Otsime parimaid hoovide kaunistajaid
Haabersti linnaosa valitsus kuulutab esimest 
korda välja kauneima jõuluvalgustuse konkur-
si. Ootame konkursile fotosid jõuluvalgustuse-
ga kaunistatud koduaedadest ja hoovidest, et 
valida välja säravaimalt ehitud Haabersti ko-
duhoovid. Säravaimalt ehitud hoovide kaunis-
tajad saavad tunnustatud ja auhinnatud. Osale 
ise või esita konkursile oma naaber. Kaunista-
tud hoovidest ootame fotosid kuni 31. jaanuari-
ni aadressile Haabersti@tallinnlv.ee. Fotole pa-
lume lisada, kus kaunistatud hoov asub, ning 
kaunistaja nimi ja kontakt. Konkursist on oo-
datud osa võtma nii eramaja omanikud kui ka 
korteriühistud. Kellegi teise esitamiseks kon-
kursile peab olema kinnistuomaniku nõusolek.

Ohtlikult õhuke jää meelitab veekogudele
Alanud talv on kaanetanud Õismäe tiigi 
ning jääl on paraku juba märgatud lapsi. 
Linnaosavalitsus rõhutab, et tiigile minek 
on ohtlik ja rangelt keelatud, ning palub 
kõigil möödujatel juhtida sellele ka noorte 
tähelepanu.  Lisaks Õismäe tiigile on Haa-
berstis ka Harku järv ning meri, mis mee-
litavad jääle.  

Jää paksus ja tugevus on väga erinev ka sama 
veekogu piires ning jää tingimused võivad muu-
tuda tundidega. Näiteks hommikul tööle või 
kooli minnes ületatud veekogu jää ei pruugi 
õhtul sealt üle jalutada soovivat inimest enam 
kanda. Paljudes kohtades on jää õhem ning 

selle kandevõime ettearvamatum. Ole tähele-
panelik kohtades, kus kasvavad kõrkjad; ma-
dalikukohtades; allikakohtades (lumekatteta 
jääl on allikakohad näha tumedamate laiku-
dena); kohtades, kuhu suubub kanalisatsioon 
või jõgi; voolava veega veekogus, kus jää on 
alati nõrgem kui järves või tiigis.

Üks traagiliselt lõppenud veeõnnetuste põh-
jusi on see, et matkama või kalale minnes ei 
arvesta inimesed läbi jää vajumise ohuga. 

Esimene jää tekitab lastes arusaadavalt ele-
vust, kuid äsja tekkinud jää on väga õhuke. Tu-
letame meelde, et Õismäe tiigil ei ole jääl vii-
bimine mitte ühelgi ajahetkel lubatud! 

HLOV

Lapsed jäätunud Õismäe tiigi jääl.
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Ainuke Elamuskaart Eestis, mis võimaldab ajapiiranguta spaapuhkust! 

Akadeemia tee 30, Tallinn  I  www.elamusspa.ee  I                  Mustamäe Elamus Spa

Iga 50€ 
kinkekaardi ostuga 

kingituseks 5€ kinkekaart, 
et jagajale ei jääks

tühjad pihud.

Ära kuluta väärtuslikku aega kingirallile! 
Soeta suurepäraseid võimalusi pakkuv  Elamuskaart juba täna

 ning naudi imelist jõuluootust oma kõige kallimatega!


