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H ead jätkuvat 2023. aastat kõigile Haabersti elanike-
le! Usun, et alanud aasta toob kõigile rahu ja tervist 
ning on tegus ja edukas. Koos saame kõigist raskus-
test ühiselt üle. 

Möödunud aasta oli raske, sõda Ukrainas avaldas väga negatiiv-
set mõju nii meie vaimsele tervisele kui ka riigi majandusele. Seo-
ses sellega on hüppeliselt kasvanud elektri- ja kütusehinnad, re-
kordkiirusega kasvas inflatsioon ja on tõusnud ja ilmselt ka tõu-
seb veel euribor ning toimus toiduainete kiire kallinemine. Kah-
juks see kõik puudutab meie kõigi igapäevast toimetulekut.

Energiahinna tõusu mõjude leevendamiseks kodutarbijatele on 
riik välja töötanud erinevad ajutised toetused. Need kehtivad pe-
rioodil 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 tarbitud energia 
eest väljastatud arvetele. Toetused on automaatsed ehk müüja vä-
hendab juba kodutarbijatele laekuvatelt energiaarvetelt ise elekt-
ri, gaasi või kaugkütte ühikuhinda.

Oluline osa kriisides toimetulekul on võimalus jääda haigestumi-
sel koju sissetulekutes oluliselt kaotamata. Selleks on kavas haigus-
päeva varasem hüvitamine alates 2. haiguspäevast ka edaspidi pü-
sivaks muuta. See aitab haigestunud inimesel rahulikult kodus pü-
sida ja end terveks ravida, muretsemata sealjuures sissetuleku olu-
lise kaotuse pärast.

Alates 1. juulist muutub hooldekodu koht taskukohasemaks. 
Keskmisest madalama vanaduspensioni suurusega sissetuleku pu-
hul hüvitab kohalik omavalitsusus osaliselt ka nende teenuse saa-
jate majutus- ja toitlustuskulud.

2023. aastast jõustuvad mitmed olulised seadusemuudatused hü-
vitiste, toetuste ja maksude kohta. Jaanuarist tõusis maksuvaba tu-
lu 500 eurolt 654 eurole kuus ehk 6000 eurolt 7848 eurole aastas, 
tõusis töötasu alammäär 725 eurole, tunnitasu 4,30 eurole, suure-
nes töötutoetus, mille maksimumsuurus kuus võib olla kuni 327,05 
eurot, suurenes ka ajutise töötamise (tööampsude) töötasu lubatud 
maksimumsuurus, mis võib 2023. aastal olla kuni 290 eurot kuus, il-
ma et selle arvelt väheneks töötuskindlustushüvitis või töötutoetus.

P ensioni baasosa tõusis 1. jaanuarist erakorraliselt 20 eu-
rot. Vanaduspensionäridele hakatakse arvestama eral-
di maksuvaba tulu. See tähendab, et keskmine pension 
on tulumaksuvaba. Maksuvaba tulu muudatus puudu-

tab kõiki neid, kes on vanaduspensionieas või jõuavad sinna 2023. 
aasta jooksul. 704-eurone maksuvaba tulu kehtib ka neile, kes on 
vanaduspensionieas, aga on pensioni saamise edasi lükanud. Kesk-
mine vanaduspension tõuseb 1. aprilli indekseerimisega prognoo-
si kohaselt täiendavalt u 88 euro võrra, 703 eurole. Rahvapensio-
ni uus suurus on prognooside kohaselt ligikaudu 338 eurot. Üksi 
elava pensionäri toetus on 200 eurot ja seda makstakse üks kord 
aastas koos oktoobri pensioniga. Toetust makstakse kõigile vana-
duspensionieas olevatele inimestele automaatselt pärast riiklikes 
registrites olevate andmete kontrollimist.

1. veebruarist jõustub laste- ja peretoetuste tõus: esimese ja tei-
se lapse toetus tõuseb 80 eurole kuus (praegu 60 eurot). Üksikva-
nema lapse toetus tõuseb 80 eurole kuus (praegu 19,18 eurot). Las-
terikka pere toetus tõuseb 3–6 lapse puhul 650 eurole (praegu 300 
eurot) kuus. Lasterikka pere toetus tõuseb seitsme ja enama lapse 
puhul 850 eurole kuus (praegu 400 eurot). Alates 1. maist 2024 in-
dekseeritakse lasterikka pere toetus pensioniindeksiga, lasterik-
ka pere toetust hakatakse maksma selle sujuva lõppemiseni pere 
noorima lapse 19-aastaseks saamisel.

L innaosavalitsusest saab taotleda ka sissetulekust sõltu-
vaid toetusi.

Sissetulekust sõltuvaid toetusi on võimalik saada väga 
erinevatel juhtudel: toimetuleku tagamiseks, tervise säili-

tamiseks, taastamiseks ja abivahendite soetamiseks, õnnetusjuhtu-
mite ja muude erakorraliste juhtumite puhul. Toetused määratakse 
reeglina inimesele/perekonnale, kelle netosissetulek esimese pere-
liikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmi-
se pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Näited toetusega hüvitatavatest kuludest: toimetuleku taga-
mine, tervise säilitamine ja taastamine, abivahendite soetamine, 

õnnetusjuhtumid ja muud erakorralised juhtumid, lapse haridus, 
huvi- ja sporditegevus. Nende toetuste saamiseks tuleb taotlus esi-
tada kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist Haabersti lin-
naosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

Kui majanduslik olukord on tõesti väga raske, siis linnaosava-
litsusest on võimalik saada ka toimetulekutoetust. See on rahali-
ne abi puuduses inimesele või perele, mis tagab minimaalsed va-
hendid igapäevaseks eluks (toit, ravimid, riided, eluasemekulud 
jms) ning mida taotletakse kohalikust omavalitsusest. Toimetuleku-
toetust on õigus saada inimesel või perel, kelle kuu netosissetulek 
pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toime-
tulekupiiri. 2023. aastal on toimetulekupiir pere esimesele või ain-
sale liikmele 200 eurot, igale järgnevale täiskasvanud pereliikme-
le 160 eurot ja igale alaealisele lapsele 240 eurot.

Sissetulekust sõltuvatest toetustest tõstetakse sellest aastast üüri-
mise toetust kuni 900 eurot pere kohta. Toetuse eesmärk on nõus-
tamise ja rahalise toetuse abil toetada eluruumi vajavaid inimesi, 
kes ei ole sotsiaal-majanduslikel põhjustel iseseisvalt võimelised 
eluaset üürima. Toetusega kaetakse osaliselt või tervikuna üürimi-
sega seotud esmased kulud (nt tagatisraha või ettemaks).

Eluruumi kohandamise kulu hüvitise määr kasvab seniselt 1600 
eurolt 3200 eurole. Tegemist on puudega inimese eluruumi kohan-
damise toetusega, mille eesmärk on soodustada puudega inimese 
iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingi-
tud takistusi eluruumi kasutamisel, toetudes inimese vastutusele 
enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest. 

Täiendavate küsimustega ja toetuse taotlemiseks peaks pöör-
duma sotsiaalhoolekande osakonna poole.

S elleks, et toetada eakate inimeste toimetulekut, kasvab 
alanud aastast pensionilisa seniselt 150 eurolt 200 eu-
role aastas. Ühtlasi laiendatakse uuest aastast pensioni-
lisa maksmist 17-aastastele noortele, kellel on töövõi-

metoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõi-
me. Lisatoetust puudega lastele makstakse Tallinnas kord aastas 
lapse sünnikuul.

Kui peres kasvab erivajadusega laps, siis pealinnas on olemas ka 
puudega lastega toetus. Taotleda tuleb ühe korra ja edaspidi maks-
takse toetus välja igal aastal tingimusel, et kõik toetuse saamise 
nõuded on jätkuvalt täidetud. Puudega lapse toetus on 125 eurot.

Lisaks esimesse klassi astuvale perele makstava 320 euro suu-
rusele toetusele jätkab linn ka õppeaasta alguse toetuse maks-
mist. Tallinna linnavalitsus kehtestas sellest aastast osale sotsiaal-
toetustest uued määrad, mille kohaselt kasvab õppeaasta alguse 
toetus alates teise klassi minejatest seniselt 50 eurolt 75 eurole. 
Ühtlasi kehtestatakse sotsiaalabi saamiseks sissetulekupiiri suu-
rus inimese kohta ning tõstetakse üüritoetust ja eluruumi kohan-
damise kulu hüvitamise määra.

Ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikel on õigus saada sa-
masuguseid hüvitisi ja toetusi nagu Eesti elanikel. Enne toetuste 
taotlemist sotsiaalkindlustusametilt tuleb politsei- ja piirivalve-
ametist taotleda ajutine kaitse, elamisluba ja Ees-
ti isikukood.

Enamik taotlusi toetuste saamiseks saab esi-
tada mugavalt Tallinna e-teeninduses htt-
ps://taotlen.tallinn.ee.

Lisaks on meil ka teised, spetsiifilisemad 
toetused. Kui teil on küsimusi toetuste ning 
muude linnaosavalitsuse teenuste kohta, pa-
lun pöörduda linnaosavalitsuse poole e-posti 
aadressil haabersti@tallinnlv.ee või 
helistada infotelefonil 640 4800.

Head jätkuvat aastat! Olge 
terved ja hoitud!

Oleg Siljanov, 
Haabersti linnaosa vanem

Linnaosavalitsus on alati valmis 
aitama kõiki abivajajaidJU
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Usun, et alanud aasta toob kõigile rahu ja tervist 
ning on tegus ja edukas. Koos saame kõigist 
raskustest ühiselt üle.
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Tallinna Euroopa rohelise pealinna aasta algab ürituste seeriaga
Maarja Pakats 
Rohelise pealinna büroo

Rohelise pealinna programmis on 
2023. aastal põnevaid tegevusi kõi
gile Tallinna elanikele, muuhulgas 
üle 60 ürituse. Juba on toimumas 
mitmed konkursid, keskkonnatee
maline õppeaasta ja Prügihundi lii
giti jäätmete kogumise programm 
Tallinna koolides ja lasteaedades.

Paljud projektid ja tegevused kes-
kenduvadki keskkonnateadlikku-
sele. „Olukorras, kus tarbime Maa 
ökoloogilisi ressursse kordades roh-
kem, kui loodus suudab neid taas-
toota, tuleb väga selgelt aru saada, 
et keskkonnahoidlikkus peab ole-
ma meie kõigi elementaarne mõt-
teviis. Muud valikut lihtsalt ei ole. 
Seepärast kutsume erinevate rohe-
lise pealinna ürituste ja programmi-
de kaudu keskkonnateemadel kaa-

sa mõtlema ka kõiki linnakodanik-
ke, et paremini mõista, miks on vaja 
hoida elukeskkonda ning kuidas iga 
inimene saab ise paremini panusta-
da keskkonnahoidu,“ ütles rohelise 
pealinna juht Krista Kampus.

Jaanuaris algab Tallinna botaani-
kaaias terve aasta kestev Euroopa ro-
helise pealinna eriprogramm, mille 
esimeseks ürituseks on Peeter Lau-
ritsa näituse „Jäämere purjed palmi-
maja taevas“ avamine 13. jaanuaril.

Euroopa rohelise pealinna avanä-
dalavahetusel 19.–21. jaanuaril toi-
mub linnas mitu olulist sündmust.

19. jaanuaril kohtuvad Tallinnas 
kahe rahvusvahelise linnade võr-
gustiku, Euroopa rohelise pealinna 
ning Global Goals for Cities võrgusti-
ke liikmed, et vahetada kogemusi jät-
kusuutlike linnade arendamisel ning 
arutleda rohelise pealinna tiitli tule-
viku üle. 20. jaanuaril toimub Tallin-
na Euroopa rohelise pealinna aasta 

avakonverents jätkusuutlike linnade 
teemal, mille avavad Euroopa Komis-
joni keskkonna-, ookeanide ja kalan-
dusvolinik Virginijus Sinkevičius ja 
linnapea Mihhail Kõlvart.

21. jaanuaril toimuvad Tallinna 
keskraamatukogu raamatukogudes 
üle linna koolitused ja töötoad, kus 
käsitletakse keskkonnateemasid ala-
tes digiprügi koristamisest ja taaska-
sutusest kuni maitse- ja toataimede 
kasvatamise, linnaaianduse ja seem-
nepaberite tegemiseni. Kõik töötoad 
on tasuta ja eelregistreerimisega. 

21. jaanuari õhtul toimub Euroo-
pa rohelise pealinna pidulik avatse-
remoonia, kus antakse Tallinnale üle 
Euroopa rohelise pealinna tiitel. Ava-
tseremooniast teeb ülekande ETV.

Koolides ja lasteaedades toimu-
vad tiitliaasta avamise raames töö-
toad: 16.–27. jaanuaril käivad koe-
ratüdruk Lotte ja Jänku Juss ligi 40 
lasteaias prügi sorteerimisest rää-

kimas, 23. jaanuarist 2. veebruari-
ni toimuvad toidu säästliku ja jät-
kusuutliku tarbimise teemadel 7.–
9. klassi õpilastele töötoad 22 Tallin-
na koolis, mida viib läbi jätkusuut-
liku toidukultuuri eestvedaja Krist-
jan Peäske. 

Lisaks kutsub linn rohelise mis-
siooniga linnakodanikke ühinema 
Rohenügijate võrgustikuga, et olla 
kaaslinlastele keskkonnateadliku 
käitumisega eeskujuks ja inspirat-
siooniks.

Loodud on ka toetus elukeskkon-
da rikastavate ja väärtustavate alga-
tuste elluviimiseks, mida on oodatud 
taotlema MTÜ-d või muu õigusliku 
vormiga ettevõte või organisatsioon 
või vähemalt 18-aastane Tallinna ela-
nik. Taotlusvoorude tähtajad on 20. 
jaanuar, 17. veebruar ja 17. märts.

Lisainfot Tallinna rohelise pealin-
na sündmustest ja tegevustest leiab 
aadressilt greentallinn.ee/programm.

Haabersti eakatele toimub kinohommik 
Teisipäeval, 31. jaanuaril kell 11 
saavad väärikas eas Haabers
ti filmihuvilised vaadata Musta
mäe Apollo kinos eesti mängufil
mi „Kuulsuse narrid“. Tasuta kino
hommikud on meie linnaosa vää
rikas eas elanike seas väga popu
laarsed. Linnaosavalitsuse jaoks on 
see üks võimalus pakkuda elani
kele täiendavat vaba aja veetmi
se võimalust.

Eduard Bornhöhe samanimelisel ju-
tustusel põhinev mängufilm viib vaa-
taja aega, kus eestlaste rahvuslik ise-
teadvus oli alles tärkamas. Komöö-
dia peategelased on mehed, kelle rin-
nus pakitseb soov oma rahvale mida-
gi igavikulist kinkida – olgu selleks 
siis õhus lendav imemasin või maa-

keeli kirja pandud väärtkirjandus. Fil-
mis mängivad Karl Robert Saaremäe 
(Saalomon Vesipruul), Veiko Porka-
nen (Tatikas), Maiken Pius (pesunai-

ne Agnes), Ott Sepp (Värdi) ja teised. 
Filmi režissöör on Ain Mäeots, stse-
narist Ott Kilusk, operaator Mihkel 
Soe ja kunstnik Karoliina Kull.

Eakate kinohommik toimub Mus-
tamäe Apollo kinos, mis asub Mus-
tamäe keskuses aadressil Tammsaa-
re tee 104a. 

Haaberstist saab Mustamäe kinno 
mugavalt bussidega nr 12,13, 37 või 
61, kinole lähim peatus on Tamm-
saare tee (buss nr 13 ja 61) või Mus-
tamäe tee (buss nr 12 ja 37).

Film on eesti keeles ja venekeel-
sete subtiitritega. Osalemine on ea-
katele vanuses 65+ tasuta, kuid eel-
nevalt tuleb registreeruda telefonil 
640 4800 või e-posti aadressil haa-
bersti@tallinnlv.ee. Registreerimine 
on avatud 16.–27. jaanuaril. Kohta-
de arv on piiratud. 

Kohale oodatakse 15 minutit en-
ne filmi algust koos isikut tõendava 
dokumendiga. HLOV

Tallinna eakad 
saavad edas
pidi kutsuda abi 
ka tegutsemis
võimetuna
Alates jaanuarist 2023 osutavad 
Tallinna linnas sotsiaalvalvetee-
nust Koduandur OÜ ja Viking 
Security AS, kellega on leping 
sõlmitud kolmeks aastaks. Tee-
nus aitab suurendada kodus ela-
vate erivajadustega inimeste tur-
vatunnet, tagades abi jõudmise 
võimalikult kiiresti ka nende te-
gutsemisvõimetuse korral.

Koduandur OÜ on välja aren-
danud tarkvara, mis tuvastab üksi 
elava eaka või erivajadusega ini-
mese koju paigaldatud seadme 
abil olukorra, kui inimesega on 
juhtunud õnnetus ja ta ei suuda 
ise abi kutsuda. Viking Security 
AS roll on reageerida ja hätta sat-
tunud inimesi aidata, kui Koduan-
dur on võimaliku ohu tuvastanud.

Koduanduri seadmed koguvad 
andmeid inimese elukeskkonnast 
(liikuvus, temperatuur ja õhuniis-
kus) ning inimene ei pea ise hätta 
sattumisest teada andma. Lisaks 
tuvastab seade ruumide ebatavali-
se temperatuuri (kütmata või üle 
kuumenenud eluruumid). Samas 
säilib privaatsus, sest seade ei pil-
dista, filmi ega salvesta heli. Sea-
de toimib patareitoitel vähemalt 
aasta ning edastab infot sisseehi-
tatud sidesüsteemi abil, interne-
tiühendus ei ole vajalik. Kui sea-
de tuvastab ohuolukorra, teavitab 
see kontaktisikut või reageerimis-
teenuse osutajat. Koduanduri in-
fosüsteem võimaldab ka kontakt-
isikutel tarkvara edastatud and-
metega tutvuda.

Teenuse kasutajatega võtab 
ühendust Koduandur OÜ esin-
daja. Tunniajase kodukülastuse 
käigus paigaldab ja seadistab ette-
võtte esindaja uued seadmed, tut-
vustab muudatusi, annab üle tee-
nuse meelespea ja sõlmib uue le-
pingu. Praegu sotsiaalvalve häi-
renupu teenust osutav Meditech 
Estonia OÜ asub vanu seadmeid 
eemaldama alates 2. jaanuarist 
2023. Sellega seoses annab Me-
ditech Estonia OÜ inimeste ko-
duvõtmed üle Tallinna sotsiaal- ja 
tervishoiuametile, kes omakorda 
annab võtmete hoiustamise üle 
Koduandur OÜ-le ja Viking Secu-
rity AS-ile.

Sotsiaalvalveteenust osutatak-
se inimesele, kelle elukohana on 
rahvastikuregistrisse kantud Tal-
linna linn. Teenuse saamiseks tu-
leb pöörduda elukohajärgse lin-
naosavalitsuse poole ja täita taot-
lus. Seejärel teeb sotsiaaltöötaja 
kodukülastuse ja hindab inimese 
abivajadust. Kui sotsiaalhoolekan-
de osakond on kogu infot arvesta-
des jõudnud otsusele, et sotsiaal-
valveteenus katab inimese abiva-
jaduse, on tal õigus saada linna 
rahastusel teenust tasuta.

Tallinna kommunikatsioon

Kaader filmist „Kuulsuse narrid“. 

Haridus jääb Tallinna jaoks prioriteediks ka 2023. aastal

Õpetajate palgad tõusevad, kooli- ja 
lasteaiatoidu kompenseerimine suu-
reneb, õppeasutuste ehitus ja reno-
veerimine jätkub – Tallinna 2023. aas-
ta eelarves on haridusvajadustele et-
te nähtud üle 402 miljoni euro, mis 
paneb selle valdkonna kulude tabe-
li esikohale. Linn tõestab järjekord-
selt, et haridus on meie jaoks kin-
del prioriteet.

Õpetajate ja nende  
abide palgad tõusevad
Riik kuulutas välja, et kooliõpetajate 
palga alammäär tõuseb 1. jaanuarist 
2023 peaaegu 24% võrra – 1412 eu-
rolt 1749 eurole kuus. Tallinn oma-
korda on juba 14 aastat järjest tõst-
nud lasteaia- ja huvikooliõpetajate 
palgad kooliõpetaja tasemeni. Uus 
aasta ei ole siin erand: 1. veebruarist 
(magistrikraadiga õpetajate jaoks te-
gelikult juba 1. jaanuarist) suureneb 
lasteaia- ja huvikooliõpetajate palga 
alammäär samuti 1749 euroni. 

Lisaks, 1. veebruarist hakkavad 
saama 23,5% võrra suuremat palka 
lasteaiaõpetajate abid: nende palga 

alammäär tõuseb 850 eurolt 1050 eu-
role kuus. Meeldivaks boonuseks on 
õpetajaabide puhkuse pikenemine 
28 päevalt 35 päevale aastas. 

Samuti suureneb 1. jaanuarist 
1749 euroni tugispetsialistide pal-
ga alammäär. Lasteaia- ja huvikoo-
lijuhtide palgad tõusevad 15%, koo-
lijuhtide palgad 12% võrra.

Ka ülejäänud haridustöötajad ei 
jää palgatõusust ilma: nende palgad 
suurenevad vähemalt 10% võrra; soo-
vi (ja võimaluse) korral saavad õppe-
asutuste juhid nende palkasid tõsta 
täiendavalt. 

Toitlustamine koolis  
ja lasteaias
Hüppeline hinnatõus Eestis viis sel-
leni, et olemasolevast linna kompen-
satsioonist enam ei piisa selleks, et 
tagada koolides ja lasteaedades tasu-
ta kvaliteetne toitlustamine. Otsus-
tasime 1. jaanuarist seda finantsee-
rimist suurendada: toidukulu katmi-
se piirmäär lasteaedades suureneb 
50% võrra – 1,80 eurolt 2,70 eurole 
sõimerühma lapse peale ja 2 eurolt 
3 eurole lasteaiarühmaealise lapse 
peale päevas.

Koolilõuna maksumus suureneb 
täiendavalt 24 sendi võrra 1,80 euro-
le. Oleme seda summat juba korra 
tõstnud 2022. aasta septembris, pa-
raku on vaja seda teha uuesti, kuna 

riik on aastaid loobunud oma osaluse 
suurendamisest, meie aga ei taha, et 
koolitoitu hakkaksid kinni maksma 
vanemad. Keerulisel ajal linn vastupi-
di üritab toetada lastega peresid, mit-
te ei tekita neile lisakohustusi juurde.

Õppeaasta alguse  
toetus suureneb
2022. aastal kehtestasime uue õppe-
aasta alguseks mõeldud toetuse – iga 
koolilapse peale maksis linn (alates 
teisest klassist gümnaasiumi lõpuni) 
50 eurot. 2023. aastal me säilitasime 
ja suurendasime seda toetust 75 eu-
roni. Esimese klassi minejad saavad 
jätkuvalt 320 eurot.

Lisaks jääb juba teist aastat järjest 
samale tasemele ka lasteaia kohata-
su – 71,25 eurot kuus. Tuletan meel-
de, et alates perekonna teisest lapsest 
on kohatasu 0 eurot. Sama kehtib ka 
hariduslike erivajadustega laste osas.

Ehitame ja renoveerime
Lisaks meie koolides antava hariduse 
kõrgele kvaliteedile on meile alati olu-
line olnud ka sealne keskkond – eel-
kõige hoonete seisund. Seetõttu jätka-
me vaatamata keerulisele olukorrale 
ehitusturul nii huvikoolide, üldhari-
duskoolide kui ka lasteaedade reno-
veerimisega ning ehitame uusi juurde.

2021. aasta sügisel sai uued ruu-
mid Kopli huvikool. 2023. aastal lõ-

peb Mustamäe huvikooli uue hoone 
ehitus, lisaks läbib täisrenoveerimise 
Tallinna kunstikool. Käib Kullo hu-
vihariduskeskuse projekteerimine.

2023. aastal investeerib Tallinn 
30,2 miljonit eurot lasteaedade re-
noveerimisse ja projekteerimisse. 
Jaanuaris avab uksed Kellukese las-
teaia uus hoone, lisaks saavad val-
mis Vindi, Rõõmupesa, Asunduse 
ja Merivälja lasteaedade uued hoo-
ned. Algas Maasika lasteaia uue hoo-
ne ehitus, ehitustööd hakkasid pih-
ta ka Kristiine, Männiku, Magdalee-
na ja Männimudila lasteaedades. Jät-
kub veel nelja lasteaia projekteeri-
mine, kaasa arvatud Meelespea Õis-
mäel ja Veerise lasteaia juurdeehi-
tus Kakumäel. 

Lisaks on 2 miljonit eurot kavan-
datud lasteaedade remonttöödeks ja 
territooriumide korrastamiseks. Koo-
lidele on selleks planeeritud 2,25 mil-
jonit eurot. 

Me panustame ka haridusasutus-
te ventilatsioonisüsteemide uuenda-
misse – kütte- ja ventilatsioonisüstee-
mide parendustöödeks on 2023. aas-
taks planeeritud 1,2 miljonit eurot.

Kvaliteetne haridus on meie las-
te eduka tuleviku pant. Linn näitab 
aastast aastasse, et need sõnad ei ole 
pelgalt ilus loosung, vaid suunis, mil-
lest me juhindume. Ilusat uut aastat, 
head Haabersti elanikud!

Vadim  
Belobrovtsev
Tallinna  
abilinnapea



13. jaanuar 20234 HaaberstiLINNAOSA UUDISED

Harku järve aarde tuleb kogukonnasaun 
ja taliujumiseks mõeldud koht
Tallinna kaasava eelarve võidu
ideed on selgunud. Haabersti 
linnaosas sai enim hääli ning või
tis algatus ehitada Harku järve 
äärde kogukonnasaun ja rajada 
taliujumiseks mõeldud koht. Rah
vahääletuse võitnud idee läheb 
elluviimisele linna 2023. aasta 
eelarvest.

Tallinna kaasava eelarve raames 
oli Haaberstis hääletusel 12 ideed, 
mille seast linnaosa elanikud said 
valida oma lemmikud. Hääletada 
sai kuni kahe endale meelepärase 
idee poolt ning enim hääli saanud 
idee viiakse ellu linna 2023. aas-
ta eelarvest. Rahvahääletuse tule-
musel osutus Haabersti linnaosas 
võitjaks algatus rajada Harku jär-
ve äärde kogukonnasaun ja tali-

ujumiseks mõeldud koht. Täname 
kõiki, kes kaasava eelarve protses-
sis osalesid.

Tallinn tegi linlaste abiga kaasa-
vat eelarvet juba kolmandat korda. 
„Esimesel aastal osutus Haaberstis 
võiduideeks reguleeritavate raskus-
tega välitrenažöörid Õismäe raba 
terviseraja äärde ning eelmisel aas-
tal sai enim hääli idee rajada Ka-
kumäe randa välidušid ning tua-
letid,“ rääkis Haabersti linnaosava-
nem Oleg Siljanov eelmistel aasta-
tel võitnud projektidest „Kahjuks 
on võtnud tööd 2022. aasta projek-
ti teostamiseks oodatust kauem ae-
ga, kuid järgmisel 2023. aastal saa-
vad ka avalikud välitualetid ja du-
šid Kakumäe randa rajatud,“ lisas 
linnaosavanem. 

HLOV

Linnaosas on avatud kaheksa  
kuuskede kogumispunkti 
Haabersti linnaosas on avatud ka
heksa kogumispunkti, kuhu ela
nikud saavad tasuta ära viia oma 
vana jõulukuuse. Kogutud jõulu
puud lähevad hakkepuiduna taas
kasutusse – neist toodetakse Uti
litase koostootmisjaamades ro
helist energiat, mis teeb soojaks 
ja valgustab tallinlaste kodusid. 

Jõulukuuskede jaoks mõeldud kogu-
mispunkti ei tohi panna olmeprü-
gi, ehitusprahti ega muid jäätmeid. 

Jõulukuusk ei tohi olla pakitud ki-
lesse, küljes ei tohi olla ehteid, plas-
ti, riiet või muud materjali. Kunst-
kuused ja -ehted võib üle anda kor-
duskasutuskeskustele või panna se-
gaolmejäätmete mahutisse. Jõulu-
tuled kuuluvad elektrijäätmete hul-
ka ja need tuleb viia jäätmejaama.

Haabersti linnaosa kogu-
mispunktid asuvad:
●  Räime tn 52 (Kakumäe ranna esi-

mene parkimisplats linna poolt 
tulles)

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

●  Astangu tänav 68 taga
●  Õismäe tee 110a
●  Õismäe tee 22a (mänguväljaku 

servas)
●  Piibelehe tänava infotahvli juures

●  Mustjõe tänav 40 platsil
●  Printsu tee 5/1 vastas

Kuuski saab linnaosa kogumisplat-
sidele tuua kuni 29. jaanuarini.

Vana jõulukuuske käsitletak-
se jäätmena ja seda saab ära anda 
ka tavalises korras nagu teisi jäät-
meid. Kui endal transpordivõima-
lused puuduvad, siis kõige lihtsam 
viis jõulukuusest vabanemiseks on 
tellida kuuse äravedu oma jäätme-
vedajalt ning viia kuusk kokkule-
pitud ajaks konteineri kõrvale. Loe 
täpsemalt: https://bit.ly/Jaatmejaa-
mad-Tallinnas.

HLOV

2023. aastal 
saavad valmis 

mitmed suured 
ja elanike 

jaoks olulised 
objektid

Alustatakse 
Meelsepea 
lasteiaia 

renoveerimisega

Veerise lasteaia 
juurdeehitise 

projekteerimine

Õismäe tee 22a 
peremänguväljaku 
rekonstrueerimine

Väike
Õismäele avaliku 

uisuväljaku 
projekteerimine

Haabersti linnaosas jagunesid elanike antud  
hääled kaasava eelarve raames hääletusel  
olnud ideede vahel järgmiselt:
●  Paigaldame koolide territooriumidele ratta- ja tõukerattaparklad (174 

häält)
●  Ehitame Harku järve randa kogukonnasauna ja rajame taliujumiseks 

mõeldud koha (356 häält)
●  Tiskre tee lõpus oleva amortiseerunud silla asemele rajame uue üle 

Tiskre oja viiva silla (186 häält)
●  Elavdame Kakumäe rannaparki – korrastame kõnniteed ja paigalda-

me trenažöörid (169 häält)
●  Istutame puid Paldiski mnt äärde (311 häält)
●  Rekonstrueerime Mustjõe sillad (104 häält)
●  Rajame Kakumäe randa muudetavate raskustega välijõusaali (97 häält)
●  Rajame rattaparkla Nurmenuku piirkonda (92 häält)
●  Toome mänguväljakutele lastele mängimiseks muusikariistad (106 häält)
●  Paigaldame linnaosa territooriumile jalgrataste ja lapsevankrite hool-

dusjaamad (95 häält)
●  Rajame Väike-Õismäel asuvasse rulaparki mõned uued betoonist ele-

mendid (119 häält)
●  Päevalille tornmajade vahele lastele mänguelemente (71 häält)

TEADMISEKS



13. jaanuar 2023 5Haabersti LINNAOSA UUDISED

LÜHIDALT

Haabersti koob  
headust
Tallinna lasteaed Vikerkaar otsus-
tas osaleda Reet Linna poolt välja 
kuulutatud kudumiskampaanias 
„Sooja südamega Ukrainasse!“, mil-
le käigus kogutakse Ukrainas ela-
vatele inimestele villaseid kootud 
esemeid.

Saades kampaaniast innustust 
ja inspiratsiooni, kutsus lasteaed 
Vikerkaar ka Haabersti kogukon-
na kuduma Ukraina elanikele hea-
dust ja soojust. Novembri jooksul 
said Haabersti lasteaednikud, lapse-
vanemad, vanaemad, tädid ja teised 
kudujad valmistada villasest lõn-
gast sokke, kindaid, salle, mütse ja 
veste. Rõõm oli tõdeda, et kudujaid 
oli palju ning laste kaunistatud ko-
gumiskast täitus headuse ja sooju-
sega imeväel.

Kuuldavasti leidus neidki, kes ju-
ba aastaid ei olnud kudumisvardaid 
kätte võtnud, kuid nüüd need saht-
lipõhjast üles otsisid ja käpikud või 
sokid valmis kudusid. Ja kui mõni 
kudumisvõte oligi vahepeal unu-
nenud, siis saadi abi internetist või 
küsiti nõu lähedastelt. Soov oma 
panus anda oli inimestel suur ja 
väiksed takistused kedagi ei hei-
dutanud.

Lisaks Vikerkaarele võtsid kudu-
misest osa lasteaed Meelespea, las-
teaed Naksitrallid, lasteaed Rukki-
lill ja Haabersti päevakeskus, keda 
omalt poolt siiralt täname.

Haabersti linnaosa kudumite ko-
gumiskasti andsid telemajas Reet 
Linnale üle Vikerkaare Muumi rüh-
ma lapsed, kellel avanes võimalus 
tutvuda erinevate põnevate ETV 
stuudiotega.

Soovime Haabersti kogukonna 
poolt Ukraina elanikele headust 
ja soojust!

Lasteaed Vikerkaar

Nurmenuku lasteaed 
jagas jõulurõõmu
Tallinna Nurmenuku lasteaia Või-
lille rühma lapsed otsustasid koos 
õpetajatega, et jõulueelsel ajal oleks 
tore viia jõulurõõmu nendele ini-
mestele, kes tervise või vanuse tõt-
tu enam kodust välja ei saa. Õpeta-
jate Eha Maria Paasi ja Maia Liiv-
rand-Borni juhendamisel valmisid 
toredad kingitused, mis kaunilt pa-
kiti. Lisaks kaardile oli pakis ka lap-
se omavalmistatud jõuluehe, väike 
üllatus ja, nagu lapsed ütlesid, „pal-
ju hoolivust, soojust, armastust“. 

7. detsembril viisid lapsed kin-
gitused Haabersti päevakeskuses-
se, kus toimus ka väike jõulukont-
sert, mille muusikaõpetaja Karin 
Luik oli lastega ette valmistanud. 
Üheskoos lauldi armsaid jõululau-
le ja isegi tantsiti. Remy luges luu-
letuse, mille sõnad ingel oli talle 
kõrva sosistanud ja mis ema üles 
kirjutas. Lastel olid kaasas üllatu-
sed neilegi, kes kontserdile koha-
le olid tulnud. Päevakeskuse poolt 
said lapsed kingituseks vahva va-
naaegse nuku.

Nurmenuku lasteaia lapsed saa-
vad aru, et andmisrõõm on kõige 
suurem rõõm ja see väljendub hea-
des sõnades ja tegudes. Seepärast 
viiakse omavalmistatud jõulukingid 
ka Benita Kodu elanikele. Ikka sel-
leks, et jõulurõõmu oleks rohkem. 

TiinaMarju Jaksen
Nurmenuku lasteaia  

õppealajuhataja

Loomaaias 
valmib Tiigriorg ja 

Pilvimets

Harku järve 
rannaala 

korrastamine

Veskimetsa
Mustjõe 

asumi teede 
rekonstrueerimise 

planeerimine

Järveotsa tee 40 
koerteväljakute 

rekonstrueerimine

Alustatakse 
Järveotsa 

promenaadi, turu 
ning näituse ala 

rajamist
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Ostan rinnamärke, vanu postkaarte, trükiseid ja doku-
mente, vana raha ning muid kollektsioneerimise esemeid. 
Võib pakkuda ka kasutatud tänapäevaseid raamatuid. Tel 
602 0906 ja 501 1628.

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute paigaldus. Um-
mistuste kõrvaldus. 5850 8713.

Plaatimistööd, vannitubade ehitus, kipsitööd, krohvimine. 
Tel 5421 0528.

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame ARK-
ist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310.

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõi-
dukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan: seisevauto@gmail.com või 5618 
8671. Järele tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan 
ja arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks: www.seisevauto.ee.

Raamatute ja vanavara (fotod, postkaardid, mündid, 
mänguasjad, suveniirid, tarbeesemed jm) ost. Andres, 514 
0618.

Santehnik-elektrik. 5011 413.

Uuel aastal uued laulud! Tule laulma meie rõõmsameel-
sesse lauluklubisse, mis tegutseb KOLMAPÄEVITI kel-
la 11.30-st kuni kella 13.00ni Haabersti vaba aja kesku-
se juures Ehitajate tee 109a/2 4. korruse ruumis. Michi-
gani teadlaste uurimuse väitel võib ühine laulmine suu-
rendada nii psühholoogilist kui ka füüsilist heaolu ning 
tugevdada lauljatevahelisi sotsiaalseid sidemeid. Tule ju-
ba järgmisel kolmapäeval! Meie lauljad on vanuses 55+. 
Lauluklubi juhendab juba 8. aastat Katrin Keerma.

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, maasturi või kaubi-
ku. Võib olla remonti vajav . Kiire tehing ja vormistamine. 
skampus@online.ee, tel 5365 4085.

Väljaandja: Haabersti linna
osa valitsus, Ehitajate tee 
109a/1, 13514, Tallinn.  
Telefon: 640 4800 

Epost:  
haabersti@tallinnlv.ee

Toimetaja telefon: 640 4806,  
epost: olga.nigrovskaja@tal
linnlv.ee 

Trükikoda: AS Kroonpress

Küljendamine: ProgIT OÜ

Bussiliin nr 46 saab täiendava peatuse
Alates 9. jaanuarist hakkavad Tallin-
na ekspressbussiliini nr 46 bussid 
peatuma Humala peatuses.

Lisaks korrigeeritakse alates 9. 
jaanuarist Väike-Õismäe ja kesk-
linna Veerenni asumi vahel sõitva 
bussiliini nr 28 sõiduplaani, et bus-
sid paremini sõidugraafikus pü-
siksid. Seetõttu on osa väljumisi 
senisest mõne minuti võrra vara-
semad.

Väike-Õismäed kesklinna kau-
du Lasnamäe Seli asumiga ühenda-
va ekspressbussiliini nr 46 bussid 

peatuvad edaspidi mõlemal suunal 
Humala peatuses Paldiski maan-
teel. Väike-Õismäelt kesklinna 
poole sõitvad bussid hakkavad 
peatuma Humala bussipeatuses 
Mustjõe gümnaasiumi ees ja Väi-
ke-Õismäele suunduvad bussid Hu-
mala bussipeatuses Lääne-Tallin-
na keskhaigla meremeeste poli-
kliiniku ees.

Sõiduplaanid koos ühistranspor-
dikaardi ja reisiplaneerijaga on kät-
tesaadavad veebilehel https://trans-
port.tallinn.ee.

Haabersti korteriühistute ümarlaud tänab
Arvo Allev
Haabersti KÜ Ümarlaud juhatu-
se esimees

Head uut 2023. aastat! Uuelt aas-
talt ootame eelkõige rahu ja sta-
biilsust. 2022. aasta oli keeruline 
ja raske meile kõigile. Keeruline 
oli see ka korteriühistutele. Vaja-
likud remondi- ja avariitööd said pi-
devalt kerkivatest hindadest hooli-
mata tehtud. Haabersti korteriühis-
tute ümarlaud tänab kõiki koostöö-
partnereid, ehitajaid ja ettevõtjaid, 
kes olid meile sellel ajal abiks. Tä-
nu teile võisid meie elanikud tun-
da ennast turvaliselt ja koduselt.

Jaanuari infopäev toimub 26. jaa-
nuaril algusega kell 18 Haabersti va-
ba aja keskuses Ehitajate tee 109a/2. 
Infopäeva peaesineja on koolitaja ja 
mälutreener Tauri Tallermaa, kelle 
koolitused ja loengud on alati hu-
vitavad, köitvad ja harivad. Koos-
töö Tauri Tallermaaga on kestnud 
2017. aastast. Seoses kriisidega tuli 
vahele paariaastane paus, mis õn-
neks on nüüd läbi. Soovitan kõigil 
huvilistel kuulama tulla.

Teise teemana on päevakorras 
Haabersti kortermajade 2022. aasta 

kulude küsitlus. Oleme kulude kü-
sitlust läbi viinud alates 2015. aas-
tast. Küsitluse tabelid saadame KÜ 
e-aadressidele. Tabelite täitmine ei 
ole raske ja nõuab vähe aega. Vastu-
sed saata hiljemalt 1. märtsiks aad-
ressile ymarlaud1@gmail.com. Kõik 
küsitluses osalejad saavad koondi 
küsitluses osalenud kortermajade 
kulude kohta. Infopäeval tutvustab 
kulude tabeli täitmist Merike Väl-
jako, KÜ Ümarlaud ja Õismäe tee 
74 juhatuse liige. 

Miks on kulude küsitlus olu-
line? Kulude analüüs annab hea 
ülevaate erinevate kortermajade 
renoveerimise tasemest ja tehtud 
investeeringute mõjust KÜ kulude-
le ning on abiks ühistu majandus-
kava koostamisel. Eesmärgi sead-
misel on oluline teada, kus teiste-
ga võrreldes asud. 

Jõudu ja jaksu uueks aastaks kõi-
gile ühistujuhtidele! Just teie aktiiv-
sus, arukad ja läbimõeldud otsused 
on need, mis aitavad majaelanikel 
toime tulla kasvavate hindadega. 

Majade renoveerimine on meie 
tulevik.

KÜ Ümarlaud kontaktid: ymar-
laud1@gmail.com, tel 5853 9882.

Õismäe tee 24, 13511, tel 5624 2925, 
657 9872, e-post info@habsot.eu. Haa-
bersti päevakeskus on avatud: E 9–18; 
T, K, N 9–17; R 9–16.

ÜRITUSED
Kuni 31.01 Riho Toomra näitus 
„Niidist kunstini“
11.01 kell 14 Salongimuusika duo: 
Rene Laur (saksofon) ja Joonatan 
Jürgenson (klaver). Kohvik
12.01 kell 14 Seltskonnatants
16.01 kell 14 Suguvõsa uurimisest. 
„Millest alustada suguvõsa uurimisel“. 
Jaan Tagaväli, Eesti Genealoogia Selt-
si juhatuse liige
18.01 kell 14 Külas näitleja Anne 
Veesaar
19.01 kell 10.10 Jaan Tammsalu 
loeng „Hoolt kanda ka hinge eest“
19.01 kell 11 Terviseneljapäev. Ter-
vise Abi OÜ: abivahendid, individuaal-
sed tallatoed jne 
19.01 kell 14 Seltskonnatants
24.01 kell 13.30 Haabersti mem
mede lauluklubi
25.01 kell 15 Talvekontsert: Picco
lo koor ja seeniortantsurühm Ka
rikakar
1.02 kell 14 Külas laulu ja pilli
mees Jaan Kirss
8.02 kell 14 Tantsukolmapäev. Esi-
nevad Mustamäe, Kristiine ja Põhja-
Tallinna päevakeskuste tantsurühmad 
8.02 kell 13.30 näituse „Kodutee
kond“ avamine. Kunstnik Vladimir 
Katsamski
8.02–1.03 näitus „Koduteekond“
Haabersti päevakeskusel on õigus te-
ha kavas muudatusi.

LIITU HUVIRINGIDEGA! 
Heiheia nüüd, kõik need, kel huvi 
kudumise ja heegeldamise vastu, 
aga oskused napid ja päevasel ajal 
ei saa. Neljapäeva õhtuti kell 17.00-
18.30 ootab õpetaja Juta koos kuduma 
ja heegeldama. Võta vardad või hee-
gelnõel kaasa ja idee, mida teha. Infot 
tel 5624 2921.

Haabersti memmede lauluklubi 
juhendaja Inda Kõiva ootab kõiki 
lauluhuvilisi laulma. Laul teeb rinna

rõõmsaks, lahkeks ja lõbusaks, laulmi-
ne hoiab hinge noore ja toob naeratuse 
suule. Järgmine kord laulame 10.01 ja 
24. 01, ikka kell 13.30 Haabersti päe-
vakeskuses Õismäe tee 24.

Mehed, kel huvi ja soov laulda, aga 
Türnpu meeskoori ei julge minna, 
siis võta julgestuseks sõber kaa
sa ja teeme hoopis MEMMETAA
DI lauluklubi!

Haabersti päevakeskuses on võima
lus saada individuaalset nutisead
me koolitust. Koolituse eesmärk on nu-
tiseadme praktilise kasutamise oskuste 
edendamine. koolitus on mõeldud vane-
maealistele, kes tunnevad end nutite-
lefoni või tahvelarvuti seltsis ebakind-
lalt, kuid soovivad oma igapäevaseid toi-
minguid nende abil mugavamaks muu-
ta. Koolitusel tutvutakse nutiseadmete 
kasutamise põhitõdedega: kuidas otsida 
veebist infot, saata e-kirju, jagada foto-
sid. Samuti on oodatud inimesed, kes on 
nutitelefoni või tahvelarvutit vähe ka-
sutanud või ei ole veel kasutanud, kuid 
plaanivad. Selleks võta kaasa oma isik-
lik nutitelefon ja/või tahvelarvuti. Kes-
tus kuni 45 minutit, koolitus on tasuta 
ja individuaalne. Registreerimine infos-
se tel 5624 2925, 657 9872.

Haabersti päevakeskuses (Õismäe 
tee 24) sai hoo sisse pillimängijate 
selts. Pillimängijad käivad koos kolma-
päeviti kell 13.30. Kui tunned, et pil-
limäng kõnetab Sind ja pill kodus sei-
sab, tule löö kampa. Eriti ootame viiu-
limängijaid. Infot tel 5624 2921.

Kolmapäeva õhtuti kell 19.15 toi
mub jooga. Olete oodatud liituma, kes 
päeval ei saa.

Mehed! See info on suunatud teile! 
Teid oodatakse! Tantsides muutud 
paremaks inimeseks ning unune
vad nii peremured kui maailmava
lu (S. Kappel). Neljapäeviti kell 14-16 
on võimalik päevakeskuses seltskonna-
tantse tantsida. Juhendaja tantsuõpe-
taja Eino Muruste. Tantsimiseks pane 
kotti mugavad jalatsid ja võimalusel 
võta kaasa paariline. Info: 5624 2921.

Päevakeskuses on võimalus õp
pida eesti keelt: teisipäeval kell 10-
12 algajatele ja neljapäeval kell 10-12 
edasijõudnutele, õp Sirje Jaup, info tel 
5624 2925.

Neljapäeval kell 1112 vabastav 
hingamine. See on hingamisteraa-
pia liik, mille abil vabastatakse kehas 
asuvaid pingeid ühendatud ja sügava 
hingamisega. Lõõgastumisest ja õigest 
hingamisest saavad alguse protsessid, 
mis panevad liikuma energiad ja elujõu. 
Juhendaja Reet Lipandi. Info ja regist-
reerimine infotoas või tel 5624 2925.

Arvutiringid: reedel kell 1213 ees
tikeelne (mõned vabad kohad), kell 13
14 venekeelne (mõned vabad kohad)

Haabersti päevakeskus ootab ees
ti keele õppijate kasutusse andmi
seks veneeesti ja eestivene sõna
raamatuid. Kui Sul seisab kodus riiu-
lis sõnaraamat, mida Sa ei kasuta, siis 
meie oleme väga tänulikud, kui tood 
raamatu päevakeskusesse. 

TASULISED TEENUSED
●  Koduteenus
●  Pesupesemine ja kuivatamine.
●  Massaaž E, T, K, N kell 9-19
●  Käte ja jalgade hooldus E kell 10-16
●  Uus pediküür: 12.01, 19.01 kell 

9.30-17.00 Kerlin Liiva teeb oma 
klientidele pediküüri, maniküüri 
ning epilatsiooni. Registreerimine 
info tel 5624 2925

●  Juuksur T, K kell 10-16
●  Saun R 10-17.  Sauna saab ka ren-

tida omale sobival ajal: 1 h on 3.10 
inimene, mahutab 10-12 inimest 
korraga.

●  Ruumide rent

TASUTA TEENUSED
●  Vererõhu mõõtmine E-R kell 9-17
●  Kaalumine E-R kell 9-17
●  Internetipunkt E-R kell 9-17

Lisavõimalused
●  Piljard ja koroona
●  Jõusaal
●  Kettagolf
Eelregistreerimisega infotoas või tel 
5624 2925

Haabersti noortekeskuse tegevused JAANUARVEEBRUAR
Õismäe tee 24 (Nurmenuku peatus, Ka-
rikakra peatus). Avatud: esmaspäevast 
reedeni kell 13-19. Telefon: 5309 0808. 
E-mail: info@haabersti.ee

JAANUAR
16.01 kell 16 – Noorte projektid. 
Mõtleme, kirjutame ja viime ellu noorte 
omaalgatuslikke projekte. Loome koos-
töös noortega erinevaid videoprojekte 
konkursside jaoks ning sotsiaalmee-
dias kajastamiseks.
17.01 kell 16 – Meisterdamine. 
Voldime, lõikame, värvime, kleebime, 
meisterdame! Ring on kõigile osaleja-
tele tasuta.

18.01 kell 16 – Mälumäng. Põne-
vad mälumängud eri teemadel ja eri 
formaatides.
19.01 kell 16 – Teadusring. Teeme 
erinevaid teaduslikke katseid ning tut-
vume meid ümbritseva maailmaga.
23.01 kell 16 – Noorte projektid
24.01 kell 16 – Meisterdamine
25.01 kell 16 – Mälumäng
26.01 kell 16 – Teadusring
30.01 kell 16 – Noorte projektid
31.01 kell 16 – Meisterdamine

VEEBRUAR
1.02 kell 16 – Mälumäng
2.02 kell 16 – Teadusring

6.02 kell 16 – Noorte projektid
7.02 kell 16 – Meisterdamine
8.02 kell 16 – Mälumäng
9.02 kell 16 – Teadusring
10.02 kell 15 – Noortekeskuse sün
nipäev. Tähistame Haabersti noorte-
keskuse sünnipäeva vahvate tegevus-
te ja koogiga.
27.02–3.03 – Talvine linnalaager. 
Haabersti vaba aja keskuse talvises lin-
nalaagris külastame erinevaid põnevaid 
kohti. Noortekeskuse majas toimuvad 
vahvad käelised tegevused ning kind-
lasti mitmed aktiivsed tegevused. Laag-
ri vahetuse hind on 75.- Linnalaagri li-
sainfo: Laager@haabersti.ee.

Haabersti päevakeskuse tegevused

Ametlikud teadaanded
Haabersti linnaosa valitsus ava
likustab ajavahemikus 9.01–
3.02.2023 Pikaliiva tn 152 kin
nistu detailplaneeringu
Planeeritava maa-ala suurus on 
0,71 ha. Detailplaneeringu on koos-
tanud Sirkel & Mall töö nr 39-18. De-
tailplaneeringu lahenduse kohaselt 
määratakse Pikaliiva tn 152 kinnis-
tule ehitusõigus lähipiirkonda tee-
nindava 1-korruselise väiksemahu-
lise puhke- ja spordiehitise rajami-
seks. Ärimaa sihtotstarbega krundil 
on lubatud suurim ehitisalune pind 
ja suletud brutopind 220 m². Hoo-

ne max kõrgus on 7,5 m, parkimis-
kohti 6. Rajatakse avaliku kasutu-
sega jalgtee, laiusega 2,0 m, mille-
le seatakse isiklik kasutusõigus Tal-
linna linna kasuks.

Detailplaneeringuga saab ülalni-
metatud ajavahemikus tööpäeviti 
tutvuda linnaosavalitsuses Ehita-
jate tee 109a /1 teisel korrusel: es-
maspäeval 8.15–18.00, teisipäevast 
neljapäevani kl 8.15–17.00 ning ree-
del kl 8.15–16.00, ja Vabaduse väljak 
7  esimese korruse infosaalis lauas 
nr 5. Detailplaneeringu joonise ja se-
letuskirjaga saab tutvuda ka Tallin-
na planeeringute registris aadressil 
http://tpr.tallinn.ee/tpr/.


