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Lugeja küsimus

Miks vahel on lehe pealkirja
kõrval linnaosa vapp ja vahel
mitte?
Ajaleht Lasnamäe on tasuta
infoleht linnaosa elanikele. Selle
aasta rahalised vahendid avalikkuse
teavitamiseks ei võimalda Lasnamäe linnaosal igal kuul välja anda
ajalehte. Seetõttu ilmub lisaks
linnaosa poolt toimetatavale lehele
vahepeal ka kommertsleht, millel
puudub linnaosa vapp. Vapi kujutis
esilehel pealkirja kõrval tähistab
seda, et lehe on toimetanud linnaosavalitsus. Juunikuu numbri järel
toimetab linnaosavalitsus järgmisena augustikuu lehe. Samas ei tee
kommertsleht takistusi linnaosale
omapoolse info edastamiseks, kui
leheruumi jätkub.

Lugeja küsimus
Miks minu postkasti ei tule
linnaosa leht igal kuul?

AS Susi, heakorrakuu raames toimunud konkursi üks võitjatest Lasnamäel. Susi Hotell on tuntud lisaks kaunile ümbrusele ka külalislahkuse poolest. Nii on riigipühadel restoranis “Vana Mõõk” koostöös linnaosavalitsusega võõrustatud Jüriöö parki kogunenud veterane

Lõppes heakorrakuu
Heakorrakuu jooksul, 14.aprillist
16.maini muutus Lasnamäe meie kõigi
silme all puhtamaks. Paraku elanike
aktiivsus oli oodatust väiksem koduümbruse puhastamisel. Küllap pole elanikud
harjunud ühistegevusega, kuigi isikliku
kinnisvara juurde kuuluv õue- ja haljasala
on ühiselt kasutatav.
Konkursile “Lasnamäe puhtaks”
registreerus osalejaid alla kümne.
Linnaosavalitsuse žürii tegi siiski
suurema ringkäigu ja vaatas, kuidas
korrastasid oma territooriume KÜd, ettevõtted, eramajade omanikud
ning õppeasutused. Tore on see, et
parimad on võimalik välja kuuluta igas
kategoorias.

Parima heakorrastatud territooriumi eest andis 28.mai pidulikul
vastuvõtul linnaosavalitsus välja
neli preemiat (murutrimmeri):
korteriühistutest Kärberi 3/5
eramajadest Priisle 5
(perekond Kübarsepp)
ettevõtetest AS Susi
koolidest Tallinna Ümera Põhikool
Käesolevaks ajaks on linnaosavalitsuse poolt vahetatud laste liivakastides liiv, korrastatud ning värvitud
metall-konstruktsioonid 107 korrusmaja õue-ala mänguväljakutel.
Maikuu lõpuks korrastatakse veel 8
majadevahelist laste mänguväljakut.
Paljud korteriühistud on korrastanud

KÜ Kivila 38 (Ljudmilla Barisevski),
KÜ Lauka (Lilly Vahemets),
Elamuühistu Loo (Vjatseslav Prussakov),
Paekaare 60 KÜ (Milvi Kallaste).
Linnaosavalitsuse poolt on järgmine infopäev kavandatud septembrikuusse. Ootan ettepanekuid
teemade osas meili –aadressil
larissa.shkurat@tallinnlv.ee.
Soovin kõikidele elanikele kaunist
suve ja loodan, et ühistujuhtidele
jagatud kasulik teave on jõudnud ja
jõuab iga elanikuni Lasnamäel!

Lasnamäe Linnaosa üheksale
ametnikule väljastati tõend, mille
esitamisel on neil õigus koostada
väärteoprotokolle õiguspärase tegevuse
eiramise osas Tallinna Linnavalitsuse
määrustega reguleeritud ulatuses.
Aluseks on väärteomenetluse
seadustik, alkoholiseadus, reklaamiseadus, tarbijakaitseseadus, tubakaseadus, kohaliku omavalitsuse
korralduse seadus, ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni seadus, jäätmeseadus,
liiklusseadus, ranna ja kalda kaitse
seadus, karistus-seadustik ning ehitusseadus. Samuti Tallinna jäätmehoolduseeskiri, Tallinna linna heakorra eeskiri,
Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku
koosoleku korraldamise nõuded, Tallinna
linna koerte ja kasside pidamise eeskiri.
Kontrolli suurendamine on turvalisuse
ja heakorra huvides oluline. Omanikele
ettekirjutuste koostamise kaudu loodab
linnaosavalitsus kiirendada Lasnamäe
üldilme paranemist.
Väärteoprotokollide
koostamise õigus on Lasnamäel
antud kahe osakonna ametnikele:
Linnamajanduse osakonnast:
Vello Karu, Lea Ringo, Silvi Vumba,
Enel Kotli, Margit Toop
Linnavara osakonnast:
Riho Suurkuusk, Ülo Kamarik, Riina
Koppel, Viivi Sepp
Soovin kõikidele seaduskuulekat
algavat suve ja põhjalikkust eelloetletud õigusaktidega tutvumisel
ning nende täitmise tagamisel!

Larissa Shkurat
teabekorraldusnõunik

Vello Karu
Linnamajanduse osakonna juhataja

ise oma majade juures olevaid laste
mänguväljakud, sest need asuvad
nende krundipiirides.
Juunikuu jooksul kaardistatakse
kõik majadevahelised laste mänguväljakud, mis lähevad likvideerimisele.
Peale seda on võimalik alustada
sisehoovides sõidukite parkimiskohtade ja prügikonteinerite kohtade läbivaatamist. Seejärel on võimalus alustada korteriühistute ja elamuühistutega läbirääkimisi nende tööde teostamise ja finantseerimise osas.
Vello Karu
Linnamajanduse osakonna juhataja

Enam kui aasta igakuiseid infopäevi ühistujuhtidele
Korras hoitav ja korras olev kinnisvara eeldab head organisatsioonilist
korraldust, seda eriti suurelamu puhul.
Korteriühistute loomine tõi enesega
kaasa palju uuendusi kinnisvara haldamises. Toetamaks elanike aktiivsust
ja toimetulekut on 2002.aasta
aprillist Lasnamäe Linnaosa Valitsus
korraldanud eranditult igal kuul ühe
tasuta infopäeva.
Infopäevad on mõeldud selleks,
et juhatuse liikmetele tutvustada
uusi õigusakte ja samuti selleks,
et korteriühistute ja elamuühistute
juhatuste liikmed saaksid võimaluse
kohtuda linnaosa ametnike, linna
kinnisvarahoolduse ja teiste firmade
esindajatega ning teiste ühistute
juhtidega. See peaks tagama hea
koostöö ja elanikele parimate otsuste
tegemise ühise kinnisvara haldamisel.
Esinemas on käinud AS Minu
Vara, AS Brem, AS Tallinna Vesi,
Eesti Energia Elektrikontrollikeskus,
Hansapanga esindajad ja paljud

teised, kes otseselt esitlesid oma
nägemuse koostööst ja selgitused
oma firma tegevuse kohta.
Kord kvartalis osalesid infopäevadel meie Ida Politseiosakonna
politseijuhid ja konstaablid, kes
teavitasid korteriühistute liikmeid
politseitööst ja võtsid vastu avaldusi.
Aktiivsus infopäevadest osavõtu
suhtes tõusis iga kohtumisega, siiski
ei olnud kõik Lasnamäe ühistud
infopäevadel esindatud. Loodan väga,
et elanike poolt valitud ühistujuhid on
juriidiliselt pädevad ning tehingutes
ausad, et ühistut juhtida ja kaaselanike volitusel ühist vara ja raha
otstarbekalt kasutada.
Hea koostöö on kujunenud
mitmete korteriühistute
juhatustega, siinkohal tõstan
esile seitse aktiivsemat
koostööpartnerit:
Vikerlase 7 KÜ (Regina Vetsi),
Kärberi 7 KÜ (Aili Tammik),
Kärberi 3 ja 5 KÜ (Tatjana Ivanova),

Tõuseb kontroll
seaduskuulekuse osas

Lasnamäe linnaosa lehe kogutiraaz on 40 000 eksemplari ja
selle laialijaotamine on tellitud
otsepostitusteenusena. Arvestades
linnaosa elanike postkastide arvuga,
oleks vaja umbes 7000 lehte rohkem
trükkida. Eelarvest tulenevalt ei saa
praegust kogust aga suurendada.
Huvitatud linnakodanik saab linnaosa
lehe kindlasti linnaosavalitsuse
I korruselt, aadressil Punane 16.

Linnaosavalitsus
õnnitleb kõrges eas
suvekuude hällilapsi
95. sünnipäev
Marie Trigman

20.06.

Anna Mamykina 27.07.
Maria Simson

01.08.

Jaan Koik

09.08.

Merzia Kurbanova15.08.
Elsa-Alide Lass

17.08.

100. sünnipäev
Pauline Tammik

04.07.

Maria Bakhtina

19.08.

104. sünnipäev
Olga Stromel

24.08.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
info: tel. 6 457 700,
info@lasnamae.tallinnlv.ee
Toimetus:
Seven Styles Marketing OÜ
tel. 6 277 282
e-post: info@ssm.ee
Reklaami tellimine:
tel. 6 277 286
faks 6 277 285
e-post: info@ssm.ee
Vene 10, 10123 Tallinn
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Kalev Kallo nimetati Lasnamäe Linnaosa vanemaks 20.mail k.a.

Soovin kaitsta
Lasnamäe huve
Linnapea soovitusel ja Lasnamäe
halduskogu toetusel võtsin vastutuse
juhtida Tallinna suurimat linnaosa. Usun,
et koostöö tuleb asjalik kõikide nende
elanike, ettevõtjate ja organisatsioonidega, kes on huvitatud Lasnamäe paremast
elukvaliteedist. Kindlasti jätkub koostöö
ka riigi kõrgeima institutsiooniga, Riigikoguga, mille eelmisse koosseisu ma
kuulusin ja kus praegugi on Lasnamäe
elanike poolt valitud saadikud, nende
hulgas senine linnaosavanem.
Ootusi ja lootusi lubaduste vormis
ma andma ei hakka, sest tundes
linnasüsteemi väga pikki aastaid, tean,
et võimalused on seotud konkreetse
eelarvega. Esialgu sean oma töös esile
kolm suunda.

Peamine on kaitsta uue aasta
eelarve menetlemisel Lasnamäe
huvisid. Oluline on muuta seniseid
põhimõtteid linnaosade rahastamisel.
Lihtsa näitena saan tuua rahastamise
heakorra tagamiseks. Tänavuseks
aastaks on Lasnamäele eraldatud
heakorrarahasid 54.-krooni elaniku
kohta, samal ajal kui Pirital on see
summa 504.-krooni, Nõmmel 120.krooni ja Haaberstis 147.-krooni
elaniku kohta. Arvestuslik alus on
pärit 1996.aastast, kuid tänaseks on
omandireform praktiliselt lõppenud ning
endistele omanikele maa tagastatud.
Nii võib arvata, et Nõmmel ja Pirital on
linna või riigi maad suhteliselt vähe.
Lasnamäel pole aga oluliselt midagi

saanudki muutuda, sest endiselt on
vaja hooldada suuri reservmaid, mis
ei kuulu eraomandisse. Niisiis on
üheks eesmärgiks heakorrasummade
suurendamine 2,5 korda, seniselt neljalt
miljonilt kümnele miljonile.
Kindlasti asun võitlema ka
linnaosade vahel jaotatavate teiste
summade eest, mille määramise
aluseks on elanike arv. Teine, väga
oluline tegevussuund on noorte
spordi- ja kultuuritegevuseks ning
narkoennetustööks vajaminevate
vahendite suurendamine.
Kolmandana tõstan esile
ettevõtluse toetamise. Olles Tallinna
Ettevõtlusinkubaatori esimees, on
mul hea meel, et 27.mail avati selle
asutuse Lasnamäe osakond. See
on konkreetne võimalus toetada
väike-ettevõtjaid. Kogu elu koosneb
ju pisiasjadest, nii ka tööhõive ja
toimetulek algab ettevõtluse väikestest
vormidest.
Mina asun kaitsma Lasnamäe
huve, kuid olen samas veendunud, et
Lasnamäe turvalisus ja väljanägemine
sõltub lisaks ametnike tegevusele
ka igast üksikust elanikust ja
omanikust. Sellest tulenevalt luban, et
linnaametnike kontroll-reidid muutuvad
tihedaks ning tülitatakse korduvate
visiitidega eeskätt neid omanikke, kelle
valdused ei ole korras. Meie lähiümbrus
on just nii kaunis, kui kauni ja puhtana
me ise seda hoiame. Hoolides endast
ja oma kaaslastest, ei tohiks positiivsed
muutused jääda tulemata.
Parimate mõtete ja soovidega,
Kalev Kallo
Lasnamäe Linnaosa vanem

Plahvatusest elumajas
Emadepäeval, 11.mai varahommikul toimus plahvatus Lasnamäel, Pae
23a asuvas erakorteritega elumajas.
Evakueerida tuli kõikide korterite elanikud, ligi 200 inimest. Üks elanik hukkus, üks viidi vigastustega haiglasse,
kuuele anti sündmuskohal esmaabi.
Enamus elanikke oli võimalik tagasi
majja lubada kolmandal päeval pärast
plahvatust. Purustatud trepikoja elanikud pääsevad korteritesse juuni algul.
Kahjuks toimus tahtlik või tahtmatu
raskete tagajärgedega õnnetus lähiminevikku vaadates juba teist korda.
Po-litseiuurimine peab välja selgitama
süüdlased.
Millised on võimalused anda
abi plahvatuses kannatanutele?
Erakorralise sündmuse korral aitab
kohalik omavalitsus õnnetusse sattunud inimesi hädaabi andmisega. Nii
korraldas Lasnamäe linnaosavalitsus
koostöös linnavalitsuse ja teiste ametkondadega hätta sattunud inimestele
abi andmist koheselt peale elumajas
toimunud plahvatust. Peavarjuta jäänud lapsed ja vanurid paigutati linnamissjoni ruumidesse, päeva jooksul
leiti kõigile ajutiselt kodutuks jäänutele
ööbimiskoht. Sündmuskohal tagati
inimestele võimalus olla soojendusega telgis ja saada sooja jooki. Samuti
korraldati koheselt elanike vara kaitse.
Järgmisel päeval alustati plahvatuse
tagajärgede likvideerimist linnaosavalitsuse juurde moodustatud kriisikomisjoni juhtimisel.
Tulenevalt hädaabitöödest ja
rahalistest võimalustest on kohalikul
omavalitsusel seekord võimalik

Riigilipp heisatakse juunis kolmel päeval
23. juuni - võidupäev
Võidud ja kaotused kaotavad oma
tähenduse aja möödudes, ometi
ei tohi iialgi unustada vabadust.
Võiduta Vabadussõajas (28.nov.19183.jaan.1920) poleks tänast Eesti
riiki, mistõttu võidupüha on üks meie
tähtsamaid pühi.
Vabadussõda on Eesti
omariikluse kaitseks peetud sõda
Nõukogude Venemaa vastu, mis
hõlmas ka Landeswehri sõja, kus
toimus otsustav lahing 1919. aasta
23. juunil Võnnu (Valmiera) linna
all. Linn vallutati varahommikul
soomusrong nr. 3 ja soomusrong
“Kapten Irv” dessantide poolt. Samal
päeval andis kindral Ernst Põdder
järgmise sisuga käsu: “Täna kell
8.30 on Soomusrongide dessandid
ja 3. diviisi väeosad Võnnu linna ja
tema ümbruse oma alla võtnud.
Vaenlase kaotused väga suured.
Eesti Vabariigi rahvavägi, vaatamata
meeleäraheitliku vaenlase vastupanu
peale, tungib edasi lõuna poole.
Iseäralikku vahvust kahepäevastes
lahingutes on Soomusrongide
divisjoni osad üles näidanud. Palun
korraldusi teha, et saadud võidu puhul
meie põlise ja äraandliku vaenlase
üle, linnades ja maakondades saaks
lipud välja pandud ning kohalistes
garnisonides sõjaväe praadid toime
pandud. 1919. a. 23. juuni kell 10.“
Edasine võitlus Punaarmee
vastu toimus vahelduva eduga ning
Nõukogude Venemaa juhtkond loobus
Eesti okupeerimisest ja 2.veebruaril
1920 sõlmiti Tartus rahuleping,
millega Venemaa tunnustas
tingimusteta ja igaveseks ajaks Eesti
riiklikku iseseisvust.
Ametlikult hakati Võidupüha
pühitsema 1932. aastal.

Üldrahvalikuks muutus püha alles
1934. Aastast. Püha jõuti tähistada
viie iseseisvusaasta jooksul. Siis tulid
pöördelised sündmused peale ja
võidupüha enam ei tähistatud.
Võidupüha tähendus tänapäeval
on midagi muud kui 30. aastatel. Siis
oli see ühelt poolt mõeldud rahvusliku
ühtekuuluvustunde süvendamiseks,
teiselt poolt peeti väga tähtsaks 700aastase orjapõlve lõpetamist ja Balti
parunite purustamist.
Sel päeval võiks meenutada ja
mälestada kõiki Vabadussõja-aegseid
ohvreid. Seda enam et 20–30ndatel oli mitmeid Vabadussõjaga
seotud tähtpäevi, nagu langenute
mälestuspäev, Tartu rahu aastapäev,
Vabadussõja alguspäev, linna või
alevi vabastamispäevad. Neist on
tänaseks vähe alles jäänud.
Taasiseseisvunud Eestis
tähistatakse võidupüha taas igal
aastal kaitseüksuste paraadiga, igal
aastal erinevas Eesti linnas, kus
süüdatakse võidutuli, mis viiakse
igasse linna ja suuremasse asulasse,
kus kohalik omavalitsus korraldab
riigile olulise püha rahavaliku
tähistamise.
Tänapäeval on võidupühast
saanud päev, mil mälestatakse
kõiki, kes on kogu ajaloo vältel
võidelnud Eesti iseseisvuse eest.
Mälestatakse ka neid tuhandeid
inimesi, kes langesid kommunistliku ja
natsireõiimide ohvriks.
Tänases Eestis pühitsetakse
23.juunil Eesti igavest võitlust
demokraatia ja vabaduse eest ning
Eesti kodanike enesemääratlemise
vabadust.
Koostasid:
Oksana Ovtšinnik ja Tiina Naarits

14.juuni - leinapäev ehk
rahvuslik mälestuspäev
14. juuni on rahvuslik leinapäev
kogu maailma eestlastele, kandes ka
nimetust musta lindi päev. Sel päeval
1941. aastal toimusid massilised arreteerimised ja suurküüditamine Eestis
mälestuspäev. Kokku deporteeriti
Eestist üle 10 000 inimese.
Nagu tunnistavad lugematud
kirjeldused ja asjaosaliste mälestused,
mõjus 1941.a juuniküüditamine eesti
ühiskonnale masendavalt.Tagantjärele

24. juuni - jaanipäev
See on suvine pööripäev, mil rahvakalendri kohaselt tähistatakse valguseja suvepüha. Kirik tegi sellest Ristija
Johannese ehk Jaani sünnipäeva,
tänapäevani on sel päeval paljudes
paikades surnuaiapüha, mõeldakse
surnud hingedele.
Jaaniöö traditsiooniks on olnud jaanituli, mis on tähendanud kõrge varda
otsas põlevat tõrvatünni või lõket tuleasemel ja selle ääres lõbutsevaid inimesi, lõõtspillimuusikat, tantsimist, ringmänge ja kiikumist. Jaanituli on pidulik
ja püha rituaal kõigile. Vanarahva
ütluste kohaselt sõltus sellest viljasaakja koduloomade tervis.
Jaaniööga on seotud palju uskumisi,
peamine neist on sõnajalaõie otsimine.
Sõnajalaõis pidi särama kui päike ja
helendama kõigis vikerkaarevärvides,
nii ilus kui Victoria regia, veekuningannaks nimetatud vesiroos Amasoonases, roosade lõhnavate õitega. Kuid
ikka juhtus nii, et seda õit ei saadud
kätte, vanapagan ajas õnneotsija eksiteele või röövis õie õnneleidja käest.
Aga kui õnneotsijal õnnestus õis kätte
saada ja seda hoolsasti hoida, pidi saama temast kõige õnnelikum inimene
maapeal.

ajalugu teades teame sedagi, et
juuniküüditamine ei jäänud ainsaks,
õudusi tehti ka hiljem ja hullemaidki.
Kuid see oli esimene, vähemalt
niisuguses mahus ja jõhkruses.
Sellega antud hoop mõjus erakordselt
valusalt eestlaste identiteedile ja
usule õiglusesse.
Mäletada ja teada on oluline selleks,
et säilitada ühiskonna nn valvemälu,
et sellised asjad, mida keegi õigeks ei
pea, ei saaks kunagi korduda. Valusate minevikukogemuste unustamine on
kuritahtlik iga inimese suhtes.
Jaan ise on rahvauskumuste järgi
viljakasvataja haldjas, Mardi vend, kes
ilmub jaaniööl kõigi teiste haldjate ja
surnute hingedega kodukoha hiitesse,
põldudele ja koplitesse. Ta on kõige
õiglasem haldjas, kes annab igale inimesele saaki tema töö järgi ja karistab
laisku ning loodreid vaesusega.
Vanarahval oli palju ennustusi
heinaajaks ja sügiseseks viljasaagiks. Kui päike jaanipäeva hommikul
selgesti tõuseb ja õhtul selgesti
loojub, siis tuleb ilus ja kuiv heinaaeg.
Kui jaanipäeval vihma sajab, tuleb
märg rukkilõikus ja talvel palju lund.
Kohe pärast jaanipäeva algas vanasti päris heinaaeg. Jaanipäev
ütles põllu-mehele: saunavihad
on nüüd tehtud, järgmisena võta
vikat varnast ja reha rehe alt ning
mine heinamaale! Aga heina tehti
ka juba enne jaani, sest muistse
põllumehe tõekspidamise järgi on
enne jaani heinakõrre küljes nael
mett, pärast jaani aga nael vett. Üks
sületäis ennejaanipäevast heina on
niisama palju väärt kui kaks sületäit
pealejaanipäevast.
Slaavi rahvaste traditsioonid
peavad jaanipäeval eriti tähtsaks
ravimtaimede korjamist, kaskede jm

teostada hädapärased üldehitustööd,
hoone ekspertiis ja vara kaitsmine, mis
hinnangulise arvestuse kohaselt läheb
maksma 1,8 milj krooni ja milleks esialgu on rahaline kate 1 milj ulatuses.
Uut korterit ei ole võimalik kellelegi
pakkuda, sotsiaalkorteri järjekorda
võtmisel on omad reeglid. Küll aga
tehakse kõik, et aidata elanikel taas
ise oma elu elada. Plahvatuses kannatada saanud elumajas asendatakse
purunenud aknaklaasid (vajadusel ka
raamid) ühekordse klaasimise teel,
teostatakse hoone hädapärane ehitus- ja remonttöö, mis võimaldab elanikel ohtu sattumata siseneda hoonesse, taastatakse vee-, kanalisatsioonija elektriühendus. Linnaosa poole
pöördunud hätta sattunud elanikud
saavad ühekordse toimetulekutoetuse
kirjaliku avalduse alusel, mille vaatab
läbi sotsiaalkomisjon ja otsustab
toetuse eraldamise vajaduse.
Soovin kõigile rahulikku suve ja
ennetavalt oma vara kindlustamist
ning kaitsmist õnnetuste eest!
Toivo Moorast
linnaosavanema asetäitja
ajutise kriisikomisjoni esimees

Küüditamisest ei pea rääkima, et
pinnida konkreetseid küüditajaid ja
mõista nende üle kohut. Küüditamisest
rääkimine aitab aru saada, et kui me
unustame eelnevate põlvede valu, võib
see tähendada uusi reetjaid, kupjaid ja
aidamehi ja küüditajaid, uut murdumist.
Eesti on muutunud Lääne ühiskonnaks, kus küüditamise olemust ei kujutata ette ja seetõttu ei mõisteta meile
teada ohtu. Riigi kohus on hoida rahva
mälu, s.h. tagada küüditamise olemuse
ja võimalikkuse teadvustamine. Selleks
ka leinapäev ja leinalipud 14.juunil.
Toimetus
roheluse tuppatoomist ja
veeprotseduure. Uskumuse järgi
tuleb jaanipäeva hommikul enne
kastet tõusta, pesta kastega haigeid
kohti, kui kaste maha tuleb - see on
terviseks. Kes kastega silmi peseb,
see on kaunis. Palja jalu tuleb käia,
kui jalad on haiged. Omal kohal on
saunaskäimine enne õhtust pidu.
Eesti jaanipäevamenüüd
iseloomustab piimasaaduste toiduks
kasutamine, millega väljendub
tähelepanu osutamine karjale.
Toite valmistati kohupiimast,
keedeti mune (mune värviti ka
kaselehtedega) ja valmistati
lambalihaga toite.
Küpsetati ka käkke, karaskit, saia,
leiba ja kooke. Pruuliti õlut, millele
lisati mett.
Toidud söödi perega ühiselt
jaanitule ääres.
Jaanipäevamenüü:
kohupiimavõileivad; lambaliha
sibula-koorekastmes;
muna-singisalat; singiviiludega
praetud muna; sõir; koduõlu
Koostasid:
Maria Naarits ja Tiina Naarits

Lasnamäe koolid - kevad 2003

Lasnamäel asub 17 Tallinna kooli. Toimetus pakkus kõigile võimaluse oma kooli
tutvustamiseks. Mõned ka kasutasid seda võimalust.
Eesti õppekeelega koolid
Laagna Gümnaasium

Vikerlase 16, tel 6 327 323, direktor Rein Kamps

Sikupilli Keskkool,
www.tsk.edu.ee
(364 õpilast)

Kivimurru 9, tel 6 214 314, direktor Rita Rumm
- lõpuaktused: 9.kl. 19.06. kell 16, 12.kl. 20.06. kell 14
- kooli märksõna on sotsiaalsus, sest väikeses koolis ei jää keegi märkamata ja
tähelepanuta
- 2003/04 õa-st on I kl kunstiklass kunstiklass (12.06. kell 16 oodatakse huvilisi
joonistama), II kl maleõpetus, X kl eelkutseõpe majanduse ja sekretär-juhiabi erialal
- käsitöö- ja kunstiõpetaja Pille Nõmm on Aasta õpetaja 2002
- koolis töötavad psühholoog, logopeed

Tondiraba Keskkool,
www.traba.ee
(põhikoolis 280 õpilast;
141 õpilast gümnaasiumis)

Punane 69, tel 6 327 075, direktor Aare Matt
- lõpuaktused: 9.kl. 19.06. kell 14, 12.kl. 20.06. kell 12
- kooli moto “meil on palju puhast õhku ja vähe linnakära”, asume Tondiraba ääres
- koolile annavad oma näo laulukoorid ja kõrgel tasemel kunstiõpetus
- koolis töötab logopeed

Kuristiku Gümnaasium,
www.kuristiku.tln.edu.ee
(põhikoolis 761 õpilast;
184 õpilast gümnaasiumis)

Kärberi 9, tel 6 340 212, direktor Marti Tulva
- lõpuaktused: 9.kl. 20.06. kell 15, 12.kl. 21.06. kell 12
- kooli moto “Kuristiku Gümnaasium on õppimist väärtustav kool”
- 2003/04 õa-st on süvaõpe alates I kl inglise keel, alates VII kl reaalained;
gümnaasiumis on humanitaar-, reaal- ja majandus- ning ärikeeleklass
- kooli au ja uhkus on head õpitulemused, mitmekülgne huvitegevus, haarav
sporditöö
- suvel on õpilaste vaba aja veetmiseks mitmeid puhke- ja spordilaagreid, alates V
kl-st töö- ja seikluslaagrid (tel 05522830) ning seiklus- ja suhtluslaager (tel 05179710)
- koolis töötavad psühholoog, sotsiaaltöötaja, logopeed

Lasnamäe Üldgümnaasium,
www.lasylg.tln.edu.ee
(põhikoolis 622 õpilast;
224 õpilast gümnaasiumis)

Läänemere tee 31, tel 6 366 091, direktor Merike Vaarandi
- lõpuaktused: 9.kl. 19.06. kell 16, 12.kl. 20.06. kell 16
- kooli moto “kultuur algab sinust enesest”
- 2003/04 õa-st on I kl kunstiklass; süvaõpe gümnaasiumis: ajakirjandus ja meedia,
ökoloogia, kunst ja kultuur
- iseloomulik on tugev tase loodus- ja kunstiainetes, võõrkeeltes ja koolispordis;
toimuvad koolipeod
- tagatud õpiabi erivajadustega lastele, s.h. tasandusklassid
- kaasaegne sisustus hambaravi kabinetis, õppeköögis, tööõpetuse klassides
- koolis töötavad psühholoog, sotsiaaltöötaja, logopeed

Katleri Põhikool,
www.katleri.tln.edu.ee
(343 õpilast)

Katleri 2a, tel 6 337 836, direktor Anastassia Valužina
- 9.kl. lõpuaktus: 19.06. kell 16
- 2003/04 õa-st on ühes I kl kunsti
- tagatud on väike klassikollektiiv, kogenud klassijuhataja, toetatud koolijärgne
tegevus
- alates 2003.a. tegutseb koolis Lastekaitsekeskus, mille all pakutakse toetust
majanduslikult vähekindlustatud peredele läbi nelja erineva laste ja noorte projekti
- koolis töötavad psühholoog, logopeed

Laagna Gümnaasium,
www.laagna.tln.edu.ee
(põhikoolis 542 õpilast;
328 õpilast gümnaasiumis)

Vikerlase 16, tel 6 327 323, direktor Rein Kamps
- lõpuaktused: 9.kl. 19.06. kell 12, 12.kl. 20.06. kell 12
- 2003/04 õa-st on süvaõpe alates I kl muusika ja majandus; gümnaasiumis on
majandusõpe ja integratsiooniklass venekeelse põhikooli lõpetanutele
- kooli au ja uhkus on edukalt toimetulev muukeelne õpilane, tegus
õpilasomavalitsus, puhkpilliorkester
- kooli eripäraks on muusikakallakuga klassid, hea huvitegevus, muukeelne
laps eesti koolis
- koolis töötab logopeed

Lasnamäe Lasteaed-Algkool
Laagna Lasteaed-Algkool

Paekaare 38, tel 6 333 381, juhataja Heidi Kalda
Pinna 15, tel 6 322 681, juhataja Triin Tõru

Laste seaduskuulekusest
Alaealiste komisjon on linnaosavalitsuse juures tegutsev institutsioon,
mille ülesandeks on tegeleda seadustega vastuollu läinud lastega ja nende
peredega. Komisjoni ülesanne on kasutada iga lapse puhul just talle kõige
paremini sobivat mõjutusvahendit,
hoiatust, spetsialisti poole suunamist,
sotsiaalprogrammi suunamist, eritingimustega kooli suunamist või
üldkasulikule tööle suunamist.
Seaduskuulekusest rääkides on
olulisim tagada laste koolikohustuse
täitmine vastavalt nende eale, võimetele ja eripärale. Seda enam, et Eestis
suureneb õpilaste kooli- ja õppetööst
eemalehoidmine aasta aastalt:
1992-1998 igal aastal 700 õpilast,
1999.aastal juba 920 õpilast,
2000.aastal 998 õpilast,
2001.aastal 1586 õpilast.
Teisalt on senine kogemus kinnitanud asjaolu, et kui õpilastel jääb liiga
palju vaba aega, millega ei osata mida-

gi ette võtta, siis satutakse pahandustesse: 30% koolilastest on toime
pannud õigusrikkumisi. Sagedasim
laste õigusrikkumine on huligaansus.
Lasnamäe alaealiste komisjoni selle aasta viie esimese kuu jooksul kutsuti komisjoni ette 153 last, s.o. 20%
rohkem kui eelmis aasta samal ajal
(2002.a. 123). Samaks on jäänud vaid
poiste ja tüdrukute osakaal, 3/4 õigusrikkujatest on poisid. Endiselt on väga
suur arv koolikohustuse eirajaid: sellel
aastal 73 juhtumit komisjonis, eelmise
aasta viie kuu jooksul 61 juhtumit.
Märgatav suurenemine on
toimunud noorte osalemine vargustes.
Nii on komisjoni ette kutsutud selle
aasta esimesel viiel kuul eelmise
aastaga võrreldes 39% rohkem, kokku
47 alaealist varast (2002.a. 30).
Varasemaga võrreldes võib selle
aasta viie kuu juhtumite analüüsimisel
öelda, et alaealised on oluliselt rohkem
hakanud tarbima tubakatooteid ja

kanget alkoholi. Samuti on suurenenud
vägivaldsus kaasõpilaste suhtes.
Komisjon otsustas selle aasta esimese kuu juhtumite lahendamisel kõige
sagedamini kasutada hoiatust, seda
81 korral (2002.a. 94 korda). Rohkem
kasutati üldkasuliku töö määramist, mida
on õpilased teinud nii oma koolis kui
Tallinna Linnamisjonis. Erikooli suunati
viiel esimesel kuul 11 õpilast (2002.a. 9).
Noorim komisjoni kutsutu on sel
aastal olnud 5-aastane laps.
Seadustega on sätestatud koolikohustus 7-17-aastastele lastele, mistõttu
nii pedagoogid kui lapsevanemad peavad aitama tagada selles vanuses
noorte koolikohustuse täitmise. Laste
seadustest kõrvalekaldumine viitab
vähesele täiskasvanute-poolsele
tähelepanule iga üksikjuhtumi korral.
Dei Altsaar
Lasnamäe alaealiste komisjoni
sekretär
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Eesti keele õpe suveperedes
Paljudel Tallinna lastel pole suvel
võimalust väljaspool linna puhata.
Samas väga suur hulk lapsi ei oska
riigikeelt. Seetõttu on juba aastaid
organiseeritud vene rahvusest
lastele suvepuhkust ja keeleõpet
eesti peredes. See töö on väärinud
tunnustust nii Integratsiooni Sihtasutuse kui ka ajakirjanduse poolt. 10%
eesti peredes olnud lastest on läinud
edasi õppima eesti kooli. Senini on
need lapsed eesti koolis edukalt
hakkama saanud. On isegi selliseid
venekeelseid lapsi, kes on lõpetanud
eesti gümnaasiumi kuldmedaliga.
Mida varem satub mitte-eestlane
eesti keele keskkonda, seda paremad
on tulemused. Suunates lapsi eesti
peresse jälgitakse seda, et linnalaps
satuks perre, kus on sama vana ja
sarnaste huvidega eesti laps.
Efektiivsuse tagamiseks paigutatakse
mitte-eestlastest lapsed peredesse
ühekaupa. Mitte-eestlastest lapsi
võetakse peredesse alates kolmandast
eluaastast kuni tudengieani. Tavapärane pereõppe kestvus on 4 nädalat.
Muidugi võib olla peres ka pikemat või
lühemat aega. Pereõppes osalenud
lastel on kergem teha riigikeele
eksameid, suuremad võimalused

õppida sobivat eriala ja kergem pärast
kooli lõpetamist tööd leida.
Elades eesti peres puutub mitteeestlasest laps tihedalt kokku eesti
traditsioonide ja elustiiliga. Sageli on
eesti ja vene pere jäänud omavahel
suhtlema aastateks. Paljud linnalapsed
on käinud maaperedes puhkamas ja
keelt õppimas mitmeid kordi järjest.
Kõige kauem on oldud ühes ja samas
peres 7 suve. Lisaks keeleõppele on
linnalapsel mõnus puhata looduses ja
tutvuda kohalike vaatamisväärsustega.
Samas on lapsed järelvalve all.
Vene lapsi pereõppele võtvad
pered asuvad nii maal, asulates kui
ka väikelinnades üle Eesti. Kõik eesti
pered on eelnevalt kontrollitud ja
elamistingimused üle vaadatud.
Pereõppes on osalenud ka
täiskasvanud. Kõige vanem õppur
on olnud 54-aastane. Keeleoskus on
kapital kogu eluks.
Juuniks, juuliks ja augustiks on veel
võimalus registreerida pereõppeks
telefonidel 6572386 või 05014612.
Ka eesti lapsed, kes soovivad puhata
eakaaslaste seltsis väljaspool Tallinna,
võivad endast märku anda.
Tiina Peenoja

Ümera Põhikoolis Lasnamäe
ainuke õpilaskodu
Ümera Põhikooli juures asuv õpilaskodu alustas tööd sellel aastal. Õpilaskodu tähendab võimalust töönädala
jooksul ööpäevaringselt (esmaspäeva
hommikul kella 8.00-st kuni reede õhtu
kella 19.00-ni) korraldada õpilaste elu
ühiskoduks sisustatud ruumides.
Lapsi võetakse õpilaskodusse
kindlate reeglite alusel, millega saab
tutvuda nii koolis kui ka linnaosavalitsuse lastekaitsespetsialistide juures.
Mõeldud on õpilaskodu eeskätt neile
peredele, kellel on raskusi lapsele kodus õppimiseks vajalike tingimuste
loomisega, aga ka peredele, kus
vanemad töötavad graafiku alusel,
öövahetustega, või peavad minema
pikemale töölähetusele.
Esialgu võetakse Ümera Põhikooli
juures olevasse õpilaskodusse Tallinna
kõikide linnaosade 1.-3.klassi lapsi, kes
tulevad toime vene suhtluskeelega.
Senine kogemus näitab, et õpilaskodusse tulid lapsed, kes erinevatel
põhjustel olid õppetöös mahajäänud.
Seetõttu on õpilaskodu mitte üksnes
elamiseks, vaid ka enesekindluse
tõstmiseks lastele oluline paik. Arvestades laste eripära ja võimeid, suunavad
õpetajad ja kasvatajad lapsi individu-

Võimalus
toetuseks,
kui peres on
koolilaps
Iga laps on unikaalne ja pere majanduslik toimetulekuvõime ei tohi luua
lapsele takistusi osalema õpilasüritustel
ja isikupäraste võimete arendamisel.
Lapsega seonduvast toimetuleku
raskusest tuleb teada anda linnaosa
lastekaitsespetsialistile, kes selgitab
iga konkreetse isiku puhul täpsed võimalused toetuseks. Iga üksikjuhtumi
puhul selgub ka vajalike dokumentide
loetelu, enamasti on need koolitõend,
kehtiv õpilaspilet ja pere sissetulekt
tõendavad dokumendid ning kohapeal
täidetav taotlusblankett.

aalse programmi alusel. Abiks on kooli
juurde kuulumine, mis võimaldab ära
kasutada koolis toimiva lisaharidussüsteemi. õpilased on haaratud näiteringi
töösse, nad käivad spordiringis
“Lõbusad stardid” ja maleringis.
õpilaskodu on paik, kus ühisjõududega pakutakse inimlikku soojust
ajutiselt perest eemal olevatele lastele.
Lapsed kogevad, et neist saadakse aru,
et neid armastatakse, et nad saavad
soovi korral abi.
Ümera Põhikooli juhtlause on
“Igaühele anda võimalus edasijõudmiseks”, mida rakendatakse juba
kolmandat aastat koostöös professor
Ð. Amonašviliga, kes tegeleb humaanse pedagoogika ideede kinnitusega.
Koolis on loodud Humaanse Pedagoogika Keskus. Kool pakub tervet rida
võimalusi, mis on seotud koolilapse
vaba aja sisustamisega. Väga oluline
on kooli juures tegutsev Päevakeskus,
kus laps leiab mitmekülgset rakendust
ja võimaluse õppetükke omandada igal
tööpäeval kell 19-ni õhtul.
Marina Baranjuk
Ümera Põhikooli direktor

Linnaosavalitsused maksavad
ühekordseid toetusi toetudes
Tallinna linna 2003.a. eelarvele:
- suvelaagri tuusiku osaliseks
hüvitamiseks kuni 1500.- põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetamiseks kuni 1000.- eestkosteperede, hooldusperede
ja toimetulekuraskustes perede
laste huviala- ja sporditegevuse
korraldamiseks ning erakorralisteks
väljaminekuteks kuni 1000.- lapse I klassi minekuks 1000.(sõltumata pere sissetulekust)
- 2. lapse toetus kooliminekul 5000.(sõltumata pere sissetulekust)
- toimetuleku tagamiseks kuni 1200.Sotsiaalhoolekandeosakonna
lastekaitsespetsialistid
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Nõustamine ja riideabi
kodutute keskuses
Suur Sõjamäe 6a asuvas kodutute
keskuses ootavad kõiki abivajajaid
sotsiaaltöötaja ja psühholoog igal
tööpäeval kell 9-17.
Samas antakse tasuta rõivaid.
Võimalik on kasutada pesuruume
ja kööginurka, lugeda ajalehti ja
tööpakkumisi.
MTÜ Tallinna Hoolekande Keskuse
juhataja on Imbi Eesmetsa;
infot saab telefonidel
6101294 ja 6101293.
Lasnamäe Sotsiaalkeskuses
Killustiku 16
Pensionäride huviringid jätkavad
tööd sügisel.
Kogu suve jätkub teenuste
pakkumine: raamatukogu;
pesupesemine; koopiad dokumentidest; vererõhu mõõtmine; arvuti
ja interneti kasutamine; juuksur,
maniküür, pediküür, ripsmete
värvimine; massaaž.
Registreeritakse peotantsu, male,
bridži rühmadesse.
Info ja eelregistreerimine
telefonil 6 218 998
(Ivika Kärner, juhataja).
Lasnamäe Sõjaveteranide
Ühing RUBIIN
Kutsub Leningradi blokaadis jt
sõjasündmustes osalenuid klubisse
igal neljapäeval kell 10-13
Lasnamäe Sotsiaalkeskusesse
(Killustiku 16).
Ühingu juhataja A. Abramov.
Kutse suvelaagrisse
MTÜ “Õnnelik laps, õnnelik
perekond” korraldab suvelaagri
7-12-aastastele lastele.
Info Narva mnt 38 kab 407,
telefon 051 94 554
Maleklubi “Šahh ja Garde”
Võtame klubisse uusi liikmeid
vanuses 6-16aastat. Ootame nii
seniseid kui uusi malehuvilisi
klubisse kogu suve jooksul. Meie
õpilased on saavutanud males
auhinnalisi kohti.
Täpsem info: telefonil 603660494
või 053 99 1414;
e-post: grigorairapetjan@mail.ru
“Tulukese” suvelaagrid
Laste- ja Noortekeskus Tuluke
korraldab veel kaks linnalaagrit:
9.-13.juuni ja 16.-20.juuni.
5-päevane tuusik maksab
345.- krooni.
Täpsem info telefonidel
6 210 445, 056 660 436,
055 541 126.
Tasuta õigusabi
Kadriorus aadressil Köleri 8/
Vesivärava 7 asuv õigusbüroo
pakub tasuta õigusabi
toimetulekuraskustes elanikele.
Teenus on mõeldud inimestele,
kelle sissetulek pereliikme kohta on
väiksem kui kehtiv miinimumpalk
ehk 2160 krooni kuus. õigusabi on
kvaliteetne, nõustavad 3 kõrgharitud
juristi.
Vajalik eelregistreerimine
telefonil 6 015 122.
Türgi kool ootab huvilisi
Pakume aadressil Mahtra
48 võimalust end rakendada
kunsti stuudios, kõhutantsu ja
aeroobikatrennis, idamaiste
toitude valmistamisel, keeleõppes,
muusika- ja mängurühmades,
naiste klubis. Suvel korraldame
linnalaagri ja laagri Loksal.
Saadaval on odavad riided.
Info telefonidel 055 639 115 ja
õhtuti 6 342 729.

Politsei Lasnamäel
Eeskuju on meile
lähedal:

politseispordis Ida osakond parim

Andre Hansaar

Lasnamäe
politseijuht
Alates selle aasta 18.veebruarist
juhib Ida Politseiosakonna tööd
ülemkomissar Andre Hansaar,
kes enne seda juhtis Põhja
Politseiosakonda. Senine osakonna
juht Tarvo Ingerainen vastutab
Ida osakonna korrakaitseüksuste
juhtimise eest.
Andre Hansaar kavandab
Lasnamäel mitmepoolset
koostööd kaitseliidu formeeringu
töölerakendamiseks. Lasnamäe
kuritegevuse kohta hinnangut
andes, toob uus ülemkomissar
esile isikuvastased kuriteod,
samuti autode varguse ja vargused
autodest. Vargused korteritest on
õnneks vähenenud.
Toimetus soovib Ida politseile
edu ja loodab, et järgnevates
lehtedes saame esitada ka
Lasnamäe noortele suunatud
süsteemse preventsioonikava.

Uued naabrivalvesektorid
Lasnamäel
Eelmises Lasnamäe linnaosa
lehes oli pikalt juttu naabrivalve
kasulikkusest. Seekord on hea meel
ettevõtlike korteriühistute üle, kes
pingutavad oma elanike turvalisuse
suurendamise nimel.
23.mail moodustati Lasnamäel
kaks suurelamute naabrivalvesektorit,
aadressidel Ümera 60 ja Majaka 36.
Allkirjastatud leping on neljapoolne,
et kurikaelte kinnipidamine oleks
võimalikult kiire ning vara hoidmine
maksimaalselt tagatud. Lepingud
allkirjastati mõlema ühistu esimehe
poolt, samuti kirjutasid lepingutele alla
Lasnamäe Linnaosa vanem Kalev
Kallo, Eesti Naabrivalve juhatuse
esimees Tarmo Vaik ja Tallinna Ida
Politseiosakonna ülemkomissar

Bussiliin 65 jätkab
Bussid 65 ja 66 olid kuni maikuuni
ainukesed Lasnamäe siseliinid, mille
intervalli üle elanikud nurisesid. Tänaseks
on siseliinide liiklust korrigeeritud ning
alates 19.maist on käigus ainult liin nr 65.
Kui seni toimus liiklus ringliini pidi, siis
nüüd sõidavad bussid ainult ühte marsruuti
pidi edasi ja tagasi. Elanike jaoks on
marsruut seega sama, kasulikkus tuleneb
busside liikumise intervalli lühenemisest,
seniselt 1 tunnilt 35 minutini. Seega saab
Lasnamäel Kesklinna sõitmata liigelda
nüüd buss nr 65-ga, mis läbib peatusi
poole-tunniste vahedega.

Toimetus uuris politseiametnikelt,
mida nad peavad oma töös oluliseks.
Mitmed tõid esile sportimise, mistõttu
uurisime asja lähemalt. Selgus ka
rahulolu põhjus, nii eelmisel aastal kui
ka tänavu on Ida osakond pealinna
politseispordis parim. See on eeskuju,
mida tasub järgida kõigil, eriti aga
noortel, arvestades seekordse
ajalehe rõhuasetust hariduselule.
Mõeldes tulevasele elukutsevalikule
ei tee paha teada, milles seisneb
politseinike füüsilise ettevalmistuse
mitmekesisus.
2002.aastal Tallinna politseis
toimunud meistrivõistlustel panid
politseinikud end proovile kolmes
rühmas toimunud võistlustel:
1)võistkondlikel aladel (korvpall,
võrkpall, sisejalgpall); 2)individuaalvõistkondlikel spordialadel
(murdmaasuusatamine,
teenistusrelvast laskmine,
jalgrattakross, kergejõustik, triatlon,
krossijooks, judo, jõutõstmine, male);
3) kompleksvõistlustel (sügis- ja
talispordipäev). Võistlusi korraldas
peakohtunik, politseijuhtivinspektor
Henno Linn.
Kuna Tallinna politsei on
suur, oli võistlustules kaheksa
võistkonda, võitjaks tunnistati Ida
Politseiosakond. Parimad meeste
arvestuses: Vjatúeslav Botúkarjov,
Valeri Amirhanov, Ivan Novikov, Ivo
Känd, Pavel Sevtúenko, Tiit Stogov,
Tarvo Ingerainen. Parimad naiste
arvestuses: Karin Lehiste, Natalja
Fedina, Irina Fjodorova, Kaire Sikk,
Kiira Kuznetsova.
Edu põhjustena nimetati erinevaid

Andre Hansaar.
Lasnamäe esimesed kolm
naabrivalvesektorit loodi 2002.aastal
(Majaka 12, Majaka 17, Liikuri 20) ja
allkirjastamiseks on valmis veel üks
leping (Tondiraba 5).
Uute Lasnamäe naabrivalvesektoritega koos on nüüd Tallinnas
kokku 65 naabrivalvepiirkonda,
millest esimene loodi 2000.aasta
2.mail Kivimäel. Need on piirkonnad,
kus elanikud on tähelepanelikumad,
tunnevad üksteist rohkem ja hoolivad
nii endast kui oma naabritest. Ja kuigi
naabrivalve ei anna täielikku kaitset,
annab see oluliselt suurema usu
turvalisusesse.
Puhkuste perioodi eel soovime,
et iga elaniku vara kaitsmine oleks
varakult läbi mõeldud ja võõra vara
himustajate tegevus maksimaalselt
takistatud!
Toimetus
Liini nr 65 marsruut on järgmine:
Seli lõpppeatusest liigub buss mööda
Ümera tänavat Kärberi tn pidi Linnamäe
teele, Mustakivi teelt liigub Narva mnt-le,
sealt Vana Kuuli ja Liikuri tn pidi Varraku tn
ning edasi mööda Punast tn Pae tänavale.
Sealt Peterburi teele ning Tartu mnt pidi
Sikupilli ärikeskuseni ning Pallasti tn ,
Majaka tn ja Majaka põik kaudu tagasi
Pae tänavale.
Seega bussid liiguvad Seli lõpppeatusest
- Tartu mnt-ni (Sikupilli ärikeskus).
Ära on jäänud busside liiklus Peterburi
teelt, Betooni tn, Paneeli ja Kuuli tänavalt.
Vello Karu
Linnamajandusosakonna juhataja

asjaolusid. Tähtsamad on spordi ja
tervise väärtustamine, üldvõistkonna
hea organiseeritus ja juhtimine
(Tarvo Ingeraineni poolt), prefektuuri
juhi – politseiprefekt Kalle Laaneti
spordis osalemine (kõrgemate
politseiametnike seas saavutas
III koha, kuigi liitus võistlusaasta
keskelt), aga ka uute politseiametnike
kõrge tase spordis (Vjatúeslav
Botúkarjov, Ivan Novikov, Ivo Känd).
Eraldi rõhutati oskust töötada
algrupis, nii nimetati korvpalliliidrina
V. Botúkarjov´i, jalgpalliliidrina
I.Novikov´i, võrkpalliliidrina Bert
Põder´it, laskmise ja judo liidrina
Vladimir Kissel´it, jalgrattakrossis
Roman Majorov´it ning males Ruslan
Laanjärv´e.
2003.aasta on alles poole peal,
kuid senised tulemused hoiavad
Ida osakonda esikohal 44 punktiga,
järgneb korrakaitseosakond 30
punktiga. Seega on hea eeldus
ka sel aastal saada parima tiitel
politseispordis.
Jääme hoidma pöialt ja täname
eelnimetatuid positiivse eeskuju eest!
Toimetus

Lasnamäele kerkib
politseimaja
20.mail alustati ehitustöid
aadressil Vikerlase 14, kuhu
kerkib järgmise aasta aprillikuuks
Tallinna Ida Politseiosakonna
hoone. Ida Politseikosakonna
teenindada on nii Lasnamäe kui
ka Pirita linnaosa. Preagu asub
Ida osakond kahes hoones,
korrakaitseüksused Kesklinnas
Lastekodu tn 31 ja kriminaalpolitsei
aadressil Lasnamäe 2. Lisaks
on linnaosavalitsus andnud
konstaablitele ruumid Punane 16,

Linnaosavalitsus
jätkab parimate
politseinike
ergutamist
Toetudes politseijuhtide ettepanekule,
andis eelmise aasta igal kvartalil linnaosavalitsus välja viiele Lasnamäege
teenindavale politseiametnikule
tänukirja ja preemia kohusetundlikkuse ja silmapaistvate teenete eest
Lasnamäe elanike teenindamisel.
Tänavu alustatud koostöö jätkus
I kv parimate politseiametnike
väljakuulutamisega 25.aprillil toimunud Lasnamäe politseipäeval:
Jelena Mikkolai kriminaaltalitus
Aleksandr Lapin kriminaaltalitus
Reimo Mets
konstaabel
Rain Jürine
korrakaitsetalitus
Leonid Jarov
korrakaitsetalitus
Hästi korraldatud politseipäeva
eest andis linnaosa juht tänukirja
kahele politseiametnikule:
Liidia Suimets
Mare Arna

noorsoopolitsei
liikluspolitsei

Toimetus
Mahtra 48 ja Paasiku 7 (viimast
kasutab politsei vaid 4 tundi
nädalas, mistõttu on kavas nende
ruumide kasutusfunktsioon ümber
vaadata).
Ida Politseiosakonna uus maja
on kavandatud kahekorruseline,
milles 5280 m2 pinda. Hoone
ligikaudseks maksumuseks
on hinnatud 53 miljonit krooni,
ehitustöid asub teostama AS Merko
Ehitus. Peale politseimaja valmimist
hakkab politsei hoonet üürima Riigi
Kinnisvara AS-lt.
Toimetus

Lasnamäe Halduskogu OTSUSTAS
14.mai 2003 istungil:
1. Kooskõlastada linnapea Edgar
Savisaare poolt linnaosa vanema
ametikohale esitatud Kalev Kallo
kandidatuur.
2. Toetada Tallinna Linnavalitsuse
kava korrastada Tallinna
munitsipaalkoolide võrk. Teha
ettepanek koolivõrgu korrastamine
läbi viia kolmes etapis:
2.1. kõigile munitsipaalkoolidele
esitada ja kinnitada komplekteerimis
kriteeriumid
2.2. rakendada kinnitatud
kriteeriumid
2.3. rakendatud kriteeriumide alusel
läbi viia koolide reorganiseerimine,
liitmine ja sulgemine
Arutatavast Tallinna
munitsipaalidekoolide võrgu
korrastamise kavast 2003-2012 jätta
välja punktid 5.1-5.8 ja lisa 6.
3. Kooskõlastada Arhitektuuribüroo
R-Konsult poolt koostatud Tallinna
Lennujaama ruleerimise ja VäikeseSõjamäe tänava vahelise maa-ala
detailplaneering märkusteta.
4. Kooskõlastada AS ETP Grupi
poolt koostatud töö nr 1141
Narva mnt 170 detailplaneering
märkusteta.
5. Kooskõlastada Virbi tn 12
kinnistu hoonestuseskiis järgmise
märkusega: tagada nõutavad
valgustingimused Virbi tn 18 elamu
korteritele.

6. Kooskõlastada Arhitektid
Muru&Pere OÜ poolt koostatud
Ümera tn 29 detailplaneering.
7. Toetada Tallinna Linnavolikogu
otsuse eelnõu lülitada linnavolikogu
20.okt.1994 otsusega nr
118 täiendatud erastamisele
mittekuuluvate elamute nimekirja
Katusepapi tn 9 elamu seoses
selle edasise kasutamise otstarbe
muutmisega mitteeluruumiks.
8. Kinnitada Lasnamäe Halduskogu
sotsiaalkomisjoni liikmeks Tatjana
Puúkarjova.
• Järgmine istung toimub
11.juunil 2003.

Lasnamäe Halduskogu
KOOSSEIS:
Halduskogu esimees: Pavel Starostin
Aseesimees: Aleksei Rodnenkov
Liikmed: Aleksander Besedin,
Jevgeni Ivanov, Igor Denissov,
Vitali Faktulin, Igor Gromov, Sergei
Ivanov, Vladimir Iljasevitš, Maaja
Kallast, Jevgeni Karavajev, Sergei
Korotkov, Oksana Kostina, Adolf
Käis, Galina Litter,Vello Lokk, Tiit
Matsulevits, Leonid Mihhailov,
Vjatšeslav Prussakov, Aleksei
Rodnenkov, Ljudmilla Lindner, Oleg
Samarodni, Olga Sõtnik, Raissa
Zerkalina, Toomas Tauts, Rostislav
Troskov, Tatjana Vassiljeva,
Ruslana Veber.

