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TASUTA

Tänukirjad
seoses Lasnamäe
linnaosa 10.aastapäevaga
senise koostöö ja Lasnamäe
arengule kaasaaitamise eest

Euroopa Liidu pealinn, Brüssel

Eesti rahvas ütles Euroopa Liidule “jah”
Eestis osales rahvahääletusel 63,4% valimisõiguslikest elanikest.
Hääletamas käinutest ütles “jah” kogu Eestis 66,9%, Tallinnas 68,8%, Lasnamäel 60,6%.”
Euroopa ühinemise lugu
Euroopa ühinemine sai alguse 1951.
aastal kuue riigi (Belgia, Holland, Luksemburg, Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa)
poolt asutatud Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) moodustamisega.
Ühenduse asutamise motiiviks oli
allutada kuue riigi söe- ja terasetööstus
ühtsele kontrollile, et muuta sõda nende
riikide vahel materiaalselt võimatuks.
Söe- ja Teraseühenduse tegevus näitas,
et sügavam majanduskoostöö oli niihästi
võimalik kui ka soovitav.
Järgnevatel aastatel leiti, et liikmesriikidel on õige aeg liikuda edasi kõiki
kaupu hõlmava Euroopa ühisturu suunas.
Nii pandigi 1957. aastal Roomas Euroopa
Majandusühenduse (EMÜ) ja Euroopa
Aatomienergiaühenduse (Euratom)
asutamislepingutega alus Euroopa
Ühendusele.
Aastaid hiljem – 1973.a. – liitusid
Euroopa Ühendusega Taani, Iirimaa
ning Suurbritannia, 1981. aastal ühines
Kreeka ning 1986. aastal Portugal ning
Hispaania. 1. novembril 1993 jõustunud
Maastrichti lepinguga loodi Euroopa Liit,
kuhu kuulus asutamise hetkel kaksteist
eelpool mainitud riiki. Viimasteks ühinejateks olid Rootsi, Soome ning Austria,
kes liitusid Euroopa Liiduga 1995. aastal.
Tänapäeval rajaneb Euroopa Liidu
koostöö kolmel sambal. Esimene sammas
koosneb niihästi koostöö varasematest
vormidest Euroopa ühendustes kui ka
loodud majandus- ja rahaliidu reeglitest.
Teine sammas koosneb ühisest välis- ja
julgeolekupoliitikast ning kolmas hõlmab
koostööd justiits- ja siseküsimustes, mis
on näiteks seotud pagulaste ja sisserändega, ning koostööd politseijõudude vahel.
EL-i põhiliseks eesmärgiks loetakse
vajadust kindlustada oma liikmesriikide
kodanikele majanduslik ja sotsiaalne
heaolu, tööhõive kõrge tase ja tasakaalustatud ning pidev areng. Seda püüab
EL täita, luues sisepiirideta ala, mis loob
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse.
Siia kuulub ka majandus ja rahaliit, mille
üheks osaks on ühine valuuta. EL-i

eesmärgiks on ka rõhutada oma rolli
rahvusvahelisel tasemel, esindada ja
kaitsta liikmesriikide kodanike õigusi ja
huve, võttes kasutusele EL-i kodakondsuse. EL-i kodakondsus ei asenda liikmesriikide kodakondsust, vaid täiendab seda.

EL-i laienemine jätkub
Täiendavalt on avalduse Euroopa
Liiduga ühinemiseks esitanud viisteist
riiki. Neist kümme – Eesti, Läti, Leedu,
Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Küpros ja Malta – liituvad positiivsete rahvahääletustulemuste korral EL-iga
1. mail 2004. a. Tänaseks on liitumine
kindel üheksa riigi puhul. Läti rahvahääletus toimub k.a 20. septembril. Väidetakse, et järgmisel aastal võivad alata läbirääkimised Türgi liitumiseks Euroopa
Liiduga. Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine EL-iga toimub tõenäoliselt 2007.
aastal. Samas on kahes riigis (Norra ja
Šveits) rahvahääletusel otsustatud ELiga mitte ühineda.
Eesti esitas avalduse Euroopa Liitu
astumiseks juba 1995. aastal. Ühinemise
pooldajate väitel on liitumine Eestile majanduslikult kasulik, sest aitab suurendada välisinvesteeringuid, võimaldab
saada toetusi abiprogrammidest ning
kaotab meie jaoks tõkked Euroopa turule.
Väidetavalt parandab ühinemine EL-iga
meie inimeste elujärge, sest lähendab
Eesti sotsiaaltagatiste süsteemi ning
palgataset Lääne-Euroopa riikide omale.
Liitumine tugevdab ka Eesti julgeolekut,
sest Eesti ei seisa liitumise järel enam
välispoliitiliselt üksinda.

Liitumise mõjud Eestile
2004. aastal, mõned kuud pärast
Eesti ühinemist Euroopa Liiduga, toimub
kuue Eesti saadiku valimine Euroopa
Parlamenti. Parlamendi liikmed valitakse
viieks aastaks. Praegu on europarlamendis 626 liiget.
Euroopa Liiduga liitumine avaldab
kõige suuremat mõju Eesti majandusele. Eesti saab olema osa maailma
suurimast ühisturust, mis toob kaasa
võimalused suuremaks majanduskasvuks

ja tööhõiveks. Liikmestaatus tagab Eesti
kaupadele soodsa ligipääsu EL-i
liikmesriikide turgudele. Eestile hakkavad
kehtima neli peamist vabadust EL
ühisturu raames: inimeste, kaupade,
teenuste ja kapitali vaba liikumine.
EL-iga ühinemise korral Eestis üldist
hüppelist hinnataseme tõusu oodata ei
ole. Hinnatõus puudutab ilmselt mõnda
toidukaupa (suhkur, banaanid jms, mida
imporditakse kolmandatest riikidest), kütust
ning tubakatooteid (tulenevalt maksude
ühtlustamisest). Pärast 1. maid 2004 tõuseb
järsult suhkru hind, kuna EL-iga liitumise
järel kaob EL-i ekspordisubsiidium (kunstlik
kaupade odavamaks muutmine)
ning väljapoolt EL-i pärit suhkrule
kehtestatakse tollimaks. Seetõttu tõuseb
suhkru hind prognoosi kohaselt 4,3
kroonilt kuni 10 kroonini ühe kilo kohta.
EL-i astumisest võidab vaieldamatult
Eesti põllumajandus. Kõige olulisem, mis
EL-iga ühinemisega kaasneb, on Eesti
põllumajandustootjate arengu stabiilsus.
See tähendab esiteks võimalust suurte
hinnalanguste korral oma kaup miinimumhinnaga müüa või ajutiselt ladustada.
Teiseks saab meie talunik oma Euroopa
kolleegidega võrdsed turutingimused:
ta hakkab saama senisest mitu korda
suuremaid otsetoetusi ning väheneb või
langeb ära subsideeritud toiduainete
sissevedu Eestisse.

Kodakondsus, keeleküsimus,
dokumendid
Loomulikult jääb Eesti riigikeeleks
edasi eesti keel. Eesti keelde tõlgitakse
Euroopa Liitu puudutav info. Suur osa
EL-i seadusandlusest on juba praegu
eesti keeles kättesaadav. Kuid EL-i
laienedes, kui keeli tekib juurde, tuleb
mingil tasemel kompromiss teha,
jooksvalt tõlgitakse ära kõige olulisemad
dokumendid.
Kogu Eesti Vabariigi kodakondsuspoliitika jääb Eesti otsustada. EL-iga
liitumine ei lahenda Eesti mittekodanike
probleeme. Mis aga puudutab Eesti
kodanike ehk tulevaste EL-i kodanike
ja kodakondsuseta isikute õiguslikku

seisundit Euroopa Liidus, siis need on
erinevad. Eraldi kategooriatena saab
välja tuua EL-i kodanike perekonnaliikmed, kellel on õigus tööle liikmesriikides laiem kui mittekodanikel.
Kaks aastat pärast Eesti liitumist
Euroopa Liiduga toimub üleminek ühisrahale. Eesti Panga presidendi Vahur
Krafti sõnul üleminekul eurole kellegi
säästud ega ostujõud ei vähene – ühe
raha vahetamisel teise vastu lähtutakse
väärtuse jäävuse printsiibist. Eurole
üleminekul vahetame Krafti sõnul ühe
stabiilse vääringu teise stabiilse vastu.
Euroopa Liidu riikide vahel on sõlmitud nn. Schengeni leping, mis sätestab
inimeste vaba liikumise õiguse Euroopa
Liidu sees. Selle lepinguga liitunud riikide
piiridel on kaotatud regulaarne passikontroll, reeglina on loobutud ka isikute
pagasikontrollist. Schengeni leping lubab
vaba läbipääsu kõigile piiriületajatele,
liikumises ei tehta takistusi ka EL-i
liikmesriikide kodakondsuseta isikutele.
Alates järgmise aasta 1. maist on
kodakondsus- ja migratsiooniamet (KMA)
valmis ka Eesti kodanikele uusi bordoopunaseid välispasse väljastama. Ehkki
kaanevärv ja kujundus muutub, jääb
pass endiselt Eesti passiks, mingit ühtset
Euroopa Liidu passi pole olemas. Vanad
sinised passid kehtivad häirimatult edasi
kuni oma kehtivusaja lõpuni ning tagavad omanikele samad õigused nagu
europassid. Alates 2002. aastast pole
passi omamine enam kohustuslik, kodumaal saab iga inimene oma asjad aetud
ka ID-kaardiga. Tulevikus peaks Eesti
ID-kaart võimaldama ka Euroopa Liidus
reisimist, mis muudaks passiraamatu vajalikuks vaid liidust väljapoole sõitmiseks.
Kasutatud internetileheküljed:
Euroopa Liidu infosekretariaat,
www.elis.ee. K&V andmebaas,
www.eurotelefon.ee. Riigikogu raport
“Ülevaade Euroopa Liiduga ühinemise
mõjudest”, www.riigikogu.ee
Tarmo Lausing
Linnaosavanema abi

KARINA FESJUK
Tallinna Politesiprefektuur
RISTO GAGGE
AS Elcoteq Tallinn
TAMARA GUNNER
Paekaare Lasteaed-Algkool
HEIDI KALDA
Lasnamäe Lasteaed-Algkool
VLADIMER LIBMAN
Paekivitoodete Tehase AS
MAI PARRAS
Linette AS
ANTS PILVING
Dvigatel AS
UDO PUUST
Tallinna Külmhoone AS
JÜRI UPPIN
Hotell Susi

senise kohusetruu teenistuse
eest linnaosavalitsuses:
EVE ANNUS
humanitaarnõunik
VLADIMER JÜRMA
haldussekretär
VELLO KARU
linnamajanduse os juhataja
MARJU KAUPMEES
sotsiaalhoolekande os
vanemspetsialist
AINO KNUUT
sotsiaalhoolekande os hooldustöötaja
TIIU KOITLA
juriidilise os juhataja
RIINA KOPPEL
linnavara os peaspetsialist
IVIKA KÄRNER
sotsiaalkeskuse juhataja
SIRJE MEIDRA
rahvastikuregistri os juhataja
REET MIHHAILOV
vanemregistripidaja
LILIA NIGROVSKAJA
vanemraamatupidaja
ASTRA SEPP
kantselei spetsialist

Kalev Kallo
Lasnamäe linnaosa vanem

Lasnamäe Linnaosa Valitsus:
Punane 16, 13619 Tallinn
tel. 6 457 700,
e-mail: info@lasnamae.tallinnlv.ee
Ajalehe toimetus:
artiklid ja info:
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
tel 645 7739, 645 7715
e-mail: lasnamae.toimetus@tallinnlv.ee
tõlge, küljendus, trükkimine:
Seven Styles Marketing OÜ
Vene 10, 10123 Tallinn
tel. 627 7282
e-mail: info@ssm.ee
Reklaami tellimine:
Seven Styles Marketing OÜ
tel. 627 7286
faks 627 7285
e-mail: info@ssm.ee
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Septembrikuu
on tähtis kuu

Septembrikuu on tähtis kuu,
siis ranits uus, uus vormipluus –
kõik, kõik on uus septembrikuus…
Koolis käinud ja kooliteed käivad
inimesed teavad salmikest uute
teadmiste ja uue alguse tähistamisest.
Sügise alguse kuu on eriline igal aastal.
Tänavune september on mitmel moel
uusi arenguid ja suundasid näitav.
Lasnamäel alustas sellel õppeaastal
munitsipaalõppeasutustes esimest
korda oma kooliteed 622 esimese
klassi õpilast, 209 eesti ja 413 vene
koolides. Need on lapsed, kes usuvad
homsesse, kes pole veel räsitud
eelarvamustest ja kes kujundavad
kunagi tänaste täiskasvanute elu.
See seab kõrge vastutuse meile
kõigile. Linnaosavanemana soovin
tasakaalukust, jõudu ja rõõmu kõikidele
lastevanematele, õpetajatele ja
koolieluga seotud inimestele. Lasnamäe
teedel sõitjatele soovin aga kõrget
liikluskultuuri, et iga väikseimgi jalakäija

oleks nähtud ja kaitstud.
Lasnamäe on alates sellest
septembrist linnaosana juba 10aastane. Rõõmuga tõden, et
juubelikontserdil ja rändteatri etendusel
oli rohkelt kaasaelajaid, sest jagatud
rõõm on kõige suurem ja õigem rõõm.
Tänan südamest kõiki esinejaid,
kelle tantsu-, laulu- ja näitlemislust
andis hoogsa stardi saabunud
septembrikuule.

Dokumentaalfilm Lasnamäest
Lasnamäe linnaosa 10.sünnipäeva
jääb meenutama muu hulgas
äsja valminud 17-minutiline
dokumentaalfilm “Linn paesel kaldal”.
Filmi esilinastus toimus 5.septembril
Susi hotelli lokaalis, kus toimus
linnaosa sünnipäevale pühendatud
pidulik vastuvõtt.

Lasnamäe elanik ütles samuti oma
arvamuse Euroopa Liidu küsimuses,
valdkonnas, mis hakkab veelgi enam
mõjutama meie kõigi tulevikku.
Linnaosalehes oleme targu vaidlused
jätnud vaidlemata, sest riiklik meedia
on sel teemal aktiivne olnud. Siiski ei
jää nii tähtis otsustus kahe silma vahele
ja tänases lehenumbris on esilehel
artikkel, mis vastab linnaosavalitsusse
saabunud küsimustele Euroopa Liidus
osas. Mõistmine on valguse jõud ja ka
edaspidi jagame leheveergudel eeskätt
seda infot, mida meie lehelugeja on
küsimuste näol tõstatanud.

Tallinna suurimast linnaosast
vändatud dokumentaalfilm on
ülevaatlik nii ajalooliselt kui ka
eluvaldkondade käsitlemiselt. Ühtseks
tervikuks on põimitud ajalooline mälu
ja kõik see, mis iseloomustab tänast
Lasnamäed.
Film algab kaadritega aastast 1936,
mil oli käimas kodukaunistuskuu
ja Eesti riigijuhid aitasid haljastada
Lasnamäed. Ajaloolisi kaadreid on
teisigi. Filmi esilinastusel sai vaatajate
mõnusa muige osaliseks episood
Nõukogude Eesti töölisest, kes oli
oma eesrindlikkusega juba 17 aastat
teistest ees.

10-aastane Lasnamäe on edukalt
arenev linnaosa, kus elanikud
mäletavad olnut, oskavad sõnastada
probleeme ja seavad uusi sihte sellest
lähtudes ning tänaseid vajadusi ja
homseid lootusi silmas pidades. Soovin
kõikidele lasnamäelastele edukat ja
õnnelikku erilist septembrikuud!

Valminud dokumentaalfilmis on
kõigel oma koht, mis võimaldab tänase
päeva edasiandmisel esile tõsta
väga erinevaid märksõnu: tööstus ja
erainvestorid, kaubandus ja teenindus,
haridus ja kultuur ja sport, riik ja
kohalik omavalitsus. Olulisel kohal on
Lasnamäe sümbolid läbi aegade.

Kalev Kallo
linnaosavanem

Film oma atraktiivsuse poolest on
sobilik meene Lasnamäe tutvustuseks,

mistõttu on seda valmistatud kolmes
keeles: eesti, vene ja inglise keeles.
Tegemist on dokumentaalfilmiga,
mis on kasutatav õppematerjalina.
Tuntakse ju Lasnamäed väga
ühekülgse suurelamupiirkonnana
ja tihti kirjeldatakse hoogsalt
arenevat linnaosa minevikust pärit
kogemustega. Uus dokumentaalfilm
avab seni vähe tuntud fakte. Nii selgub
näiteks, et Euroopas on vaid neli

hiiglaslikku treipinki ja üks neist asub
Lasnamäel Dvigatelis.
Esilinastusel vallandunud
emotsioonid kinnitavad, et üllatusi
ja positiivset äratundmisrõõmu ning
nostalgilisi muigeidki pakub vastne
dokumentaalfilm paljudele.

Tiina Naarits

Linnaosavanem Kalev Kallo koos dokumentaalfilmi autoritega filmi esilinastusel.
Režissöör Georg Jegorov (vasakul) ja operaator Kaljo Reintam (paremal).

Häbi Lasnamäe ilme risustajatele!
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
on korduvalt teinud ettekirjutusi
lõpetamata ehitiste omanikele,
kuid kahjuks tagajärjetult. Endiselt
risustavad Lasnamäe territooriumi
mitmed sellised objektid, linnaosa
ilmet rikuvad mahajäetud ehitised ja
nende juurde kuuluvad hooldamata
maa-alad Oluliselt on häiritud
lõpetamata ehitusobjektide läheduses
asuvate elumajade elanike turvalisus.
Linnaosavalitsus on pöördunud
Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti poole, et koostöös leida
lahendus. Tänases lehes avaldame
nelja objekti fotod.
Tallinna linnas ehitisi omavatel
isikutel on vajalik ja kasulik
põhjalikult tutvuda Vabariigi
Valitsuse poolt 15.05.2002 vastu
võetud ehitusseadusega (jõustus
01.01.2003) ja Tallinna linnavolikogu
poolt 29.05.2003 vastu võetud
määrusega nr 35 (ehitusmäärus
jõustus 01.07.2003) ning Tallinna
linnavolikogu poolt 19.12.2002
vastu võetud määrusega nr 77,
mis kehtestab Tallinna linna
heakorraeeskirjad. Kehtestatud
normide rikkuja peab arvestama
rakendatavate sanktsioonide ja
trahvimääradega.

Läänemere tee 37a –
omanik on
tulundusühing
Blankoehtal

Linnamäe tee 28–
omanik on
V.A.O Grupp OÜ

Liikuri tn 24/26 2000.a. said 50-aastase
hoonestusõiguse TÜ Autogrill
ja OÜ Catalana

Raadiku tn 8 –
omanik on Tallinna
Pedagoogikaülikool

Fotod:Tarmo Lausing

Vello Karu
Linnamajanduse osakonna juhtaja
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Sotsiaalkeskuses uus hooaeg
Oleme avatud Killustiku tn 16
tööpäeviti kell 9.30-16.30, infot saab
telefonil 6218998.
Lasnamäe Sotsiaalkeskus ootab
endiselt koos aega veetma ja harrastustega tegelema Lasnamäe pensionäre ja
puuetega inimesi. Samuti ootame neid
inimesi, keda on soovitanud linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond,
sest ka neile laienevad sotsiaalkeskuse
poolt pakutavad soodustused.

Huviringid alustasid septembris
ja nendega saab liituda:
käsitööring,õmblusring, seenioritants,
võimlemine, eesti keele õpe,
suhtlemisring (eesti keeles), Sahadža
Joga, lauluring.
Septembri lõpus alustavad veel
aiapidajate ring (vene keeles, UUS!),
saksa keele ring (eesti-saksa),
kunstiring, inglise keele ring (veneinglise).

Klubid jätkavad oma tegevust
ja ootavad huvilisi kolme erinevasse
klubisse: «Suitsupääsuke», «Hõbelõng»
ja «Vstretša».
Teisipäeviti 12.00 ootame huvilisi
mängima malet, bridži ja preferansi.

Alanud on uued kursused:
* arvutiõpe: Järjekorrad on lühenenud
ja soovijatel palume end registreerida
telefoni teel. Kursused toimuvad nii eesti
kui vene keeles.
* inglise keele õpe (eesti-inglise):
algab 16.septembril

Teenustest pakume endiselt:
juuksur, pediküür, maniküür, ripsmetekulmude värvimine, pesupesemine,
raamatukogu, massaaž, koopiad
dokumentidest.
Ivika Kärner
Sotsiaalkeskuse juhataja
Suvi 2003: elurõõmu jätkub memme-taadi päevadel kogu Lasnamäe sotsiaalmaja rahvale.

Teie küsite – meie vastame

Valikud kultuurikeskuses
Lindakivi, Koorti 22

1. Kuidas saab oma asutust
tutvustada Lasnamäe lehes?
Vastab linnaosavanem Kalev Kallo:
“Valiku lehematerjalist teeb
ajalehe toimetus, kusjuures sihiks
on võimalusel igas lehenumbris

tutvustada mõnda Lasnamäe huvikooli
või asutust. Eriti teretulnud on
informatsioon vabadest töökohtadest
Lasnamäel. Ka tänases lehes saab
sõna kümme aastat Lasnamäel
tegutsenud pagaritoodete ettevõte.

Oma soovid ja mõtted esitage otse
toimetusele, mille kontaktandmed on
ajalehe esiküljel. Koostöös harime
üksteist ja muudame lehe sisukamaks.”

Tsirkusestuudio TALLINN BOYS

2. Kui meie perekond elab
väljaspool Tallinnat ja laps tuleb
õppima ülikooli ning asub omaette
elama Lasnamäele, kas temal on siis
õigus taotleda toimetulekutoetust?
Vastab sotsiaalhoolekande osakonna

juhataja asetäitja Aleksander Korolkov:
“Üliõpilasel on õigus taotleda
toimetulekutoetust Tallinnas
sel juhul, kui tema elukoht on
rahvastikuregistri järgi Tallinnas ja
ta esitab tõendi, et tema perekond

sai eelmisel kuul toimetulekutoetust
oma rahvastikuregistrijärgse elukoha
valla- või linnavalitsusest. Aluseks
on Sotsiaalhoolekande seaduse
muutmise seadus RT I, 26.08.2003,
58, 388.”

I N F O toimetulekutoetuse
taotlejale

üliõpilastel tõend, et perekond sai
eelmisel kuul toimetulekutoetust

Toetust taotletakse jooksval kuul
eelneva kuu sissetulekuid ja
jooksval kuul tasumisele kuuluvaid
eluasemekulusid tõendavate
dokumentide alusel, millised tuleb
esitada kliendikeskusesse hiljemalt
20-ndaks kuupäevaks:

8. Koolitõend (üle 16-aastase õpilase
kohta )

Asunduse, Katusepapi, KeskSõjamäe, Killustiku, Kivimurru,
Lasnamäe, Lasnamäe põik,
Lennujaama tee, Majaka, Majaka
põik, Pallasti, Peterburi tee, Sikupilli,
Suur-Sõjamäe, Tuha, Tuulemäe,
Valge, Väike-Sõjamäe, Ülemiste tee,
Mustakivi tee 25 (Mereakadeemia)

1. Eluruumi kasutamise õigust
tõendav dokument
2. Makseteatis jooksval kuul
tasumisele kuuluvate eluasemekulude
kohta
3. Jooksval kuul tasumisele kuuluv
elektri (gaasi) arve ( maksekviitung )
4. Töötavatel pereliikmetel tööandja
poolt väljastatud tõend, kus on
märgitud eelneva kuu bruto-ja neto
sissetulek
5.1. Töötutel tööhõiveameti poolt
väljaantud töötust tõendav dokument
5.2. Tööraamat
5.3. Tööandja poolt väljastatud tõend
töölepingu lõppemisel makstud
hüvitise kohta
5.4. Töötukassa poolt väljastatud
maksegraafik töötuskindlustushüvitise
kohta
6. Tõend elatusraha saamise või
mittesaamise kohta (isikutel, kellel on
õigus elatusraha saada)
7. Perekonnast eraldi elavatel

9. Tõend lapsehoolduspuhkusel
viibimise kohta ( mis ajast, mis ajani )

ootab poisse ja tüdrukuid alates
6.eluaastast. Treeningud keskenduvad
üldisele füüsilisele ettevalmistusele.
Show-programmiks valmistatakse ette
akrobaate, võimlejaid, žonglööre ja
ekvilibriste. Info tel 6 32 71 27,
053 97 77 83, Pavel Konovalov

Tantsustuudio AGNETA tegeleb
show- ja moderntantsuga. Sel aastal
tegutseb kaks erinevat vanuserühma,
kolmapäeviti ja reedeti.
Täpsem info agnes.toim@mail.ee
ja tel 055 444 58, Agnes Toim

Stuudio MEKSVIDEO võtab
oma gruppidesse vastu 12-18-aastasi
filmihuvilisi noori. õpitakse tootma
amatöör- ja videofilme, õppetöö toimub
vene keeles. Täpsem info tel 6 331 623,
051 01 706, 058 044 707

Rahvakunsti Klubi (info telefonidel
10. Pensionitunnistus ( pensionärid,
toitjakaotuspensioni saajad, puuetega
isikud )
11. Linnaosa poolt väljastatud
korraldus hooldajaks määramise
kohta
12. Abielulahutustunnistus (surmatunnistus )
13. Passid ( ID-kaardid), laste
sünnitunnistused
14. Arveldusarve number
* Loetletud dokumentidest
nr 2-5.2 ja 6-7 esitatakse
igakuiselt; nr1, 5.3-5.4 ja
8-14 esitatakse esmasel
pöördumisel ja edaspidi
vastavalt vajadusele.

Lasnamäel võtab taotlusi
vastu 5 kliendikeskust
Elanikul on võimalik esitada taotlus
toimetulekutoetuse saamiseks,
ühekordse toetuse avaldus, saada
nõustamisabi, vajadusel infot
edasiseks asjaajamiseks jne.
1. SIKUPILLI 6
tel 6210869, 6210877, 6210889;

2. PAE 19
tel 6006725, 6006735, 6006736;
Kiive, Pae, Paekaare, Punane (kuni
majani 39), Uuslinna, Võidujooksu,
Raadiku 8 (TPÜ)
3. PUNANE 16
tel 6457769, 6457770, 6457771;
Alvari, Anni, Härma, Kalevipoja,
Kalevipoja põik, Koorti, Kuuli, Liikuri,
Loitsu, Mäe, Pinna , Pikri, Punane
(alates majast 40), Turba, Vikerlase,
Vilisuu, Võru.
4. MAHTRA 48, I
tel 6457930, 6457931, 6457932;
Kivila, Kärberi, Lagedi tee, Mahtra,
Raadiku, Väo tee.
5. MAHTRA 48, II
tel 6457933, 6457934, 6457935,
6457938, 6457939; Arbu Katleri,
Kihnu, Linnamäe tee, Läänemere tee,
Muhu, Narva mnt, Paasiku, Priisle
tee, Sinimäe, Tondiraba, Virbi, Vormsi,
Ümera.

Vastuvõtuajad kliendikeskustes:
Esmaspäev 9.00-18.00
Teisipäev 9.00-17.00
Neljapäev 9.00-17.00
Reede 9.00-12.00

Sotsiaalhoolekande osakond

6 23 72 85 või 056 200 843, Mare Sihvre):
Rahvakunsti praktikum
(õpetajad Mare Sihvre ja Eha Sinkel),
T ja L 12.00-17.00
Telgedel kudumine
(õpetajad Virve Randmaa ja Mare Sihvre)
Käsitöökursus , vene keeles
(õpetaja Pille Tuvik), N 18.00-21.00
Armeenia nõelapits ja süstikpits
(õpetaja Mai Kiitsak)
Kunstiõpe ja klaasikunsti kursus
algajatele (kunstnik Sirje Aalde),
P 12.00-15.00
Portselanmaali kursus algajatele
((kunstnik Sirje Aalde), K 18.00-21.00
Keraamika kursus algajatele
(kunstnik Sirje Aalde) T 18.00-21.00
Siidimaal (õpetaja Pille Pruuden)
Gobelään (kunstnik Kertu Sillaste),
iga kuu kolmanda nädalavahetuse laupäev
Noorteprojekt AJARING lastele ja
noortele (Merje Aviste ja Katrin KochMaasing), L 14.00-17.00
Jõulukursus (Lembe Torop), novembri
kolmas ja neljas nädalavahetus
Memme-lapse kaisunuku kursus
(Lembe Torop), novembri kolmas ja
neljas nädalavahetus

orienteeruv hind on 300-400 krooni.
Samuti on võimalik õppida pulmavalssi,
paaridel tuleks aga tulla küllaltki varakult,
mitte vahetult enne pidulikku sündmust.
Tel 6 32 11 00, 055 591 797, Heli Lee

Estraadistuudio BEST
pakub kolme võimalust:
1) võtab konkursita vastu
16.-29-aastaseid huvilisi, et õpetada
estraadi- ja varieteetantsu. Kursuse
jooksul omandatakse 3 tantsunumbrit,
võimaldatakse 2 kostüümidega
esinemist publikule.
2) tegeleb 14.-29-aastaste
estraadilauljate professionaalse
ettevalmistusega (estraad, pop, jazz
jne). Kursuse jooksul antakse võimalus
esineda fonogrammi saatel.
3) viib läbi koreograafilise aeroobika
treeninguid 2 - 3 korda nädalas.
Rühmades osalemine on tasuline,
täpsem info tantsu osas
tel 051 189 44 (Sergei) ja
vokaali osas tel 056 689 255 (Siiri)

Rahvatantsuansambel Kandali
võtab vastu katseteta, segarühmadesse
pääsemiseks on parim võimalus koos
partneriga soovijail.
Segarühm, varasema
rahvatantsukogemusega, 18.-35.a.,
2 korda nädalas
Vilistlaste rühm, endised kandalilased, 2
- 4 korda kuus
Uus segarühm, alates 16-aastased
tantsu- ja reisihuvilised, 2 korda nädalas
Uus naisrühm, 2 korda nädalas,
huvi korral eraldi rühmad eri
vanusegruppidele
Uus laste segarühm,
vanus selgub huvi põhjal
Oma tantsusoovist teatage meilile
Valdo.rebane@mail.ee
või tel 056 45 93 59

Avalik internetipunkt ja arvutiklass
on avatud igal ennelõunal kell 11.0012.00. Võimalik kasutada interneti
ühendust, ka ID kaardi põhiselt; võimalik
printida, skaneerida ja CD-le salvestada
Kasutustasu: 20.-/t, kuid mitte alla 5.krooni; täpsem info tel 6 35 11 55

Tantsuklubi KEE korraldab sügisesed
seltskonnatantsu kursused. Tunnid
toimuvad: kolmapäeval ja neljapäeval kell
19.00 ning pühapäeval kell 10.30. Valida
võib endale sobiva päeva, võib käia ka
kõigil kolmel päeval nädalas. Kursuse

Marion Ründal
Kultuurikeskus Lindakivi
avalike suhete juht, marion@lindakivi.ee
tel 051 62146
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LASTEAIAS on vabu kohti ja peretuba
Laagna Rukkilille lasteaias, Vilisuu
5 on kohti 5-6-aastastele eesti keelt
kõnelevatele lastele. Osalustasu eest
on võimalik kasutada peretuba, kus on
tutvumiseks beebiteemaline kirjandus ja
toimuvad kohtumised tervishoiuspetsiali
stidega.
Septembris avatakse beebirühm, kus
emad saavad koos lapsega kolmel päeval
osaleda eri tegevustes: muusika, loovus
ja käeline areng ning veeprotseduurid.
Info juhatajalt: tel 632 4055 või e-post
rukkilill@la.tln.edu.ee, Ülle Oja.
Avati Tallinna Noorte Infokeskus
TANINFO
* Alates augustist on avatud keskus
Tallinna noortele. Keskus asub Pärnu
mnt 6, kus jagatakse tasuta teavet,
alates huvialaringide valikuvõimalustest
ja lõpetades pereprobleemide korral
nõustaja leidmisega.
Kohapeal saab tutvuda erineva
infomaterjaliga, otsida teavet internetist ja
küsida nõu infotöötajalt.
* Infokeskus on avatud kell 10-17,
teavet võib küsida e-posti aadressilt
taninfo@hot.ee, septembris avatakse ka
internetiportaal www.taninfo.ee.
* Keskusse on oodatud kõik, kes
soovivad pakkuda materjale infokogu
loomiseks ja teavitada noori oma
tegemistest.
KODUTUTE KESKUS Suur-Sõjamäe 6a
• Keskus on avatud tööpäevadel kell
9-17, mil on abivajajatel võimalik saada
sotsiaalnõustamisteenust, ennast pesta ja
saada asendusriideid. Samuti on võimalik
keskuses lugeda ajalehti ja raamatuid.
Aeg-ajalt antakse abivajajatele kaasa
kuivtoiduaineid. Tänavu on Tallinn tellinud
nõustamisteenuse osutamist SuurSõjamäe 6a keskuses MTÜ-lt Tallinna
Hoolekande Keskus.
• Infot keskuse kohta saab
telefoninumbritelt: 6101293 ja 6101294.
• Tallinna Linnavalitsus otsustas 03.09.03
istungil eraldada 700 000 krooni SuurSõjamäe 6a asuva kodutute aktiveerimisja rehabilitatsioonikeskuse hoone
ehituse lõpetamiseks ning sisustuse
ostmiseks. Hoone valmimisel on 30-nel
kodutul võimalus keskuses elada ja
toetamisteenuse kaudu tavaellu naasta.
Varsti 5 KODUTUTE ÖÖMAJA
Praegu töötab Tallinnas 3 kodutute
öömaja, milles on kohti kokku 161. Avatud
on Alasi tn 8 ja Kauge tn 4 öömajad
(Kauge 4 asub ka päevane varjupaik).
Kolmas kodutute öömaja on avatud
üksnes meestele, aadressil Akadeemia
tee 48. Suur-Sõjamäe 6a ja Paljassaare
tee 35 hoonete väljaehitamine lisab
kodutute jaoks täiendavaid ööbimiskohti
118. Need kaks täiendavat öömaja
kodututele on kavas avada tänavu veel
enne külmade saabumist.
VI Täiskasvanud Õppija Nädal
Tänavu 6.-12.oktoobrini toimub juba
6.korda Täiskasvanud õppija Nädal,
seda Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni ANDRAS eestvedamisel.
Eesmärk on väärtustada elukestvat
õpet. Nädala raames soovitatakse
asutustel läbi viia infopäevi, lahtiste uste
päevi, loenguid, näitusi jms. Vabariiklik
koordineerimine, informatsioon ja
nõustamine tel: 051 11 794, e-post:
sirje@andras.ee (Sirje Plaks).

Tähelepanu!
Alates k.a. augustist võimaldab
ajaleht Lasnamäe tiraaz otsepostituse
teel jagada lehti igasse Lasnamäel
asuvasse postkasti.
Kui on teada aadressid, kuhu mingil
põhjusel pole linnaosa leht jõudnud
augustis ja septembris (hiljemalt
18.kuupäeval), palume sellest teada
anda linnaosavalitsusele tel 645 7739
või 645 7715 või e-posti aadressil
lasnamae.toimetus@tallinnlv.ee.
Toimetus

Kommunaalmajanduse arendamisest Lasnamäel
Lasnamäe on Tallinna suurim linnaosa,
omamoodi linn linna sees. Selle pindala
on kõige suurem, siin elab kolmandik
tallinlastest. Lasnamäel on rohkesti teid
ja tänavaid (üle miljoni ruutmeetri), mida
on vaja hooldada ja uuendada. Siin
on eriilmelisi maju ja kvartalisiseseid
haljastuid, on tühermaid, ning nendega
seotud probleeme. Mida on linn teinud
ja mida veel kavatseb teha sellel aastal
Lasnamäe elukeskkonna parandamiseks?
Selle aasta suurim töö Lasnamäe
linnaosas oli jalgrattatee rajamine Narva
maantee äärde Mustakivi tee ja Narva mnt
150 vahelises lõigus. Töid tegi AS Talter ja
maksumuseks kujunes 3,28 mln krooni.
Rajati uus sissesõidutee Peterburi tee 73
- autobussikoondise juures.
Teede hooldusremonti on kavandatud
38 objektil. Nendest 35 on juba korda
tehtud, kahel on tööd pooleli jäänud ja üks
on tegemata. II lisaeelarve vahenditest,
mida Tallinna Volikogu augustis heaks
kiitis, tehakse korda raha puuduse tõttu
pooleli jäänud plaanipärased objektid
ning tehakse lisaremonditööd Laagna
teel, Paekaare, Pae ja Majaka tänavatel,
Kärberi tänaval, Kalevipoja põigul, Loitsu,
Muhu ja Läänemere tänavatel. Varraku
viaduktil on tööd juba lõppenud. Soodsate
ilmade ja vahendite jätkumisel saavad
korda veel 29 kõnni- ja sõidutee lõiku.
Pimedate õhtute saabumisel on
oluline, et teed ja tänavad oleksid hästi
valgustatud. Lasnamäe valgustuseks oli
planeeritud 2,86 mln krooni. Valgustatud
on Priisle tee (kuni Iru vanadekoduni),
Lasnamäe tänava õpuosa (Lasnamäe
tn. 24 - Laagna tee), Võidujooksu sild
- Liikuri tänava ühendustee, Lindakivi
ja Härma tänavaid ühendav tee, Narva
maantee (Priisle tee - Ussimäe tee

vahel). Jätkus amortiseerunud valgustite
ja paljasjuhtmeliste õhuliinide vahetus
rippkeerdkaabli vastu. Teede registri
andmetel jääb Lasnamäe linnaosa
piirkonda veel 11,86 km valgustamata
teid ja tänavaid. Suurematest tänavatest
nimetagem siin: Suur-Sõjamäe tn, SuurSõjamäe põik, Kesk-Sõjamäe tänav,
Peterburi tee (linna piirini), Lagedi tee,
Valge tänav. Need tänavad tulevad
valgustamisele ilmselt koos teede
kapitaalremondiga. Enamuse ülejäänud
4,1 km valgustamata teedest ja tänavatest
tahame teha valgeks 2004 a. aastal.
Paepealse maastiku tõttu on Lasnamäel
vähe parke ning haljasalasid, kus
linnakodanikud saaksid loodust nautida ja
vaba aega veeta. Linn püüab vaatamata
raskustele igal aastal kasvõi ühel – kahel
objektil haljastus töid teha. Sellel aastal
tehti seda Kivila 3h haljasalal. Arbu tn 13h
Tuulte platsil on ka sellel aastal tehtud

elektri- ja haljastustöid. Kogu park valmib
järgmisel aastal.
Septembri alguses alustasime uue
lastemänguväljaku ehitamist Paekaare
8,10,12 sisehoovis.
Praegu teeme plaane järgmise
aasta objektide osas. On alustatud
projekteerimistöid Laagna tee (Mahtra tn
- Ümera tn) ja Rahu tee (Laagna tee Peterburi tee) ehitamiseks ning alustatakse
J.Smuuli tee projekteerimist Peterburi tee
ja Suur Sõjamäe tn vahelisel lõigul. Aasta
õpuks valmivad Asunduse 3 pargi ja Kivila
5H pargi tehnilised projektid.
Probleemseid kohti Lasnamäel on veel
palju ning tööd jätkub paljudeks aastateks.
Vajadusi on alati rohkem kui võimalusi.
õnneks on viimaste maht aga muutuv
suurus, seda ka suurenemise suunas.
Jüri Ratas
Tallinna abilinnapea

Lasnamäe veebilehel
korrakaitse link
Alates 1.septembrist on Tallinna
koduleheküljel (www.tallinn.ee)
Lasnamäe linnaosa all avatud
korrakaitse link. Sellelt on võimalik
saada teavet politsei konstaablipiirkondadest Lasnamäel, kes
on meie linnaosa konstaaböid
ja noorsoopolitseinikud. Info
on kättesaadav nii eesti- kui
venekeelsel koduleheküljel.

1.-5.septembrini
toimusid politseioperatsioonid
Turvalise koolitee tagamiseks ja
seaduskuulekuse meenutamiseks
kontrollisid politseinikud enamohtlikke ristmikke ja sõidutee
ületuskohti ning õpilaste käitumist
koolide ümbruses. Silma hakkas
autojuhtide viisakus jalakäijate
suhtes, ka Priisle ja Tondiraba
piirkonnas, kus on selles osas
olnud probleeme. Õpilased jäid
vahele vaid 1.septembril, mil
fikseeriti mitmeid alaealiste poolseid
suitsetamisjuhtumeid, järgnevad
päevad olid juba õpilaslikud politsei
pilgu läbi.

“Ole normaalne”
loengusari jätkub
Abilinnapea Jüri Ratas isiklikult kontrollimas jalgrattateede olukorda Tallinnas.

Mulle väga meeldis see laager!
“Ühel ilusal päeval sõitsin laagrisse,
Lasnamäelt Ida-Virumaale.
Meid oli kakskümmend poissi ja üks
tüdruk. Kõik said tüdrukuga kohe
sõbraks. Laagris oli üks arvuti, seal oli
veel lauatennis, millega mängisime.
Igaüks sai kaks madratsit, mille
peal magasime. Laagris saime kolm
korda päevas süüa. Esimesel päeval
laagris meie ei läinud kuskile, lihtsalt
tutvusime kohaga. Teisel päeval meie
käisime sõitmas väikse laevaga.
Kolmandal päeval käisime mööda linna
jalutamas ja otsimas igasuguseid maju.
Neljandal päeval käisime sõjaväelaste
baasis, vaatasime koeri ja veemiine.

Politsei Lasnamäel

Viiendal päeval sõitsime Narva linna,
seal näidati palju sõjaväetehnikat ja
relvi, siis sõitsime Eesti ja Venemaa
piirile, seal nägime piirisilda. See asub
Narva linnas. Alles õhtuks jõudsime
tagasi Jõhvisse. Kuuendal päeval tuli
Jõhvi linna üks laulja ja seal oli palju
igasuguseid mänge. Seitsmendal
päeval meie ei läinud kusagile. Lõunal
sõime torti ja sõitsime koju ja sel ajal
sadas vihma. Mulle väga meeldis see
laager, tahaksin järgmisel aastal ka
sinna sõita.”
Dmitri Farenjuk
Laagna Gümnaasiumi õpilane

Lasnamäe kõurikute suvelaager
toimus mitmendat aastat. Alaealiste
komisjoni poolt pakutakse laagris
osalemise võimaluse kaudu
tunnustust nendele noortele, kes on
oma käitumist märgatavalt muutnud
paremuse suunas ning saavutanud
õppetöös edusamme, kuid on varem
korduvalt eiranud koolikohustuse
täitmise nõuet ja seetõttu on alaealiste
komisjonil osutunud vajalikuks
kohaldada mõjutusvahendeid.
Tänavuse ühenädalase Lasnamäe
kõurikute suvelaagri teenisid endale
noored vanuses 11-15 eluaastat.
Laager toimus 18.-24.augustini

Juba kolmandat aastat viivad
noorsoopolitseinikud algklassides
läbi Hollandi Kuningriigiga koostöös
valminud koolitusprogrammi
“Ole normaalne”, kus vastavalt
vanuseastmele käsitletakse
mitmesuguseid noori puudutavaid
teemasid ja tutvustatakse
politseitööd.
Esimestes klassides toimuvad
septembris kava kohaselt
liiklusteematilised loengud.

ning oli noortele tasuta.
Laagri korraldas Lasnamäe Alaealiste
komisjon, kes tellis laagri läbiviimise
Jõhvi Vabaaja Keskuselt.
Toimetus

Pagaritöökoda Lasnamäel
Väike pagaritöökoda loodi aastal
1993 grupi entusiastide poolt, kes
nägid leivas rahvuslikku väärtust, kes
tahtsid säilitada traditsioonilise leiva
meie igapäevasel laual.
Täna oleme leivatööstus, mis austab
sajanditepikkuseid leivaküpsetamise
traditsioone ja mille visiitkaartiks on
rukkileib.
Meie pagaritöökojas valmistatud
leibade valik on igati mitmekesine:
peale üldlevinud nisu ning rukki-nisu
leivasortide, toodame veel puhast
rukkileiba “Kloostri leib”, “Liiwi
peenleib”, “Revalia põrandaleib” ja
laste rõõmuks valmistame “Ahjukäkki”.
Tervislikuks toitumiseks soovitame

meie “Seemneleiba”. Pidulikeks
sündmusteks valmistame tellimusel
erineva täidisega kringleid.
Iga päev saavad paljud Tallinna
kauplused ja turud meie üle poolesaja
nimetusega toodangut: kuulsat
naturaalset rukkileiba, värskeid
nisusaiu, magusaid saiu ja kuivikuid.
Arvame, et just väikesed ja keskmised
professionaalsed pagaritöökojad
suudavad tagada leivaleti
mitmekesisust.
Meie pagaritöökoda iseloomustab
kõrge professionaalsus, mis on
lubanud meil võita paljude klientide
usalduse. Meie kõik töötajad on

avatud uuendustele, ollakse valmis
kiirelt omandama uusi tehnoloogiaid
ja õppima kolleegide kogemustest.
Töötajate keskmine vanus on meil
umbes 40 aastat. Me oskame austada
ja hinnata nii eneste kui teiste tööd
ning suhtume hoolitsevalt oma
toodangu ostjatesse.
Me küpsetame leiba, mis maitseb.
Me leivas on lapsepõlve lõhn.
Me paneme oma hinge leivasse.
Me leib on parim, millel heameelehelk.
Galina Jastrebova
Pagaritoodete OÜ müügijuht

Pagaritoodete OÜ pakub tööd
kogemustega meespagarile,
kes on aus ja töökas.
Täpsem info telefonil 601 4510.
Võtab vastu tellimusi
telefonil 601 4753.

