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Patriarh Aleksius II õnnistas Lasnamäed

TASUTA

Kingitus Patriarhile
Tema Pühadust tervitasid Lasnamäel
linnaosa juhid: Toivo Moorast andis
üle paekivist valmistatud autoritöö,
mis pühendati spetsiaalselt patriarhi
Lasnamäe visiidile. Linnaosavanem
Kalev Kallo selgitas oma kõnes, et
kingitud skulptuuri üks sümbolitest
on avatud uks – see on kui
Lasnamäe värav, kuhu on oodatud
kõik rahu ja heasoovlikkust hindavad
inimesed, aga see on ka tulevase
pühakoja uks, mida Lasnamäel juba
oodatakse. Lilled linnaosa poolt andis
üle 8-aastane koolitüdruk Linda
Merileid Tilk, ristinimega Maria.
Toimetus

Ülemiste, Sõjamäe ja
Lennujaama piirkond
saab üldplaneeringu

foto: Tarmo Lausing

Peterburi tee, Tartu maantee ning
Lennujaama vaheline ala saab linna
ning eraettevõtjate ühisel algatusel
üldplaneeringu, mille peamisteks
eesmärkideks on piirkonda
transpordisõlme rajamine ning
ühendusteede väljaehitamine.

Patriarh Aleksius II: “Seadusest kõrgem on
vaid Armastus, õigusest kõrgem vaid Lahkus,
õiglusest kõrgem vaid Andestus”
Tema Pühaduse visiit Eestisse
Moskva ja kogu Venemaa Patriarh
Tema Pühadus Aleksius II tegi riigivisiidi Eestisse 25.septembrist kuni
30.septembrini. Tema 45-liikmelisse
saatjaskonda kuulusid teiste seas
kõrged vaimulikud Smolenski ja
Kaliningradi metropoliit Kirill ning
Istrinski peapiiskop Arseni. Delegatsiooni kuulusid veel Vene Föderaalassamblee Föderatsiooninõukogu
liige Sergei Pugatsov ning Vene
Riigiduuma saadik Leonid Slutski.
Vene õigeusu Kiriku pea Aleksius
II otsustas Tallinna sõita Venemaa
välispoliitilise eliidi soovide vastaselt.
Küllap sai määravaks Eestis sündinud
eaka kirikupea soov külastada sünnimaad ja käia vanemate haudadel.
Erinevate allikate arvates tegi Aleksius
II väga isikliku, apoliitilise valiku eeskätt
viimasel ajal halvenenud tervise tõttu.
Juba visiiti kavandades planeeriti
vaid kaks ametlikku kohtumist, mis ka
toimusid. Patriarh kohtus president

Arnold Rüütliga ja peaminister Juhan
Partsiga. Kõrgetasemelisi kohtumisi
tasakaalustasid isiklikud käigud
Tallinna Aleksandr Nevski kalmistule
oma vanemate haudadele ja Pühtitsa
kloostrisse Kuremäel, kuhu ajakirjanduse väitel tuleb kunagi patriarhi enda
rahupaik. Kindlasti aitas visiidile kaasa
Eesti valmisolek lahendada Vene
õigeusu kiriku vara küsimused. Aasta
2003 on selles osas oluline ajalooline
tähis, sest 1993.-2002. aastani kestnud
Venemaa ja Konstantinoopoli õigeusukirikute tülis, kus Eesti võimud eelistasid viimast, on nii Patriarh Aleksius II
kui ka tema alluvad kritiseerinud siinseid poliitikuid õigeusklike ahistamise
pärast. Tänavusel visiidil sai Patriarh
Aleksius II välisminister Kristiina
Ojulandi ettepanekul ja teenetemärkide
komitee toetusel president Arnold
Rüütlilt Maarjamaa Risti I klassi ordeni,
mida võib seaduse kohaselt anda neile
välismaalastele, kes on osutanud erilisi teeneid Eesti riigile. Aastal 2000

pälvis Maarjamaa Risti I klassi ordeni
Tema Pühadus Konstantinoopoli
Patriarh Bartholomeos.
Ajaleht Lasnamäe toimetus usub, et
Patriarhi visiit on lisaks kõigele muule
kõrge kirikujuhi isiklik soov anda endast
parim kahe riigi suhete parandamisele,
mistõttu Maarjamaa Risti I klassi orden
on Eestipoolne sõbralik žest kirikupeale, mille abil Eesti näitab üles
sõbralikkust vene rahva suhtes, kelle
liider Patriarh on.

Patriarh õnnistas Lasnamäed
Patriarh Aleksius II pidas 30.septembril õnnistustseremoonia Lasnamäel, et anda oma õnnistus Lasnamäele kavandatavale õigeusu kirikule,
mis ehitatakse imettegeva Jumalaema
ikooni “Kiirestikuulja” auks. (Ikoon on
praegu hoiul eraisiku käes, kes on lubanud selle annetada kirikule ning kellele tänu on imettegev ikoon säilinud.
Ikoon on pärit Tallinna kesklinnast,
praeguse Kannikese-lillepoe asukohas
olnud 1960-ndatel hävitatud kirikust.
Jumalaema “Kiirestikuulja” ikoon võimaldab õigeusklike sõnul kiirelt palveid
kuulda ja palujatele kiirelt abi anda.)

Tema Pühadus Aleksius II andis oma
õnnistuse kiriku vundamendikivikivile,
tulevase kiriku ehitajatele ja ehitatavale
hoonele. Samuti kõigile tseremoonial
osalenud inimestele ja kogu
Lasnamäe õigeusklikele.
Tseremoonia viis Patriarh läbi
vene keeles, misjärel ta avaldas
soravas eesti keeles oma mõtteid
kirikust ja tänas sõbralikkuse eest
Tallinna linna ja Lasnamäe linnaosa
juhte. Patriarh avaldas veendumust,
et Lasnamäe vajab oma pühakoda,
kuhu inimene võib tulla oma vaimu
kosutama ja palvetama. Samuti lisas
ta lootuse, et tema järgmise visiidi ajal
on Lasnamäe kiriku uksed usklikele
avatud. (Kiriku rajamiseks on Tallinna
linn eraldanud maa-ala suurusega
8 918 m2 aadressil Puju tn 11, 13, 15
ja Loopealse pst 8. Hoonestusõiguse
tähtaeg on 99 aastat, mil hoonestusõiguse eest tasu ei võeta. Kavandatav
kirik on plaanitud ehitada 4 aasta
jooksul. 01.10.03 kooskõlastas
Lasnamäe Halduskogu kiriku
detailplaneeringu lähteülesande.
Toimetus

foto: Tarmo Lausing

Kaunis hetk koos Siiri Tall´i “33 peatusega”

Vaid tervitussõnade ajal jäid Siiri Tall´i
akvarellid kunstihuviliste selja taha.

Küllap kaunis seepärast ongi
kaunis, et võimaldab imetlust
vaid hetkeks. Huviga läksin
osa saama kunstnik Siiri Tall´i
personaalnäitusest, millel nimeks
“33 peatust”. Kuulates kunstniku
avasõnu, tunnistasin enesele
taas, et iga emotsionaalne hetk
on peatus, mida inimene võiks ja
peaks oma elus tähele panema. Me
oleme rikkamad ja õnnelikumad, kui
oskame näha inimesi, loodust ja ilu
enda ümber ja kui meis on tahtmist,
jõudu ning valmisolekut seda jagada.
Siiri Tall on õpetaja Lasnamäe

Üldgümnaasiumis, arvan, et see
pole juhuslik, sest nagu aru võis
saada, oli just koolidirektori Merike
Vaarandi ettevõtmisel võimalik
kummutada ütlust “ükski prohvet
pole kuulus omal maal”. Kogu
koolipere ja näitusest huvitatud
inimesed väljastpooltki kooli said
rikkamaks ühe kauni hetke võrra,
mis tähendas võimalust näha
maailma läbi pedagoogi ja kunstniku
silmade. Igaühel oli võimalus otsida
ja leida oma peatus, midagi, mis
võimaldab elu kiirest tempost
hetkekski välja astuda.

Minu jaoks oli mitu peatust, mis
sundisid mind mtlema, et täiust ei ole ja
kõike korraga ei saa. Nii tahtsin enesesse
ahmida Läänemaa maastikumotiive
ja samal ajal osa saada mesitarude
lummusest. Kuigi kahes erinevas
seinas, moodustasid kaks mesitarude
akvarelli mulle olulise tervikliku peatuse
ja mesilastega või tarudega ei ole neil
pistmist, kõige muuga aga vägagi palju.
Tänan väga Siiri Tall´i ja koolijuhti, kes
mõistis, kui palju ja kui paljudele võib
anda ühe hetkega.
Alvine Ilus

Ülemiste piirkonda peaks tekkima
transpordisõlm, kuhu koonduksid
raudteejaam, maaliinide bussijaam
ning linnatransport. Ühtlasi oleks
transpordisõlm seotud ka naabruses
asuva lennujaamaga. Smuuli tee
pikendamisega luuakse piirkonna
otseühendus Peterburi teega ja
Lasnamäega.
Linnapea käskkirjaga moodustatav
töörühm tuleb esimest korda
kokku 21. oktoobril k.a. Ülemiste,
Sõjamäe ja Lennujaama piirkonna
planeerimise lähtealuste
väljatöötamisel hakkavad osalema
lennujaama, AS Dvigatel, AS
Eesti Raudtee, AS Edelaraudtee,
Merko Ehitus AS, Ülemiste
keskuse ning säästva arengu ja
planeerimise ameti, transpordi- ja
keskkonnaameti, maa-ameti ja
ettevõtlusameti esindaja. Töörühma
juhib abilinnapea Toivo Ninnas.
Raepress

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 7284
faks 627 7285
e-mail: info@ssm.ee
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Eelarverahade jaotus olgu läbipaistev

Selguse toovad
mõõdetavad kriteeriumid.

piirkondlikele kultuuri-, spordi- ja
noorsooüritustele ning sotsiaalabile
tehtavad kulutused peaksid arvestama
rahva arvu linnaosas ja heakorrale
ja haljastusele tehtavad kulutused
peaksid arvestama linnaosa pindala.
Need oleksid kõige lihtsamad
kriteeriumid, mis on väga konkreetselt
mõõdetavad.
Lihtne ümberarvestus näitab, et
Lasnamäe linnaosa kontrollarv peaks
olema 21,3 milj. krooni võrra suurem,
kusjuures Kesklinn kaotaks 12,1 milj.
krooni jne. Kui arvestustesse on vaja
juurde tuua veel mingeid kriteeriume,
siis peaksid need olema selgelt
põhjendatud ja läbipaistvad. Võib-olla
on lisaks vaja veel mingit koefitsentide
süsteemi, mis aitaksid nivelleerida
järske erinevusi ehk tuleb neid igal
aastal muuta, arvestades reaalset elu.
Arvan, et just sellega peaks tegelema
finantsteenistus. Igasugune süsteem
peab olema pidevas arengus. Tahaks
loota, et üsna palju jõutakse juba
arvesse võtta 2004.aasta eelarves. See
ei tohiks tekitada ületamatuid raskusi,
sest kogu linnaosade vahel jaotatav
eelarve maht moodustab ainult 5,5
% kogu Tallinna linna eelarvest. Väga
põhjalik töö tuleks ära teha enne
2005.aasta eelarve menetlemist. Seal
peaks kindlasti tõsiselt kaaluma, kas
linnaosad, mis on kõige tihedamates
sidemetes linnarahvaga ja on rahvale
esimesed teenuse pakkujad, peavad
hakkama saama ainult 5,5 %-ga kogu
eelarve mahust.

Eelnimetatud arutelul jõudsid
linnaosavanemad ühisele seisukohale,
et linnaosade üldvalitsemisele,

Kalev Kallo
Lasnamäe linnaosa vanem

Linnaosavanem Kalev Kallo osales 22.septembril autovaba päeva raames toimunud
Tallinna ühistranspordi arengut käsitleval arutelul, mis toimus kohviktrammis “Pauliine”.
Tallinnas tähistati autovaba päeva kolmandat korda, kuid ametlikult liikumisega liitunud
linnana esimest korda. Euroopa autovaba päeva ja liikumise nädala harta allkirjastas
Tallinna linnapea Edgar Savisaar.
Autovaba päeva traditsioon sai alguse 1998. aastal Prantsusmaalt, kus tookord osales
vaid paarkümmend linna, kaks aastat hiljem oli aga liikumisega ametlikult liitunud
juba 1005 linna 35-st riigist. Autovaba päeva ja liikumise nädala eesmärk on teavitada
inimesi õhu- ja mürasaastest, mida tekitavad mootorsõidukid, ning soovitada liikuda
alternatiivsete liikumisvahenditega - jalgsi, jalgrattaga, rulluiskudega, ühistranspordiga.
foto: Tarmo Lausing

Lasnamäel tähistati autovaba nädalat 18.septembril öise rattasõiduga, mil ligi
kolmkümmend noort asusid koos rattasõidule. Starditi Vabaduse väljakult kell 22.00 ja
suunduti Punasele tänavale, kus linnaosavalituses tervitas tudengeid linnaosavanem
ja tema asetäitja. Umbes 10-kilomeetrine ja paaritunnine sõit lõppes pärast keskööd
alguspunktis, kuhu jõuti laululava kaudu mööda Narva mnt-d.
Toimetus

Nagu igal aastal, on ka praegu
käimas järgmise aasta eelarvet
ettevalmis-tav protsess. Seal,
kus toimub raha jagamine, on
alati rahulolematuid rohkem
kui rahulolevaid, sest raha ei
ole kunagi piisavalt. Seda enam
kehtib kogu protsessi kohta
läbipaistvuse ja selguse nõue.
Linnaosadele hakkas protsess ka
tavalist rada pidi- ette anti piirsummad,
mille mahus tohtis esitada taotlusi.
Torkas silma piirsummade pea täpne
kokkulangevus käesoleva aasta kehtiva
eelarvega. Olles elus nii mõnigi kord
kokku puutunud eelarvete menetlemisega, seda nii ametijuhatajana, abilinnapeana kui ministrina ja Riigikogu liikmena, huvitab mind alati igasuguste jaotamiste põhjendatus ja vettpidav
argumentatsioon või vähemalt selge
valem. Esmasel lähenemisel tundus
kontrollarvudes olevat piisavalt

küsitavusi. Näiteks, kui Lasnamäe
elanike arv moodustab kogu linna
elanike arvust 28,72%, siis miks
moodustab Lasnamäele eraldatud
piirsumma ainult 16,7% kogu eelarve
mahust. Või võtame teise poole, kui
Kesklinna elanike arv moodustab
linna rahvastikust 11,25 %, siis miks
moodustab eraldatud piirsumma
tervelt 21,58 % kogu eelarve mahust.
Edasine analüüs näitas, et rahvastiku
arvu ja eraldatud piirsumma protsent
kogu eelarve mahust on enam vähem
tasakaalus teiste linnaosade puhul ehk
siit väga lihtne järeldus – Kesklinna
enamfinantseerimine toimub
Lasnamäe alafinantseerimise arvelt.

Praegune jaotus
on Lasnamäe kahjuks.
Kindlasti on Kesklinnal Tallinna
kui terviku “pealinnal” omad
esindusfunktsioonid ja ta vajab

Koera ja kassi pidamine
nõuab hoolt
Lemmikloomad pakuvad kogu perele
palju vahvaid ja rõõmsaid hetki tuues
ellu rõõmu ja armastust, hoolivust ja
kohusetunnet. Nii mõnegi üksiku hinge
jaoks kuulub koer või kass lahutamatult
elu tähtsaima osa hulka, kelleta kodu
tundub tühi ja elu poolik. Lastele saab
õpetada lemmiklooma abil kohusetunnet ja teistega arvestamist, sest lemmiku
eest tuleb hoolt kanda ja mitte ainult siis
kui selleks tuju tuleb, vaid pidevalt.
Samas kaasneb lemmikloomade
pidamisega ka ebameeldiv külg
– traumad, allergiad, nakkused, mida
võivad põhjustada just need armsad
õhtul korterelamutes diivanitel lösutavad
kaaslased, kui nad on kogu päeva õues
hulkunud. Loom vajab järelvalvet ja
seltsi mitte ainult mõni tund päevas.
Ometigi on paljudel inimestel komme
lasta oma lemmikud hommikul õue
ning õhtul tuppa tagasi. Loomade
vabaduseihale järeleandmine võib aga
tuua ebameeldivusi nii loomale kui tema
pereliikmetele. Lisaks kõikvõimalikele
traumadele autode, inimeste või teiste
loomade poolt võib loom saada nakkusja parasitaarhaigusi ning lisaks nakatada
mõnedega neist ka inimest.

Enamlevinud haigused
koertel ja kassidel.
Kõige ohtlikum haigus, mis on ühine
nii loomadele kui inimestele, on marutaud.
See on viirushaigus, mis lõpeb
surmaga. Haigustekitaja levib edasi
haige looma süljega. Inimene või teine

loom nakatub marutaudi haige looma
hammustuse tagajärjel või kui haigustekitajaid sisaldav sülg satub vigastatud
nahale või limaskestadele (suhu, silma).
Marutõbine loom on sõbralik ja kergesti
erutuv, metsloomad muutuvad inimestelembeseks. Halvatud neelamislihaste
tõttu tekivad loomal esmalt neelamisraskused, seetõttu ei saa ta juua ning
suunurgast tilgub sülge. Halvatus levib
ka teistele lihastele ning loom sureb
piinarikkalt. Viimasel kümnel aastal
pole inimesed marutaudi haigestunud,
kuid alati on targem karta kui
pärast kahetseda. Seetõttu tuleb
lasta koduloomad marutaudi vastu
vaktsineerida kord aastas.
Laialt levinud haigus on
mikrosporioos, rahva seas tuntud ka
kassihaiguse nime all. See haigus
ei põhjusta küll surma, kuid tekitab
palju ebamugavusi ning tähendab
pikaajalist ja tüütut raviprotsessi.
Mikrosporioosi tekitajad (seened)
satuvad nahale, tungivad karvadesse ja
karvanääpsudesse ning hakkavad seal
paljunema. Karvad kaotavad elastsuse
ja murduvad. Nahale tekivad ümarad,
kindlate piirjoontega, kergelt punetavad,
paljad või lühikeste karvatüügastega
kaetud laigud. Peas võib haiguse algus
jääda pahatihti õigeaegselt märkamata.
Seetõttu - kui avastate enda või lapse
nahal kahtlaseid laike, minge näidake
neid arstile. Ka siis, kui kassil midagi
näha ei ole. Sest sageli on kass vaid
haiguse kandja, ilma et ise põeks.
Toksoplasmoos on parasitaarhaigus,

suuremat finantseerimist, aga sel juhul
peavad seda koormust kandma kõik
linnaosad võrdselt, seda ei saa teha
ainult Lasnamäe arvelt. Sügavam
analüüs näitas, et seda praktikat on
viljeletud aastaid, mille tulemuseks on
olnud Lasnamäe linnaosa suhteline
taandarendamine.
Mõned näited eelnevatest aastatest.
Kui kultuuriüritusteks ette nähtud
vahendeid oli 2001.aastal Lasnamäel
26,6 krooni inimese kohta, siis mõnes
teises linnaosas oli see vastavalt 59,21
ja isegi 143, 76 krooni inimese kohta
või spordiüritusteks 2002. aastal 16,91
krooni, siis mõnes teises linnaosas
olid need arvud vastavalt 58,23 ja
77,14 krooni inimese kohta. Selliseid
näiteid võiks tuua ridamisi. Kui ühel
suuremal arupidamisel esitati linna
finantsteenistuse juhtivale ametnikule
küsimus, millised põhimõtted on
aluseks eelarve jaotamisel linnaosade

mille tekitajaid levitab kass. Inimene on
parasiidile vaheperemeheks. Inimese
nakatumisel tungivad toksoplasmad
veresoontesse, sealt edasi siseelundite
rakkudesse. Rakkudes toimub hoogne
paljunemine, nakatatud rakud hävivad
ning moodustub väike kärbunud kudede
kogum. Paljunemise tagajärjel tekkinud
tsüstid püsivad aastaid. Enamasti
nakatuvad peaaju, silma, südame,
vahelihase ja skeletilihase rakud.
Haigus võib kulgeda tunnusteta või
kergete gripilaadsete sümptomitega
(lihasvalud, väike temperatuuri
tõus). Toksoplasmoos on ohtlik
varases rasedusstaadiumis naistele,
tagajärgedeks võivad olla loote
väärarengud, nurisünnitused.
Koertel ja kassidel parasiteerivad
kirbud on paelussi vaheperemeheks.
Paeluss on samuti võimeline
parasiteerima inimeses. Nakatutakse
suu kaudu, näiteks kui koer hammustab
kirbu katki, satuvad vabanenud
paelussivastsed looma paitamisel
inimese kätele ning sealt suhu. Sama
toimub ka siis, kui lasta loomal käsi ja
nägu lakkuda. Koertele ja kassidele
tuleks ussirohtu anda kord kvartalis,
ainult toas elavatele vähemalt kord
poolaastas. Arvestada tuleb, et
ussimunad võib jalanõudega tuppa tuua
ka inimene.

Iga loom vajab hoolt
ja humaansust.
Paljudel hulkuvatel koertel ja kassidel
on olnud kunagi kodu. Hoolimatus
ja ükskõiksus toodab tänavaloomi.
Nüüdseks on pea igas vabariigi
maakonnas hulkuvate loomade
pidamiseks mõeldud varjupaik, kuid

vahel, siis saadud vastus hämmastas
kõiki – aluseks olevat ajalooliselt
väljaskujunenud jaotus. Kusjuures
selgusetuks jäi tärmin, millest
algas see ajalugu. Võib-olla algas
see üheksakümnendate algusest,
kui püstitati loosung “Peatage
Lasnamäe“, siis on taoline jaotus
arusaadav, aga me oleme sellest
lastehaigusest ju ammu üle saanud
või ei ole? Kas selleks on tarvis tarka
finantsjuhtimist, et igal aastal ühtesid
ja samu arve ümber kirjutada. Oleks
ehk võinud nende aastate jooksul
mõned kriteeriumid välja töötada, mis
arvestaksid vähemalt rahvastiku arvu ja
pindala linnaosades.

endiselt on palju hulkuvaid koeri ja
kasse.
Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS)
arvates on viimane aeg mõista, et
siiani käibel olnud meetmed probleemi
lahendamiseks - koduta jäänud
koerte-kasside püüdmine, pidamine
ja hukkamine - ei anna soovitud
tulemusi. Lahenduseks on probleemi
tekkepõhjuste teadvustamine ja
inimeste suhtumise muutumine. Seega
valdkond, milles saab osaleda iga
inimene ja kus kõrgendatud vastutus on
igal lapsevanemal ja pedagoogil.
Mõtlema peaks panema lihtne
matemaatiline tehe: kui kassipaar
“toodab” aastas 8 poega ning nende
järglased omakorda saavad aastas ühe
pesakonna poegi, siis sünnib algsele
paarile 7 aasta jooksul 174 760 järglast.
Need on drastilised numbrid, kusjuures
on rumal kogu energia rakendada
kulukale loomade hukkamisele.
Loomakaitse seltsi algatusel on Tallinnas
alustatud rahvusvaheliselt tunnustatud
meetodil hulkuvate loomade arvu
vähendamisele, s.t. kodutute kasside-

koerte steriliseerimist või kastreerimist.
Samamoodi toimides saavad ka
loomaomanikud ära hoida soovimatute
koera- või kassipoegade sündimise.
Steriliseerimine ja kastreerimine on
ka kõige humaansem ja efektiivsem
viis kodutute kasside populatsiooni
kontrollimiseks.
Iga loomapidaja peaks vähemalt kord
aastas leidma tee loomaarsti juurde, et
oma lemmiklooma tervises veenduda.
Kogu ülejäänud aasta piisab hoolivusest
ja pidevast järelvalvest oma lemmiku
suhtes, et tunda rõõmu toredast
kaaslasest. Kui aga peaks osutuma
võimatuks edasine loomapidamine, siis
on senine peremees vastutav uue kodu
või muu humaanse lahenduse leidmisel.
Pahatahtlike peremeeste suhtes
rakendatakse seadusest ja teistest
õigusaktidest tulenevaid karistusi.

Enel Kotli
Linnamajanduse osakonna
vanemspetsialist

Avati Paepealse raamatukogu
7. oktoobril avas Tallinna Keskraamatukogu oma uue filiaali Lasnamäel. Punasele tänavale ehitatud kergejõustiku
halli taha ja Vikerlase tänavale 2004.a.
kevadel valmiva politseihoone kõrvale
jääva hoone II korrusel, aadressil
P. Pinna 2 avas lugejatele uksed
Paepealse raamatukogu.
Raamatukogus on kogu kirjandus
avariiulitel, lugejaid ootavad lugemistuba, kasutada on arvutid internetiotsinguks. Teenindatakse nii lapsi kui
täiskasvanuid. Eraldi ruum on ürituste
korraldamiseks. Avamispäeval oli raamatukogu suurus pisut üle 20 000 teose
ning sellele lisaks igapäevane ajakirjandus.
Paepealse raamatukogu on avatud
teisipäeval, kolmapäeval ja reedel kl
11-18, neljapäeval kl 12-19, laupäeval
kl 10-17. Puhkepäevad on pühapäev ja
esmaspäev. Raamatukogu telefon
on 6327463, e-posti aadress
paepealse@tln.lib.ru.
15.-28.oktoobrini saavad huvilised
osaleda raamatukogu tutvustavatel
üritustel. Täpsemat infot toimuva kohta
saab Tallinna Keskraamatukogu
kodulehelt (www.keskraamatukogu.ee)

ja Paepealse raamatukogust.
Paepealse raamatukogu on kaheksas
raamatukogu Tallinna Keskraamatukogu
süsteemis, milles on rakendatud
täies mahus arvutiteenindust.
Ühtne elektrooniline süsteem teeb
raamatulaenutamise käepärasemaks
ja mugavamaks ning aitab vähendada
ajakulu ja järjekordi.

Siiani teenindas Lasnamäe linnaosa
elanikke kaks raamatukogu: tegutsemist
jätkav Laagna raamatukogu (Võru tn
11) ja ligi kakskümmend aastat tagasi
asutatud korteris paiknenud Laagna
lasteraamatukogu, mis koliti ümber
vastavatud raamatukokku.
Toimetus

Linnas liigub ringi PRÜGIHUNT
Tallinna Linnavalitsus koostöös
OÜ-ga Alkranel korraldab Tallinnas
septembri keskpaigast kuni oktoobri
lõpuni kestava jäätmeprobleemidele
keskenduva keskkonnakampaania
nimega “Prügihunt - näitame prügile
hambaid” (www.tallinn.ee/prygihunt).
Lasnamäe linnaosavalitsuses
tutvustatakse korteriühistute
teabepäeval, 21.oktoobril kell 16
Tallinna linna jäätmekäitlusnõudeid
ja ühistute võimalusi prügi

sorteerimisel.
2002. aastal jõustunud
jäätmehoolduseeskiri fikseerib
jäätmevaldajate ja käitlejate
kohustused, ning sätestab, et kõik,
mis on võimalik uuesti kasutusele
võtta, tuleb välja sorteerida ja
taaskasutusse suunata.
Toimetus.

UUS KAUBANDUSKESKUS
Lasnamäel

Raamatukogus ootavad lugejaid juhataja Piret Martinov (istub) ja raamatukoguhoidjad
Galina Maúkova, Maimu Johanson ja Ülle Kütsen.

Rohkem sportimisvõimalusi tagab parema maine
Tänane Lasnamäe on hoopis
erinev sellest, mida meie kohta tihti
räägitakse. Lasnamäed on läbi aastate
peetud külmaks ning inimkaugeks
piirkonnaks. Lasnamäe linnaosal on
nii Tallinnas kui kogu Eestis suhteliselt
kehv maine. Paljud Tallinna elanikud,
kes ei ole ise ehk Lasnamäel käinudki,
räägivad meie linnaosa kohta
halvustavaid lugusid. Müüt Lasnamäe
kohta käib suust suhu ning elab
edasi hoolimata linnaosa pidevast
arenemisest.
Lasnamäest on saanud turvalisem
koht elamiseks, kui ta oli seda
varem. Tallinna suurimas linnaosas
on viimastel aastatel tunduvalt
vähenenud kuritegevus ning
narkomaania. Tänu linnaosavalitsuse
tublile tööle on Lasnamäe elanike
elukvaliteet tunduvalt paranenud.
Jätkuvalt pööratakse rohkem
tähelepanu haljastusele, täiendatakse
sportimisvõimalusi linnaosas ning
rajatakse uusi mänguväljakuid.
Lasnamäe linnaosa territooriumil
on erinevaid sporditegemise
võimalusi. Saab mängida korvpalli,
jalgpalli, käsipalli, käia ujumas
või harrastada muid spordialasid.
Viimasel ajal on meie linnaosas
püsti pandud päris mitu uut
korvpalliväljakut. 11. septembril
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võttis linnaosavanem Kalev Kallo
vastu kultuuriministeeriumi abiga
ehitatud korvpalliväljaku Vormsi
tänava ning Läänemere tee vahel
asuval haljasalal. Juba varasemast
ajast seal asunud laste mänguväljak
sai täienduse asfaltkattega
korvpalliväljaku näol. Teine uus
korvpalliväljak asub Ümera tänava
majade nr. 36, 40, ja 42 vahel
paikneval haljasalal.
Peale praegu töötavate Lasnamäe
Sporikompleksi, Ida-Kekuse
ujulaga spordikompleksi ning Jeti
Jäähalli avatakse juba selle aasta
novembris aadressil Punane tänav
45 uus kergejõustikuhall. Talveks
rajatakse Lindakivi keskuse taha juba
traditsiooniks saanud uisuväljak.
Lisaks spordiväljakutele on
Lasnamäel ehitatud ka mitmeid
uusi laste mänguväljakuid.
Kultuuriministeeriumi abiga ehitatud
mänguväljakud asuvad Majaka
tänava majade nr. 38 ja 42 vahel,
Punase tänava ja Pae tänava vahel
ning Kihnu tänava ja Narva maantee
vahel. 10 oktoobril antakse Lasnamäe
linnaosavalitsusele Kommunaalameti
poolt samuti üle uus mänguväljak,
mis asub Paekaare tänava majade nr.
8, 10 ja 12 vahel.
Tundub, et viimasel ajal on

Lasnamäe linnaosa tublisti arenema
hakanud. Tallinna linnavalitsuse
ja riigi abiga kerkivad mitmed
elanike elukvaliteeti parandavate
objektide ehitused, olgu need
spordihallid, laste mänguväljakud
või suured kaubanduskeskused.
Linnaosavanem Kalev Kallo sõnul
on praegu käimas ka läbirääkimised
uute taoliste projektide alustamiseks.
Nimelt plaanitakse Lasnamäele
ehitada suurt spordikompleksi
rahvusvahelistele standarditele
vastavate jalgpalliväljakute ning
ujumiskeskusega.
Arvan, et linnaosavalitsuse
jätkuv töö linnaelanike elukvaliteedi
tõstmiseks annab ka edaspidi
tulemusi. Kindlasti kuulub meie
elukvaliteedi hulka ka see, mida
teised meie linnaosa kohta arvavad.
Selleks, et parandada Lasnamäe
mainet avalikkuse ees, ei piisa ainult
linnaosavalitsuse tööst. Negatiivse
eelarvamuse murdmiseks on vaja
kõigi Lasnamäe linnaosa elanike
ühist pingutust. Usun, et üheskoos
suudame parandada Lasnamäe
elukeskkonna sisulist poolt ning muuta
ka avalikkuse arvamust.
Tarmo Lausing
linnaosavanema abi

Spordiklubid teatavad:
Vehklemisklubi Rünnak kutsub tegelema vehklemisega 3.-5.klassi poisse ja tüdrukuid. Paralleelselt saab
tegeleda sportmängude, tennise, sulgpalli jne aladega. Treeningud toimuvad esmaspäevast reedeni kell 18-20.30 ja
pühapäeviti kell 10-12 Katleri Põhikoolis, aadressil Katleri 2a (bussid 60 ja 63).
Treenerid: Sergei Gubarev, tel 055 635 349; Jevgeni Karavajev, tel 056 609 289. Veebiinfo: www.hot.ee/rynnak.
Vehklemisklubi Tallinna Mõõk kutsub vehklemisega tegelema 9-14-aastaseid poisse ja tüdrukuid. Treeningud (nii
üldfüüsiline arendamine kui ka spetsiaalne vehklemistreening) toimuvad vehklemissaalis aadressil Vilde tee 71
(Kännukuke kompleksis, Lehola peatus; troll 2, bussid 13, 20, 10, 28, 61). Treeningute kestus korraga on 1,5 tundi:
esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval algusega kell 15.
Treenerid: Tiit Räni, tel 052 080 72 või 652 7871; Toomas Liivak, tel 051 57 104.
Vehklemisklubi ROI kutsub 9-14-aastaseid poisse ja tüdrukuid vehklemistrenni igal teisipäeval ja kolmapäeval kell
16.30-18. Treeningud toimuvad Vilde tee 71 vehklemissaalis.
Täpsem info ja registreerimine telefonidel 056 352 410 ja 051 61 561.
Spordiklubi Visa kutsub 4-9-aastaseid tüdrukuid tegelema iluvõimlemisega. Treeningud toimuvad Lasnamäel ja
Kesklinnas, valida on hommiku- või õhtupoolsed ajad. Lisainformatsioon klubist kell 10-16 telefonil 644 9001 või
treenerilt tel 052 64 710.
Suusaklubi IKS ootab treeningutele 11-14-aastaseid noori. Suusatamisega saab tegeleda Nõmmel aadressil
Külmallika 15. Treeningud algavad 20.oktoobril kell 16.00. Täpsem info ja registreerimine telefonidel 677 5506, 056
607 169, 051 56 218.
Ajaleht Lasnamäe avaldab noorte sportimisvõimaluste kohta teavet tasuta. Spordiorganisatsioon
peab selleks ühendust võtma lehe toimetusega, kontaktandmed ajalehe esiküljel.

1.oktoobril avati Lasnamäe
kanali äärde jääv Lasnamäe
Centrum, aadressil Mustakivi tee
13. See on suuruselt Tallinnas
kolmas ning Lasnamäel suurim
kaubanduskeskus. Esindatud
on näiteks Citymarket, Seppälä,
kodukaubad JYSK ja Novalux,
riidekaubad Baltman, Reserved,
sporditarvete kauplus Sportland,
jalatsikauplused Suurtüki kinga- ja
nahaäri, NS king ja paljud teised.
Uudisena hakatakse Tallinnas
vaid Lasnamäe Centrumis ja Norde
Centrumis müüma naisterõivaste

kaubamärki MDS. Samuti saab siin
olema Tallinna suurim kodukaupade
kauplus JYSK, mis on paljudele
tallinlastele kujunenud soodsaks
ostukohaks. Lasnamäe Centrumis
avatakse ka kingaparandus,
reisibüroo, apteek, ilusalong,
Ühispanga pangakontor ja erinevad
söögikohad.
Keskuse kogupindala on 24
000m2, millest ca 20 000m2 on
renditud 43-le erinevaid tooteid või
teenuseid pakkuvale rentnikule.
Toimetus.

UUS BUSSIPEATUS
kaubanduskeskuse ees
Alates 01. oktoobrist 2003 on
tehtud liinide nr 54, 58, 67 ja 68
autobussidele täiendav peatus
Laagna teel kesklinnast väljuval
sõidusuunal enne Mustakivi teega
ristumist kaubanduskeskuse
Lasnamäe Centrum´i

piirkonda väljaehitatud uues
autobussipeatuses.
Lisateave tel 640 4620.

Tallinna Transpordi- ja
Keskkonnamet.

Soodne kutse KINNO
Kino “Kosmos” pakub
pensionäridele ja puuetega
inimestele pensionitunnistuse
esitamisel igal kinopäeval kõikidele
seanssidele 5.- krooniseid pileteid.
Kõigile teistele kinokülastajatele
on kuni kellani 18.00 pilet 20.- krooni
ja 18.00-21.00 50.- krooni, ka
laupäeval ja pühapäeval.
“Kosmos” asub aadressil Pärnu
mnt 45 ja on avatud teisipäevast
pühapäevani kell 13.00-21.00,
esmaspäeviti on kino suletud.
Kinomaja pidev arendamine
viimasel viiel aastal

võimaldab pakkuda mugavat
meelelahutuskohta pehmete
istmetega ja kaasaegse tehnikaga.
Kino “Kosmost” haldab Soome
kontserni kuuluv firma, AS MPDE
(The Motion Picture Distribution
of Estonia Ltd), kelle hallata on ka
Coca-Cola Plaza Tallinnas ja kino
Ekraan Tartus.
Täpsem info “Kosmose” telefonil
6800 566. Igal reedel värske kava ja
uued filmid!
Gerda Tammerik
AS MPDE administraator

ÕPILASED ja elutähtsad
küsimused
Viie nädala jooksul, oktoobri
algusest kuni 7. novembrini pakub
MTÜ Living for Tomorrow koostöös
Tallinna Avatud Noortekeskusega
koolidele võimalust tulla välja
klassiruumist ning sisustada
oma linnaosa noortekeskuses
kaks sisutihedat ja tasuta tundi
tervisekasvatuse teemal.
Arutelu käib armastuse ja
haigetsaamise, elu ja surma, ohtude
ja turvalisuse, suhete ja tervise üle.
Vestlusringis käsitletavad teemad
hõlmavad laste ja täiskasvanute
õigusi ja kohustusi, poiste ja
tüdrukute ning laste ja täiskasvanute
suhteid, vägivalda, tervisekäitumist

ning õpetavad, kuidas vältida
ohtlikke olukordi ja kuhu pöörduda
abi saamiseks erinevate
probleemide korral.
Algklassidele korraldatakse mänge
poiste-tüdrukute suhete teemal ning
5.-6. klassile näidatakse videot “Ah
nii see käibki!”. Lastele pakutakse
vahepausil mahla ja jogurtit.
Lasnamäe Avatud Noortekeskuses
toimub interaktiivne tervisenädal 3.7. novembrini.
Lisainfo tel 641 2270 (Asta Vaks,
Tallinna Avatud Noortekeskuse
projektijuht).
Raepress
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Ühistujuhatajate teabepäev
21.oktoobril kell 16 Punane 16,
V k saalis. Peateema: jäätmete
käitlemisega seotud küsimused.
Esitletakse ka uut dokumentaalfilmi
Lasnamäe linnaosast.
Täpsem info teabekorraldusnõunikult
telefonil 645 7731, Larissa Škurat.

Luuhõrenemise teabepäev
23. oktoobril Lasnamäe Tervisekeskuses Medicum (Punane tn 61) kell 13
eesti keeles ja kell 16 vene keeles tasuta loengud teemadel: mis on luuhõrenemine (reumatoloog Dr. P. Tuvik); luuhõrenemise ennetamine ja ravi (reumatoloog Dr. E-K. Tensing). Huvilistel on
võimalik määrata oma luuhõredus ja
päevane kaltsiuminorm ning hinnata
oma luuhõrenemise ehk osteoporoosi
riski suurust. Tähelepanu! Rohkem
kui pooltel üle 50-aastastel naistel
põhjustab osteoporoos luumurde.

Tasuta õigusabi
Tallinna Üliõpilaste Õigusbüroo annab
tasuta õigusalast teavet:
Harju Maakohtu II korrusel (Tartu mnt 85):
E kell 14-17, T ja N kell 14-18,
R kell 13-15; Tallinna Linnavalitsuse
teenindussaalis (Vabaduse väljak 7):
T ja K kell 14-17.
Eelregistreerimine: tel 612 7878
või e-post oigusbyroo.1@just.ee

Liikumispuudega noored
Ärge jääge peale aktiivse arstiabi
lõppemist koju norutama, tegelikult
on inimloomus nii sitke, et saab soovi
korral kõigest üle. Liikumispuudega
inimesi on Eestis ligi 5% elanikkonnast.
Andke endast teada kas aadressil:
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit,
Endla 59, 10615 Tallinn või helistage
672 0223 või võtke ühendust noorte
algatusrühma liikmetega:
Airi-Anu: 05288711, e-post:
airianu@hot.ee
Liis: 055652701, e-post: liis83@hot.ee;
Lauri: 05213582,
e-post: laurx@tpu.ee

Tasuta arvutikoolitus
Kuni 2004.a. märtsini korraldatakse
tasuta 8-tunnilisi arvutikoolitusi
(kahel korral neli tundi) kõikidele
täiskasvanutele, kel seni pole olnud
võimalust arvutit ja internetti kasutada.
Registreerumiseks helistada tel 669
6222, igal päeval kell 8-20 ja teatada
oma nimi ning kontakttelefon ja
mis keeles, millises linnas ja millal
soovitakse kursus läbida. Korraldajaks
on sihtasutus Vaata Maailma.

Avatud Noortekeskus,
Kahu tn 4
Avatud iga päev kell 13-20.45,
laupäeviti 12-19.45. Võimalus valida
paljude erinevate tegevuste vahel,
s.h. teatristuudio 9-18a., tantsustuudio
10-15a., filmifriikide klubi 13-18a.,
poiste klubi Tallinna Vennaskond,
ajakirjandustegevus ajalehes MIX,
arvutikursused jne. Täpsem info:
www.ank.ee/lank
või tel 632 8814.

Veehinnast Tallinnas
Suhted veefirma, AS Tallinna Vesi
omanikeringis pandi paika 2001. aasta
algul, kui tollane linnavõim eesotsas
isamaaliitlase Jüri Mõisaga erastas
linnale kuuluva Tallinna põhilise vee ja
kanalisatsiooni teenuse tootja inglise
vee-ettevõttele International Water UUle, millega linn sisuliselt kaotas reaalse
kontrollõiguse firmas.

Laugem hinnatõus
Erastamisprotsessi käigus sõlmitud
lepinguks oli ka 12. jaanuaril 2001
sõlmitud Tallinna linna ja AS Tallinna
Vesi vahel sõlmitud teenusleping, mille
allkirjastas Tallinna linna nimel samuti
toonane linnapea Jüri Mõis. Selle lepinguga on määratud veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise tariifimäära kriteeriumid
ja valem selle määra arvutamiseks,
millega sisuliselt nähti ette veehinna 54
protsendiline tõus aastaks 2006.
Praeguse linnavalitsuse arvates oli
kokkulepitud hinnatõus liialt järsk ning
seetõttu elanikkonnale vastuvõetamatu.
Eelmise aasta kevadel algatati veefirma
välisinvestori esindajatega selles küsimuses läbirääkimised, eesmärgiks seati
veehinna tõusu leevendamine. Läbirääkimistel suutis tänagi võimul olev linnavalitsus tõestada, et hinnaga on üle pingutatud ning ei ole üldse arvestatud Tallinna
elanikkonnaga. Linna initsiatiivil sõlmiti uus
leping 30. septembril 2002, millega vähendati aastaks 2006 planeeritud
hinnatõusu 20% võrra, Mõisa poolt 2006.
aastaks planeeritud tõus ajatati aastani
2010. Seejuures aastal 2003 ettenähtud
3,8 protsendiline hinnatõus jäi uue leppe
järgi üldse ära. See muudatus tähendab

Lasnamäe halduskogu OTSUSTAS
1.oktoobri 2003.a. istungil
1. Kooskõlastada Loopealse pst 8, Puju
tn 11/13/15 kinnistute detailplaneeringute
lähteülesanne nr 1408, mille eesmärk on
krundile ehitada õigeusu kirik koos kirikut
teenindava elamu-abihoonega.
2. Kooskõlastada Tallinna arengukava 20042009 Tallinna Linnavolikogu poolt esitatud
kujul (linnavolikogu määruse 27.08.03
eelnõu).
3. Toetada Tallinna Linnavolikogu otsuse
eelnõu täiendada linnavolikogu 05.05.1994
otsusega nr.62 kinnitatud erastamisele
mittekuuluvate elamute nimekirja elamutega
Narva mnt 142 ja Ülemiste tee 9 seoses
nende edasise kasutamise otstarbe
muutmisega.
4. Kinnitada halduskogu sotsiaalkomisjoni
liikmeks hr Taivo Bart.
Järgmine halduskogu istung toimub
15.oktoobril 2003.a.

Kuigi AS Tallinna Vesi on viimase
kahe ja poole aasta jooksul pealinna
veemajanduse arendamisse, so uute ja
vanade vee-ja kanalisatsiooni torustike
ehitamine või rekonstrueerimine, abinõud

Teie küsite, meie vastame
“Kellele on mõeldud koduhooldusteenus
ja mis selle saamiseks tuleb teha?”
Vastab sotsiaalhoolekande osakonna
juhataja Koit Nõlvak:
KODUHOOLDUS on teenus, mis abistab
toimetulekuraskuses inimest tema
igapäevasel toimetulekul, et ei peaks
elama asuma hoolekandeasutusse.
Koduteenuste loetelu ning nende
osutamise tingimused ja kord on
kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse
27.12.1996 määrusega nr.53 ja iga
kliendiga sõlmitakse leping, kus
fikseeritakse just temale osutatavate
teenuste loetelu ja sagedus.
Teenust osutab linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna hooldustöötaja ja hooldustöötaja abi on reeglina õigus taotleda
linnaosa eakal või puudega inimesel kes:

ning viiskümmend töötajat suudavad
pakkuda kiiret ja kvaliteetset teenindust.
Lisateenustena on Punases Selveris
olemas lillelett, fototeenused, videolaenutus, postkast ja kahekümne nelja
tunnine ligipääs Hansapanga teenustele. Erilist tähelepanu väärib infoletis asuv
Piletipunkt, mis on ainuke koht Lasnamäel teatri- ja kontserdipiletite ostmiseks.

Loomingukeskus Aplaus (estraadilaul,
kitarr, löök- ja klahvpillid, fortepiano,
estraaditants), tel 056 764 04.
Kunstide kool Color: alates 1.klassist
kuni täiskasvanuteni (kujutav kunst,
rakenduskunst, disaini alused,
rahvakunst), tel 632 7214.
Laste muusikakooli Gamme
klaveriklass (õpe kokku 8 aastat),
tel 632 2624.

Iga üksikisik, organisatsioon ja ettevõte
võib esitada oma kirjaliku ettepaneku
koos kandidaadi lähema tutvustusega,
mis tuleb saata hiljemalt 24.oktoobriks
aadressile: Eesti Ettevõtlike Naiste
Assotsiatsioon, Tatari 56/58, 10134
Tallinn või e- posti aadressile:
eena@online.ee (tel/ faks: 6461 295).
Aasta naine 2003 tehakse teatavaks
12. novembril.

Vee kvaliteet ei rahulda

Vee- ja kanalisatsiooni teenuse hind elanikkonnale (kr/m3)
Hind kr/m3

40,00 kr
35,00 kr

35,70 kr

Hind
hulgiostjale

Hind
üksikostjale

30,00 kr
25,00 kr
20,00 kr

16,00 kr 17,00 kr

18,50 kr 17,90 kr

19,70 kr

21,00 kr

15,00 kr
10,00 kr

9,43 kr

5,00 kr
0,00 kr

Narva

Tallinn

Rakvere

Tartus

Pärnu

Viljandi

Helsinki

joogivee kvaliteedi parandamiseks ning
kehtestatud keskkonnanõuete täitmiseks,
investeerinud ligikaudu 500 milj. krooni, siis
ei rahulda meid kaugeltki veefirma poolt
toodetud joogivee kvaliteet. See ei rahulda
ka linnaelanikke, mida näitas kujukalt
selle aasta kevadel teostatud laiaulatuslik
veefirma klientide küsitlus. Uuringu tulemus
näitas, et vee kvaliteedi ja puhtusega oli
väga rahul ainult 15% küsitletutest ning
39% olid pigem rahul. Seega võib öelda,
et joogivee kvaliteediga ei ole rahul iga
teine tallinlane. See hinnang näitab, et
AS-il Tallinna Vesi tuleb veel palju ära teha
Tallinna elanike veekvaliteedi tõstmisel ning
rakendatud abinõud ei ole olnud piisavad.
Ning lõpetuseks väike arvestus selle
kohta, kui palju tuleb neljaliikmelisel perekonnal rohkem maksta taotletud hinnatõusu
tõttu. Võttes aluseks keskmi-selt tarbitava
vee hulga inimese kohta kuus, mis on 2,5 m3
ning hinnatõusuks 2,22 krooni kuupmeetri
vee ja kanalisa-tsiooni teenuse kohta, siis
saame vastuseks 22 krooni kuus, mis ühe
inimese kohta teeb 5 krooni ja 55 senti.

Kommunaalteenuste
hinnad kontrolli all

• elab üksinda ja kellel puuduvad
abistamisvõimelised seadusjärgsed
ülalpidajad või elab koos sellise abikaasa,
õe, venna või lapsega, kellel on samuti
toimetulekuraskused,
• on toas võimeline käima iseseisvalt või
kasutades abivahendit, kuid väljaspool
kodu on käimine ja koti kandmine
raskendatud.

Koduhooldusteenuse taotlemiseks on
vajalik esitada järgmised dokumendid:
1. avaldus
2. arsti tõend, et taotleja vajab kõrvalabi

Koduhooldusteenus ei ole ööpäevaringne
põetusteenus, vaid klienti külastatakse
reeglina 2 korda nädalas ning põhiteenusteks, mida kliendid kõige enam vajavad,
on toidu-ja esmatarbekaupade kojutoimetamine, asjaajamine, informatsiooni
edastamine.
Lasnamäel osutatakse koduteenust
september 2003 seisuga 166-le
inimesele 30-ne hooldustöötaja poolt.
Tallinnas kokku on koduhooldusel 880
inimest.

Kuid olulisim muudatus järgnevateks
aastateks, mis hõlmab mitte ainult vee
hinda, vaid kõikide kommunaalteenuste
hindu, on see, et käesolevast
aastast alates vaatab linnavalitsus
kommunaalteenuste hinnapoliitika
üle iga-aastaselt eelarvemenetluse
käigus. Kui eelmised linnavalitsused on
leppinud passiivse pealtvaataja rolliga,
siis meie kavatseme oluliselt kaasa
rääkida hindade kujundamises, seista
hinnavaidlustes linnarahva poolel.
See tähendab, et enam ei kirjutata läbi
lugemata alla mistahes taotlustele hindu
tõsta, vaid kaalutakse läbi hinnatõusude
mõju elanikkonna heaolule ning tehakse
kõik, leidmaks võimalusi hinnatõuse
ära hoida. Teisisõnu, nii, nagu lubasime
valimistel, me ka teeme - me hoiame
kommunaalteenuste hinnad kontrolli all.
Jüri Ratas,
Tallinna abilinnapea

Koduhooldusele ei võeta isikuid,
kellel on:
1. lapsed, kes on võimelised abistama
2. nakkusohtlik haigus
3. vaimuhaigus
4. alkoholisõltuvus
Lisainformatsioon Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast:
Punane 16, III korrus kab.307,
vanemspetsialist Leili Vaikmaa
(telefon 6457 756, GSM 051 68 818).
Vastuvõtt:
esmaspäev 9.00-12.00 või 14.00-17.30
teisipäev 9.00-12.00 või 14.00-16.30
neljapäev 9.00-12.00 või 14.00-16.30
reede
9.00-12.00

Punane Selver Lasnamäel
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Kes võiks olla
aasta naine 2003?

linna elanikkonnale aastatel 2003-2005
vee ja kanalisatsiooni teenuse eest 36
miljonit krooni kokkhoidu.
Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni
seaduse järgi kehtestab vee ja kanalisatsiooni teenuse hinna valla-või linnavalitsus ning uus hind tuleb avalikustada
vähemalt kolm kuud enne selle muutmist.
Kui Tallinna Linnavalitsus ei lähtu
järgmise aasta veehinna kehtestamisel
eelnevate lepingutega võetud kohustustest selles küsimuses, oleks tegemist
sõlmitud lepingute olulise rikkumisega
kõigist sellest tulenevate õiguslike
tagajärgedega. See tähendab, et kui
linn ei aktsepteeri AS Tallinna Vesi
poolt taotletud hinnatõusu 2,22 krooni
kuupmeetri eest järgmiseks aastaks, siis
hinnatõusu leevendamiseks sõlmitud uus
leping muutub tühiseks ning veehinna
suhtes kohaldatakse esialgseid, Mõisa
linnavalitsuse poolt 12. jaanuari 2001
teenuslepingu hoopis karmimaid
tingimusi. Sellist musta stsenaariumi ei
saa linnavalitsus oma elanikele lubada.
Kui võrrelda Tallinna elanike vee- ja
kanalisatsiooni teenuse hindu teiste
Eesti linnadega, siis on see vabariigi
üks madalaimaid, odavam on hind
ainult Narvas. Tallinna leibkonna liikme
netosissetulek aga oli eelmisel aastal
teiste linnadega võrreldes kõige kõrgem
- 3146 krooni, Narvas – 1939 krooni.

Selveri keti algus, Punane Selver on
Eesti jaekaubandusturul omamoodi
tähelepanuväärseks supermarketiks,
sest just Punase Selveri avamisega sai
1995.aasta 19.detsembril alguse üleEestiline super- ja hüpermarketite kett
Selver. Täna on Eestis kümme Selverit,
milledest seitse asuvad Tallinnas.
Ligi 1100-ruutmeetri suuruse müügipinnaga Punane Selver aadressil
Punane 46 on küll Selveri keti väikseim,
kuid vaatamata sellele on kaubavalik lai

Usaldusväärsus tagab püsikliendid.
Jaekaubanduse mõistes austusväärselt eakas maja ja ümbruskonda lisandunud uued ostukohad ei ole Punase
Selveri ostjaskonda vähendanud. Vastupidiselt on klientide arv, kes meie
kaupluses oma igapäevaoste sooritavad, aina kasvanud. Väga oluline klientide usalduse loomiseks ja hoidmiseks
on sõbralik õhkkond, kiire ja asjatundlik
teenindus ning kvaliteetne kaup. Naljaga
pooleks võib öelda, et osad suhted on
kujunenud nii usaldusväärseks, et oma-

vahel suheldakse muudelgi kui kaubandusteemadel ehk nagu head sõbrad.
Toidukaupadest rääkides võib öelda,
et lisaks headele otsekontaktidele kohalike tootjatega ja ettevõtjatega, on
meil pidevalt saadaval laias valikus
Eestis toodetud kaupu. Selveri keti
üheks erisuseks on oma Selveri Köök,
kus valmivad maitsvad ja kodused
toidud. Kiire elutempo juures on need
tooted tõelisteks klientide lemmikuteks
kujunenud. Milline perenaine ei rõõmustaks, kui toiduvalmistamiseks kuluva
aja saab hoopis perele pühendada.

sissetulek ei ole suur. Muutused on
meile juurde toonud palju uusi kliente.
Punase Selveri klientide seas on väga
populaarsed ka regulaarsed hinnale
suunatud Hea Hinna pakkumised,
kolme ülisoodsa toote pakkumine
nädalalõppudel ning Laadapäevad.
Kliendid on aina enam hakanud
hindama tervikut. Kaupmeestelt oodatakse laia kaubavalikut ning kiiret ja head
teenindust. Usume, et tervik ongi just
see, mis Punase Selveri kliente oma
lemmikpoodi ikka ja jälle tagasi toob.
Nele Brigader, Punase Selveri direktor

Väga oluline on tarbija jaoks
kauba hind.
Sellest lähtuvalt tegi Selveri kett
ligi aasta tagasi väga olulise otsuse
ning alandas hindu. Kuna pakume
juba pikemat aega igas kaubagrupis
madalaima hinnaga tooteid, saab
soodsa ostukorvi ka see klient, kelle

Kliendile:
Punase Selveri infoleti telefon: 6 673 500;
Selveri kodulehekülg www.selver.ee
Tööotsijale:
Punane ja Torupilli Selver
võtavad tööle teenindajaid,
avaldus tuleb täita infoletis.

