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TASUTA

GRAFFITI,
vahel kunst ja vahel huligaansetel ajenditel
võõra vara tahtlik rikkumine. Siinsel fotol
on tegemist Tallinna õpilaste sellesügisese
kunstiga, mis valmis koostöös Tallinna
Ida politsei noorsoopolitseinike, Eesti
Naabrivalve ja kolme Tallinna linnaosa
(Lasnamäe, Põhja-Tallinn ja Kesklinn)
koostöös. Lasnamäelt osalesid Lasnamäe
Üldgümnaasiumi õpilased.
12.-18.aastastel õpilastel oli võimalus
tutvuda grafiti kui kunstisuunaga. Grafiti
puhul on tegemist kunstiga, kui selleks
on olemas luba, koht ja inimesed, kes
vastutavad tegevuse eest. Tegemist on
tavaliselt vastavateemaliste üritustega,
kus joonistamiseks on otsitud õige
koht. Noorsoopolitseinikud
eesotsas
Liidia Suimetsaga tutvustasid esimesel
sellelaadsel ettevõtmisel grafitit kui
mitte kunsti puudutavat seadlusandlust
karistusseadustiku
nelja
paragrahvi
rõhutamisega (§ 203, § 204, § 218, § 262)

Tänukirjad Lasnamäe
politseinikele seoses
politsei 85.juubeliga
Aleksandr štovbonko
politseijuhtivinspektor

Lasnamäe muutub turvalisemaks
Käesoleva aasta 9 kuuga registreeriti Lasnamäe linnaosas 3370 kuritegu, mis on
7,3% võrra vähem kui möödunud aastal samal ajal, mil registreeriti 3635 kuritegu. Ainsana
on Tallinnas parem tulemus ettenäidata Lasnamäe naabril Pirita linnaosal, kus kuritegevus on
langenud 29,8% võrra. Mõlemat linnaosa teenindab Tallinna Ida Politseiosakond.

Vargused
Endiselt on suurima arvuga
kuriteoliik vargused, mida registreeriti 1791 fakti.
Häid tulemusi on andnud töö
korterivarguste vastu võitlemisel
ning võrreldes möödunud aastaga,
kui pandi 9 kuuga toime 655
korterivargust,
on
käesoleval
aastal see number 281, mis
tähendab 57,1% langust. Lisaks
kriminaalpolitseinike heale tööle on
selles kindlasti ka oma osa julgetel
linnakodanikel,
kes
teavitavad
politseid
kahtlastest
isikutest

naabrite uste taga tegutsemas või
olmetehnikat trepikodadest välja
kandmas.
Endiselt kõrgel tasemel püsib
autodest varguste arv (478), mis
on siiski 5% võrra väiksem kui
möödunud aastal.
Samas on oluliselt suurenenud
taskuvarguste
arv,
mida
käesoleval aastal on registreeritud juba 145 (möödunud aastal
60). Selle kuriteoliigi puhul saavad,
aga kodanikud ise palju ära teha.
Väärtuslikke esemeid (mobiiltelefonid,
rahakotid, dokumendid) ei tohiks jätta

välistaskutesse
ning
avalikes
kohtades, eriti ühissõidukites ja
kaubandusasutustes tuleks jälgida
tähelepanelikumalt oma pagasit,
millest võib olla suhteliselt kerge
midagi varastada.

Röövimised
Võrreldes möödunud aastaga
on röövimiste arv Lasnamäel
vähenenud 38% võrra, s.o. 354-lt
juhtumilt 219-le. Tihtipeale satuvad
röövimiste ohvriteks isikud, kes
arendavad juhututtavatega alkoholipudeli taga sinasõprust või lü-

hendavad öisel ajal üle tühermaade
vantsides koduteel. Röövi ohvriks
langedes on sellest koheselt vajalik
informeerida politseid, kes asuks
seejärel nn “kuumadel jälgedel”
kurjetegijat otsima.
Oluliselt väiksem tõenäosus
kurjategijat tabada on siis, kui
kannatanu informeerib juhtunust
politseid alles mitu päeva hiljem.
Tarvo Ingerainen
Ida politseiosakonna komissar

Kuna linnaosa ajaleht ilmub iga
kalendrikuu keskel, siis oli võimalik paluda
politseikomissarilt käesoleva aasta üheksa
kuu, mitte kümne kuu politseistatistika
analüüsi Lasnamäe kohta.
Toimetus.

Lasnamäel hinnatakse koostööd

Karina Fesjuk
juhtivkonstaabel
Jüri šelunov
patrullpolitseinik

Vjatšeslav Timošenko
vanemkonstaabel
Vladimir Podgornõi
kriminaalpolitseinik
Helle Soots
noorsoopolitseinik
Jelena Mikkolai
uurija
Jaanus Rohtoja
patrullpolitseinik
Vladimir Baranov
vanemkonstaabel

Aleksandr šematonov
kriminaalpolitseinik
Liidia Räämat
korrapidaja
Tatjana Morozova
uurija
Igor Gudovski
komissar
Andre Hansaar
ülemkomissar
Tarvo Ingerainen
komissar
Lasnamäe Linnaosa Valitsus

11.novembril toimus Lasnamäel pidulik vastuvõtt politseinikele.
Head koostööpartnerid, Tallinna Ida politseiosakond ja Lasnamäe
linnaosavalitsus tundsid rõõmu politsei juubeli valguses senisest
asjalikust koostööst.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus:
Punane 16, 13619 Tallinn
tel. 6 457 700,
e-mail: info@lasnamae.tallinnlv.ee

Linnaosavanem Kalev Kallo jagas külalistele tänukirju ja meeneid
ning tuletas sõbraliku märkusega meelde, et siht, kuhu politsei võiks
liikuda, on paika pandud juba Eesti esimestel iseseisvusaastatel, mil
alates 1923.aastast kriminaalpolitsei kuritegude avastamise protsent
ei langenud alla 60-ne.
Tallinna politsei aseprefekt Raivo Küüt lisas muigega, et kõrge
kuritegude avastamise protsent on tõesti oluline siht, kuid kui
võrrelda möödunud aegu tänasega, siis ei saa märkimata jätta, et
üks kuriteoliik, nimelt hobusevargus on praktiliselt likvideeritud ja
hobusevargaid Lasnamäel enam pole.
Seega muutused on täheldatavad nii kaugete aegade võrdluses, aga
ka tänasele päevale mõeldes. Tuleb tõdeda, et Lasnamäe turvalisus
on tõusuteel ja koostöö linna-ametnike, politsei ja elanikkonna vahel
peaks tagama kurikaeltele ja paadunud kurjategijatele võimalikult
ebamugava tegutsemismaa Lasnamäel.

Ajalehe toimetus:
artiklid ja info:
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
tel 645 7739, 645 7715
e-mail: tiina.naarits@tallinnlv.ee

Tiina Naarits

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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Kalev Kallo linnaosavanemaist tuntuim
Uuringukeskuse Faktum poolt oktoobris läbi viidud arvamusküsitluse põhjal on tallinlaste
suhtumine linnavõimude tegevusesse väga positiivne. Selles mängib kindlasti olulist rolli
asjaolu, et kohaliku omavalituse valimiste järel jätkas linnas sama võimukoalitsioon.
Kui möödunud aasta mais hindas
linnavalitsuse tegevust positiivseks
49% tallinlastest, siis selle aasta
oktoobri
seisuga
on
toetus
tõusnud 63 protsendini. Lasnamäe
linnaosavanema Kalev Kallo sõnul
on linna võimukoalitsiooni toetuse
tõus märk linnaelanike kasvavast
usaldusest
linnajuhtide
vastu.
Usaldus omakorda on tekkinud
stabiilse ning ratsionaalse juhtimise
tulemusel.
Suurt tunnustust pälvib linlaste
poolt linnapea Edgar Savisaare
tegevus. Teda teavad ja oskavad
hinnata kõik küsitlustele vastanud
inimesed ning 76% nendest hindab
tema tööd positiivseks.

Lasnamäe linnaosavanem ja
ajaleht on tuntud
Linnaosade juhtidest on vaielda-

matult kõige tuntum Lasnamäe
linnaosavanem Kalev Kallo. Küsitluse
tulemuste järgi teab teda 40%
tallinlastest. Kõige vähem tuntud on
Nõmme vanem Hanno Pevkur (8%).
Tallinna linnaosade ajalehtedest
on pea sajaprotsendiliselt tuntud
Lasnamäe, Kristiine, Nõmme ja
Pirita linnaosade lehed. Lasnamäe
elanikest teab meie ajalehte soliidne
hulk – 94% vastanutest. Kõige
vähem teavad oma linnaosa ajalehte
Kesklinna elanikud, kõigest 7%.

Keskerakond parteidest
populaarseim
Poliitilistest jõududest on kõige
populaarsem Keskerakond. Selle
erakonna poolt hääletaks praegu
40
%
tallinlastest. Järgnevad
Reformierakond 19% ning Res
Publica 15%. Ülejäänud erakonnad

ei ületaks selle arvamusküsitluse
järgi linnavolikogusse saamiseks
vajalikku 5 % künnist.
On tähelepanuväärne, et Keskerakond on populaarne kõigi vanusegruppide seas – nii noorte, keskealiste kui ka pensionäride hulgas.
Faktumi arvamusküsitluse kohaselt
on linnaosadest Nõmmel populaarseim Reformierakond, Pirital aga Res
Publica. Ülejäänud kuues linnaosas
on kõige populaarsem Keskerakond.

Linnaosavanemate tuntus Tallinlaste seas protsentides

Linnakodanikud toetavad
soodustuste loomist
Linnavalitsuse
kava
siduda
toetused
ja
teenused
linna
registrisse kuulumisega pooldab
rõhuv enamus, 73% küsitletutest.
Samuti toetab enamik linlastest
seda, et ühistranspordi kasutamise,
autode parkimise ning spordirajatiste

kasutamise
hinnad
oleksid
linnaelanike jaoks soodsamad kui
linna külalistele. Soodushindade
kehtestamine pälvib poolehoidu ka
suuremalt osalt neilt küsitletutest,
kes pole Tallinna elanike registrisse
kantud.

Palju õnne juubeliks, Eesti Politsei!
12.novembril tähistas Eesti Politsei oma 85. juubelit.
Laste jaoks nüüd juba hästi tuntud politsei maskott Lõvi
Leo tähistas samal päeval oma 13. sünnipäeva.
Maailmakuulus prantsuse romaanikirjanik Honoré de Balzac küsis
kunagi: “Milline on auväärseim
elukutse?” Ise andis ta ka vastuse:
“Politseinik, sest temas koonduvad
kolme auväärse elukutse rollid:
sõdur, preester ja kunstnik.
Sõdur sellepärast, et ta kaitseb
maad ja rahvast väljastpoolt tuleva

ohu eest, ja kui vaja, siis ka oma
eluga. Samamoodi on ka tugev ja
lojaalne politsei riigi julgeoleku ja
kodanike kaitsja.
Preester sellepärast, et vaevatud
inimesena, kiusatuste ohvri ja külgetõmbepunktina elavat preester patu
äärel. Nii politseinikku kui preestrit
tõmba halva poole. Ometigi vihkavad

nad seda ja jäävad halastamatult
kindlaks süüle ja lepitusele. Nad
pressivad välja ülestunnistusi ja loodavad südametunnistusele ning kahetsusele. Mõlemad nad jäävad ühiskonna
ääremaile, sest armutul tõeotsinguil ei
jõua nad ise eelistatud seisundisse.
Kõikidest elukutsetest õilsama,
kunstniku elukutsega on politseinikul
ühine see, et mõlemad proovivad
uurida toimingu ajendit (põhjust),
mõista conditio humana ja analüüsida
mateeriat, mis jääb peitu fassaadi taha.

Igaüks peab muljete, tunnete, aistingute rägastikus töötama välja kindla
skeemi ja püüdma tabada kas või
põgusat tõemomenti.” (Pieschl 1995)
Soovime kogu Eesti politseile,
eriti
Lasnamäe
politseinikele
palju õnne sünnipäevaks ja igas
ettevõtmises külma pead ning
sooja südant! õnnesoovid kuuluvad
ka kõikidele korda hindavatele
elanikele!
Toimetus

Artikkel põhineb Uuringukeskuse Faktum poolt
oktoobris 2003.a. läbi viidud arvamusküsitlusel
“Tallinna linna juhtimisest ning linnapoolsetest
teenustest ja toetustest”.

Tarmo Lausing
Linnaosavanema abi

Mis veel on toimunud
Lasnamäel
Kuna Lasnamäe ajaleht ilmub kord kuus
(15.-17.kuupäeval), siis kõik sündmused
ei leia piisavalt põhjalikku kajastamist.
Siiski on toimetus valmis oluliste, põnevate
ja ilusate hetkede kajastamiseks. Seekord
ilmub esimene selline lühiülevaade, et
märkida ära ka need tegemised, millest
lehes juttu pole olnud. Sellele rubriigile
saab järg olema sõltuvalt lehelugejate,
asutuste ja organisatsioonide teadetest
ajalehe toimetusele. Andke julgelt teada
kõigest Lasnamäe elu puudutavast.
Toimetus.

oktoober-november

Politsei manitseb valvsusele
Tallinnas on viimasel ajal sagenenud
vargused
meelelahutusasutustest
ja spordihoonetest. Varaste meelispaikadeks on kontsertmajad, huvikeskused, spordihooned ja muud
asutused, kus külastajad jätavad
oma isiklikud asjad üldkasutatavasse
ja kõigile ligipääsetavasse ruumi.

varguse kerget toimepanekut.
Paljudes
kohtades
puuduvad
lukustatavad kapid isiklike asjade
hoidmiseks. Riidehoiu ukse lukustamine
on problemaatiline külaliste pideva
liikumise tõttu. Ohtu ei hinnata piisavalt
tõsiseks ning ei vaevuta ust lukustama.
Lahendusena saab välja pakkuda
selle, et inimesed saavad oma asjad
jätta neile eraldatud lukustatavasse

kappidesse. Viimase võimaluse
puudumisel peaks korraldama
tegevuse nii, et keegi seltskonnast saab
jälgida riietusruumis toimuvat.
Politseile on suureks abiks, kui
inimesed teadvustavad seda probleemi
ning on oma vara suhtes hoolsamad.

1. Taotlus, milles peavad olema
vähemalt
1.1. taotleja nimi
1.2. taotleja registrikood ja vastava
registri nimi
1.3. taotleja aadress ja kontaktandmed
1.4. taotluse selgelt väljendatud sisu
1.5. ettevõtte määratlus (kauplus,
restoran jmt), nimi (selle olemasolu
korral) ja tegutsemiskoha aadress või
avaliku ürituse korral avaliku ürituse
nimetus
1.6. soovitud kauplemisaeg (nädalapäevad ja kellaaeg või sõna
“ööpäevaringselt”)
1.7. kaubad või teenused, millega

soovitakse kaubelda või millega
kauplemist soovitakse korraldada
1.8. ettevõtte või selle osa toiduseaduse
tähenduses tunnustamise otsuse
number, otsuse tegemise kuupäev
ja otsuse teinud asutuse nimi – kui
ettevõte peab olema tunnustatud
1.9. viide tegutsemiskoha kuuluvusele
(kas ollakse omanik või rentnik,
kusjuures rentnik peab ühtlasi märkima
rendileandja nime ja rendilepingu
kehtivusaja
1.10. ehitise, kus tegutsemiskoht
paikneb, kasutusloa number, kasutusloa väljastamise kuupäev ja kasutusloas märgitud kasutusotstarve,
mis peab olema kooskõlas vastavas tegutsemiskohas kavandatava tegevusega

1.11. taotluse esitamise kuupäev ja
allkiri
1.12. taotluse allkirjastanud isiku nimi,
ametinimetus ja kontaktandmed.

LIDA SELLEKS ÕIGED VAHENDID.
Tallinna heakorra eeskirjast tulenev
nõue kehtib kõigile - nii eramajade
omanikele, korteriühistutele, asutustele kui ka linnale endale, kes
korraldab linna hallata olevate
kõnniteede ja parkide hooldust.
Tallinna
heakorra
eeskiri
sätestab, mida võib ja mida mitte
libedusetõrjel kasutada. Keelatud on

kasutada tuhka või kloriide lume- ja
libedusetõrjeks kõnni- või pargiteedel
ning libeduse tõrjeks kasutatava
puistematerjali tera läbimõõt peab
olema 2–6 millimeetrit. Keeld teatud
puistematerjalile on kehtestatud
keskkonnasõbralikkuse tagamiseks.
Heakorra
eeskirjade
rikkumise
korral on vastavatel ametnikel
õigus algatada väärteomenetlus.

Eeskirjade
rikkumine
on
nii
libedatõrje
tegemata
jätmine
kui ka selle tegemine ülalpool
loetletud lubamatute vahenditega.
Trahvisumma võib olenevalt süüteo
suurusest ja menetluse korrast
ulatuda 50 000.- kroonini.

Tallinna politseiaseprefekt Kalle
Klandorf sõnab, et iseäranis sagedased
on sellised vargused spordihoonete
ja huvikeskuste riietusruumides.
“On keeruline kindlaks teha,
kas treeningusaali riidehoidu sisenes
tõeline harjutaja või halbade kavatsustega inimene,” selgitab Klandorf

Teie küsite, meie vastame
Missugused on nõuded, et saada
ettevõttele tegutsemiseks
kauplemisluba?
Vastab kauplemislubade
peaspetsialist Margit Toop:
Äripindade omanikel ja nende
ettevõtjatest rentnikel on ettevõttele
tegutsemisekskauplemisloasaamiseks
kindlad nõuded. Need on sätestatud
Tarbijakaitseseaduse III peatükis §-is 14:
KAUPLEMISLOA TAOTLEMISEKS
tuleb esitada kohalikule
omavalitsusele:
Talv ja libe aeg on kohe tulekul.
Mida võib ja mida mitte kasutada
libeduse tõrjeks Tallinna tänavatel,
kas tõesti on piiranguid?
Vastab linnamajanduse osakonna
vanemspetsialist Enel Kotli:
LIBEDUSETÕRJE SEAB KOHUSTUSE TÕRJUDA LIBEDUST JA VA-

Madis Tilga
Tallinna politsei pressiesindaja

Kauplemisluba väljastatakse või
kauplemisloa väljastamisest keeldumise otsus tehakse kauplemisloa väljastamiseks esitatud taotluse laekumise
päevast arvates 10 tööpäeva jooksul.
KAUBANDUSTEGEVUST
REGULEERIVAD:
tarbijakaitseseadus, alkoholiseadus,
tubakaseadus,
kaupluse
töö
üldeeskiri, toitlustamise üldeeskiri,
teeninduseeskiri ning turgudel ja
tänavatel kauplemise üldeeskiri.

4.10. toimus
Lasnamäel
esimene
varemete
lõhkamine
endise
lihakombinaadi
territooriumil;
lõhkamised on kavas seal lõpetada
15.12.03 ja territoorium puhastada
veebruariks 2004
6.10. Lasnamäe
Üldgümnaasiumi
võõrustatud külalised Inglismaalt,
Saksamaalt ja Austriast kohtusid
linnaosavanem Kalev Kalloga
10.10. Saku Suurhallis toimunud hobuste
esinemisel “Horse Show” said
tasuta osaleda 80 Lasnamäe
vähekindlustatud perede last
21.10. alaealiste komisjoni istung
21.10. Paekaare Gümnaasium viis läbi
eesti raamatu päeva
22.10. pensionärid
kohtusid
sotsiaalkeskuses ajakirjanik Nelli
Kuznetsovaga
22.10. Lasnamäe alaealiste komisjon ja
lastekaitsetöötajaid käisid õppeväljasõidul noorte erikoolides
23.10. Lasnamäe
vanim
lasteaed,
Kivimurru
lasteaed
tähistas
45.juubelit
24.10. Linnamäe Vene Lütseum tähistas
15.juubelit
24.10. Lasnamäe loomingukeskus Aplaus
korraldas Vene Kultuurikeskuses
15.sünnipäeva kontserdi
27.10. halduskogu sotsiaalkomisjon tutvus
Suur-Sõjamäe 6a asuva rehabilitat
sioonikeksusega
31.10. Mahtra
Gümnaasium
tähistas
20.juubelit
4.11. alaealiste komisjoni istung
9.11. linnaosavanem Kalev Kallo kaitses
Lasnamäe
2004.a.
eelarvet
komisjoni ees
11.11. alaealiste komisjoni väljasõiduistung
Paekaare Gümnaasiumisse
12.11. alaealiste komisjoni väljasõiduistung
Läänemere Gümnaasiumisse
14.11. Matkamajas
Lasnamäe,
Tallinna, Nõmme ja Vanalinna
muusikakoolide ühiskontsert
16.11. teatrija
muusikamuuseumis
Lasnamäe muusikakooli õpilaste
esitluses Alo Põldmäe klaveripalad
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Pensionäride päevakeskusel 10.sünnipäev
Alguse sai kõik keerulistest aegadest peale Eesti taasiseseisvumist, mil
pensionäride olukord muutus märgatavamalt raskemaks. Aktiivsema tõuke
pensionäride eneseteadvustamisele andis 17.märtsil 1993 Riigikogus vastu
võetud Riiklike elatusrahade seadus.
14.juunil 1993 sõlmisid Idarajooni Pensionäride Ühendus
ja Dvigatel mitte-eluruumide kasutuslepingu, nii et koht tegevuseks
oli olemas. Ruumide valdaja toel
korrastasid pensionärid ise kõik
neli tuba ühiskondlikus korras.
Kasutaud mööbel hangiti Sakala Keskusest. Ruumid said remonditud ja sisustatud sügiseks
ning 15.novembril avati esimene pensionäride päevakesksus
Tallinnas.
Tegevus toimus algusest peale
nii eesti kui vene keeles. Väga
õnnestunuks pidasid pensionärid
ise
tähtpäevadele
pühendatud
üritusi, kus sai korraga kokku suur
hulk eakaaslasi.

Esimesel kahel aastal oli päevakeskusesse pöördujaid üle kogu
Tallinna, sest teistes linnaosades
alustasid pensionäride päevakeskused tegevust alles 1995.aasta
teisel poolel.
Ringide töö ja teenuste pakkumine on alati olnud seotud
rahaliste võimalustega. Kulusid
kaeti
esialgu
Memme-Taadi
jõululoterii abil ja samuti toetas tegevust Lasnamäe Linnaosa
Valitsus ning Ta l l i n n a S a d a m .
A k t i i v s e m ad algusaastate tegutsejad
olid
Lasnamäe
Pensionäride Ühendusest: Leo
Käpa, Heino Kingu, Mare Õun,
Elfrida Ger, Valentina Anderson,
Zoja Samogina, Olga Haritonova
ja paljud teised.

Märtsist 1996 allub Lasnamäe
pensionäride päevakeskus linnaosavalitsusele ja alates 2002.aastast
on kaks väiksemat keskust
Lasnamäel ühendatud üheks
Lasnamäe Sotsiaalkeskuseks, mis
asub Killustiku tn 16. Kui algusaastal
oli kasutada neli väikest ruumi, siis
nüüd on pensionäride kasutuses
624 m2-ne hästi sisustatud ja
kaasaegselt remonditud pind. See
võimaldab pakkuda mitmekülgseid
sotsiaalteenuseid, arendada huvitegevust ja organiseerida arendavaid ja koosolemist pakkuvaid
üritusi.
Toimetus refereeris Lasnamäe
Pensionäride Ühenduse juhatuse
esimehe, Leo Käpa pikemat kirjutist

Keelekümblus Läänemere Gümnaasiumis
Tallinna Läänemere Gümnaasiumis omandavad õpilased eesti keelt
keelekümblusmetoodika kaudu juba neljandat aastat.
Käesoleval
õppeaastal
õpib
keelekümblusklassides kokku 121
õpilast. Õppekava näeb ette, et
1.klassi õpilased õpivad kõiki
õppeaineid ainult eesti keeles.
2.klassis alustatakse vene keele
õppega. Hiljem minnakse üle osade
õppeainete õpetamisele vene keeles
(loodusõpetus, matemaatika, füüsika,
keemia ja kehaline kasvatus). Inglise
keele õppega alustatakse juba 3.
klassis.
Keelekümblusprogramm

kestab põhikooli lõpuni. Koolil on kavas
edaspidi avada keelekümblusklassi
lõpetanud õpilastele ka vastavad
gümnaasiumiklassid. Kuna keelekümblusklasside õpilaste puhul on
tegemist eestikeelse tasemeõppega,
ei pea nad põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetamisel sooritama enam eesti
keele tasemeeksamit.
Praegused 4. klassi õpilased, kes
kevadel lõpetasid esimese kooliastme,
tegid oma tasemetööd edukalt ning

omandasid õppekavas ettenähtud
pädevused. Teadlaste uuringud näitasid, et keelekümblusõppekava on
õpilastele jõukohane, teises keeles
õppimine ei põhjusta mahajäämust
ainete omandamisel võrreldes tavaprogrammi õpilastega.
Rõõm on sellest, et keelekümblusõpilaste vanemate kindlustunne ja usk programmi edukusse
suureneb. Praegu töötab koolis
kaks ettevalmistusrühma, kus lapsel
on võimalus suhelda õpetajaga ja
kaaslastega eesti keeles. Antakse
piisav
ettevalmistus
kooliks.
Suhtlemine eesti keeles ei valmista
keelekümbluskasside õpilastele erilisi raskusi. Haridusminister, kes
8.oktoobril külastas meie kooli, tundis
huvi, kas eesti keeles õppimine on
raske. Ta sai õpilaste üksmeelse
eitava vastuse. Oleme veendunud, et
keelekümblusmetoodika tagab head
keeleoskused.
Rosalia Virga
Läänemere Gümnaasiumi
õppealajuhataja

Jõuluküla avatakse 30.novembril
Tallinna vanalinna südamesse Raekoja platsile kerkib 29.novembriks
väikeste puitehitiste asum, millest kasvab välja Tallinna Jõuluturg 2003.
Sarnaselt eelmisele talvele kestab
Jõuluturg kuu aega, mille jooksul
saavad külastajad uudistada ning
osta Eestimaa eri nurkadest kokku
tulnud käsitöömeistrite toodangut,
saata jõuluposti, süüa-juua ning
vaadata eeskava.
Tallinna
Jõuluturg
toimub
30.novembrist 31. detsembrini, turg
on avatud iga päev 10.00-18.00,
N-L kuni 19.00. Turu südameks
oleva
hiigelsuure
jõulukuuse
ümber on paigutatud üle 50
spetsiaalselt Jõuluturu jaoks ehitatud
müügimajakese.
Eeskava toimub Jõuluturul enamasti
nädalavahetustel, kuid kõigil päevadel
on Jõuluvana Maja juures askeldamas
mitmed eriti laste jaoks huvitavad

maja, nõnda on igas majas
unikaalne ja omanäoline kaup:
jõuluehted, vanikud, lõhnaküünlad,
puit ja punutised, lambanahasussid,
erinevad kudumid, linased kangad ja
maalitud siid, tujutõstva välimusega
viltmütsid, tatrapadjad, toredad lapitekid, klaas- ja savitooted, mererohuloomad, mänguasjad, jõulukuused ja
saunavihad on vaid osa neist.
Korraldajal(Ober-HausSchlössleAS)
on plaanis ürituse lõppedes toetada
vähemalt ühe lastekodu tegevust.
Eelmise aasta nappidest tuludest
annetati 50 000 krooni Pühavaimu
kiriku tornikiivri taastamisse.
tegelased ja ka ei keegi muu kui
Jõuluvana ise.
Jõuluturul on igal kauplejal oma

Peter Knoll
Tallinna Jõuluturg 2003 direktor

Eestis leviv HI-viirus
haruldane ja ülinakkav
Eestis levib Tartu Ülikooli professori
Mart Ustavi kinnitusel HI-viiruse harvaesinev alamtüüp, mis on tavalisest elujõulisem ja kergemini nakkav. Mart
Ustav on Soome biotehnoloogiafirma
FIT Biotechi asepresident, tema
loodud vaktsiini katsetavad praegu
24 vabatahtlikku. “Tööd alustades
eeldasime, et see tüüp peaks Eestis
olema sama mis Venemaal või
lähiregioonides,” sõnas Ustav. “Tegelikult
on meil täiesti unikaalne olukord.”
Kümneid miljoneid haaranud HIVepideemia sai 70 aastat tagasi alguse
ahvidelt. Praeguseks on viiruse üheksa
alamtüüpi levinud üle maailma. Enim
levinud viiruse C-tüüpi on rohkem
Aafrikas
ja
Indias,
eurooplaste,
põhjaameeriklaste ja austraallaste
hulgas levib B-tüüp. HIV-i omapärana

võivad viirused nakatunud organismis
ristuda, luues suure tõenäosusega
uue, elujõulisema viiruse. Eestis levinud
CRF06 nimeline viirus sisaldab liitvormis
nelja alaliiki. “Varem on sellist viirust leitud
Nigeeriast, Malist ja Ghanast, Euroopas
on esinenud vaid väga üksikud juhud,”
kinnitas FIT Biotechi teadur Maarja
Adojaan. Viiruse A- ja B-alatüübid
jõudsid Eestisse piiride avanedes 1990.
aastate alguses. “Lisaks sellele sisenes
Eestisse ka teine liitviirus Kaliningradist,
mis tekitas seal epideemia ja on kahe
HIV-alatüübi, A ja B liitviirus CRF03,”
selgitas Ustav. “Praeguseks on kaks
liitvormi omavahel ristunud ja tekkinud on
rida uusi viirusi, mis võivad olla senisest
paljunemisvõimelisemad ja suurema
vastupidavusega,” nentis ta.
Postimees Online

Võõrutusravi narkosõltlastele
Lääne-Tallinna Keskhaigla Kopli Polikliinik (Sõle 63) pakub narkomaanidele tasuta medadoonipõhist võõrutusravi, mis on jätk mullu käivitunud
medatoon
asendusravi-programmile.
Keskhaigla vanemõe Liina Kuuskmäe
sõnul valib haigla personal praegu
välja patsiente, kes võiksid alustada
pikaajalist medadoonvõõrutusravi, mis
kestab reeglina vähemalt neli kuud
kuni aasta. “Kui asendusravis võetakse
narkomaanilt vajadus osta illegaalset
narkootikumi, asendades mõnuaine
piisava koguse metadooniga, siis
võõrutuses hakatakse patsiendile antava
metadooni kogust aeglaselt langetama,”
kirjeldab
Kuuskmäe
raviprotsessi.
Võõrutusravi ajal saavad patsiendid ka
psühholoogilist nõustamist, ravile on
korraga võimalik võtta kuni 30 inimest.

Linn tasub medatoonasendus- ja
võõrutusravi neile vähemalt 20
aastastele narkomaanidele, kes on
raskekujulises opiaatsõltuvuses, mille
teeb kindlaks spetsialistidest koosnev
hindamiskomitee. Patsient võtab
metadooni sisse iga päev kindlal
kellaajal meditsiinitöötaja kontrolli all
spetsiaalises ruumis, mis tagavad
personali turvalisuse ja välistavad
aine sattumise kõrvaliste isikute kätte.
Linn käivitas narkomaanidele tasuta
metadoonasendusravi programmi selleks, et tõkestada uimastitarbijate seas
HIV-i levikut ning vähendada narkomaanide poolt sooritatavate kuritegude arvu. Järgmiseks kaheks aastaks
on linn metadoonasendus- ja võõrutusraviks eraldanud 2,5 miljonit krooni.
Raepress

Narkoravi ka noortele
Sihtasutus Tallinna Lastehaigla käivitas Eestis seni uudse buprenorfiinasendusravi programmi, et pakkuda
ravivõimalusi ka väga noortele narkomaanidele, kellel ei saa kasutada
metadooni. Buprenorfiiin on poolsünteetiline opioid, mis blokeerib kasutamisel teiste opioidide (heroiin) toime.
Opioidsõltasest
noor
hakkab
asendusravi käigus manustama iga
päev teatud kellaajal meditsiinitöötaja
järelvalve all buprenorfiini, mille tarbimine
võtab patsiendilt vajaduse narkootikumide
järele. Tänavu on kavas korraga ravile
võtta vähemalt 15 noort vanuses 15-24,

ravi edukuse korral hiljem kuni 25 noort.
Käesoleval ajal kasutatakse buprenorfiini
üksnes 29-riigis kogu maailmas.
Iga patsient peab ravil tasuma ka
omaosaluse määra, 15 krooni päevas
ehk 450 krooni kuus, välja arvatud
noorukid, kelle puudub pere või
tugiisikud. Isiku narkoravi vajaduse
määrab spetsiaalne komisjon, kuhu
kuulub
psühhiaater,
pediaater,
psühholoog ja sotsiaaltöötaja. Ravi
on vabatahtlik, vajalik on vanemate
kirjalik nõusolek. Linn on eraldanud
tänavu raviks 340 tuhat krooni.
Raepress

AIDSi nõustamiskabinet uuel aadressil
Alates 1.septembrist 2003 asub
Tallinna AIDSi Nõustamiskabinet
Paldiski mnt 62, Lääne-Tallinna
Keskhaigla Merimetsa Nakkuskeskuse
ruumides. Kabineti juures jätkab
tegevust AIDSi usaldustelefon 645
5555, millelt saab tööpäevadel nõu ja
teavet AIDSiga seotud küsimustes.
Nõustamiskabinetis
tehakse
võimaliku nakatumise kahtluse korral
vabatahtlikult ja tasuta HIV ning süüfilise
test (veenivere võtmisega). Samas ei

vaja kõik testimist, sest nõustajaga
vesteldes selgub isikliku nakatumise
risk. Kabinetis jagatakse erinevaid
infomaterjale sugulisel teel levivate
haiguste ja HIVi kohta ning õpetatakse,
kuidas end kaitsta nakatumise eest. Iga
külastaja saab kaasa tasuta kondoomi.
Selle aasta 22.augusti seisuga
elab Eestis 3361 HIV positiivset
inimest, aastate jooksul on Eestis
AIDSi haigestunud 35 inimest.
Tervise Arengu Instituut

Uus süstlavahetuspunkt Tallinnas
Narva mnt 46 on süstivatele narkomaanidele avatud uus nõustamispunkt, kus vahetatakse tööpäevadel
kell 15.00-19.00 tasuta süstlaid ja
nõelu ning jagatakse kondoome
ja infomaterjale. Eesmärgiks on
vähendada riskikäitumist süstivate
narkomaanide seas, s.o. säästa

narkomaanide endi tervist ning
vähendada ka riigi poolseid kulutusi.
HIV/AIDSi epideemia ja B- ning
C-hepatiidi
leviku
peatamiseks
süstivate narkomaanide seas on vaja
teenusega haarata vähemalt 60%
süstivatest narkomaanidest.
Raepress

November 2003

Linnaosavalitsus ja politsei
kutsuvad kohtumisele
25.novembril algusega kell 17.30
Lindakivi väikeses saalis, Koorti tn 22
on Lasnamäe elanikel võimalik kuulata
Lasnamäe lähituleviku arenguplaanidest
(räägib
linnaosavanem
Kalev
Kallo) ja kuritegevuse olukorrast
Lasnamäelt (Tallinna Ida politsei
juhtidelt) ning tutvuda vastloodud
Tallinna munitsipaalpolitsei juhtidega
ja munitsipaalpolitsei tegevuskavaga.
Kohal on Eesti Naabrivalve juht.
Vastuse saavad varem esitatud
kirjalikud
küsimused,
mis
tuleb
postitada aadressil Punane 16, 13619
Tallinn või saata e-postiga aadressile
paavo.pettai@tallinnlv.ee.

Muutus bussiliini nr.65 marsruut
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse taotlusel ja finantseerimisel pikendatakse
bussiliini nr.65 uue kaubanduskeskuse
“Lasnamäe Centrum” juurde.
Alates 20.oktoobrist on bussiliin
65 järgmiste bussipeatustega: Seli,
Ümera, Raadiku, Mustakivi, Lasnamäe
Centrum, Mahtra, Raadiku, Ümera, Seli.
Seoses sellega muutub ka sõiduplaan:
liin töötab tööpäevadel 5.45-22.58
intervalliga 30 minutit ja laupäevalpühapäeval 6.45-22.38 ühesuguse
sõiduplaani ja intervalliga 45 minutit.

Odav käsitöö pood
Merimetsa tee 1 asuvast tugikeskuse
poest saab esmaspäevast reedeni
kell 8.30-16.30 osta ja tellida
odavate hindadega tarbekunsti- ja
käsitööesemeid: maale, kaltsunukke,
jõulususse, jõuluteemalist voodipesu,
lapitekke ja palju muud. Täpsem
info
tugikeskuse
tegevdirektorilt
tel 656 7530, Saima Kalgan.

Päästearmee avas säästupoe
1.novembrist
asub
Telliskivi
Kaubakeskuses “Kadri ja Villu pood”
(Telliskivi tn 61).
Kaupluses
pakub
päästearmee
kvaliteetseid
madalate
hindadega
riideid ja majapidamistarbeid.

Pensionäride infotund
Lasnamäe Sotsiaalkeskuses, Killustiku tn 16 toimub kell 14.00 iga kuu
1. ja 3. kolmapäeval eestikeelne ning
2. ja 4. kolmapäeval venekeelne
infotund päevakajalistel teemadel ja
kohtutakse külalistega.

Maleklubi Šahh ja Garde

Laste- ja noorte maleklubi Kalevipoja
tn 10 võtab vastu uusi liikmeid, kes
on sündinud 1996 ja varem. Rühmad
on nii vene kui eesti õppekeelega,
majanduslikult raskes olukorras olevate
perede lastele on treeningud täiesti
tasuta. Samuti pakub klubi koostööd
Lasnamäe
üldhariduskoolidele
ja
on valmis tasuta läbi viima turniire,
loenguid ja õppusi. Tere tulemast
imelisse malekuningriiki!
Telefonid: 636 6494, 053 99 1414;
e-aadress: grigorairapetjan@mail.ru.

Mahtra spordiklubi
Võtame vastu 14.-18.a. tütarlapsi
sheipingu-, rütmivõimlemise- ja
aeroobikarühmadesse.
Treeningud toimuvad Mahtra tn 44
teisipäeviti ja neljapäeviti, treenerid
O. Sabelnikova ja V.Botskarjova.
Täpsem info telefonil 634 4705.

Fotokonkurss noortele
Tallinna
Avatud
Noortekeskus
kuulutas välja noorte fotokonkursi
teemal “Täiskasvanud ei näe”, kus
hinnatakse kõige rohkem piltide kunstilist
väljenduslikkust ja teemakohasust.
Töid hinnatakse kahes kategoorias
- värviline foto ja must-valge foto ning
kolmes vanusegrupis - kuni 14.a,
14.-18.a ja 18.-25.aastased noored.
Töid oodatakse kinnises ümbrikus
kuni 1. detsembrini Tallinna Noorte
Infokeskusesse, aadressile Pärnu mnt
6. Arvestatakse nii postiga saadetud kui
isiklikult kohale toodud töid. Parimaid
ootavad mõnusad auhinnad. Lisateave
tel 6 412 271, info@taninfo.ee.

Kohalike omavalitsuste valimistest on möödunud aasta
Toimetus vestles rahva poolt valitutega.

Esimene
vestluspartner on
Tallinna Volikogu
esinaine proua
Maret Maripuu,
kellelt pärisime:
1. Kuidas pandi paika linnavolikogu ja
linnaosa halduskogu liikmed?
Linnavolikogu liige valitakse vastavalt Kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seadusele kolmeks
aastaks. Kandideerida saab erakonna või valimisliidu
(kuni 2005.aastani) nimekirjas või üksikkandidaadina.
Valimistulemused
kinnitab Tallinna
linna
valimiskomisjon oma otsusega. Alates 2005. aasta
valimistest pikeneb volikogu liikme volituste aeg
neljale aastale. Halduskogude moodustamine
on reguleeritud Tallinna põhimääruses. Halduskogu
liikmeid ei valita otse, vaid HK koosseisu kinnitab
linnavolikogu valimistulemuste põhjal, kusjuures
liikmeks võib olla linnavolikokku sellest linnaosast
valitud linnavolikogu liige või sellest linnaosast
linnavolikokku kandideerinud isik. Linnavolikogu liige
või sinna kandideerinu peab avaldama ise kirjalikku
soovi saada linnaosa halduskogu liikmeks.
2. Millised õigused on linnavolikogu ja
linnaosa halduskogu liikmetel?
Linnavolikogu liikme õigused tulenevad Kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusest ja Tallinna
põhimäärusest. Linnavolikogu liige osaleb volikogu
komisjonide töös ja täiskogu istungitel, seega
osaleb ta linnavolikogu õigusaktide menetlemise
ja vastuvõtmise protsessis. Muuhulgas on tal õigus
algatada volikogu otsuste ja määruste eelnõusid,
esitada
arupärimisi
linnavalitsuse
liikmetele.
Halduskogu on linnavolikogu üks tööorganeid,
kelle otsustel on linnaosa vanemale, linnavalitsusele
ja linnavolikogule soovituslik iseloom. Halduskogu
pädevus on toodud Tallinna põhimääruses.
Halduskogu põhiülesandeks on anda arvamusi
nendes küsimustes, mis puudutavad vastavat
linnaosa (näiteks detailplaneeringud, vara müügid).
Halduskogul on õigus ka ise algatada linnavolikogu
otsuste või määruste eelnõusid. Halduskogu esimees
kuulub Tallinna põhimääruse järgi linnavolikogu
eestseisuse koosseisu, mis on nõuandev organ
linnavolikogu esimehe juures.
3. Teie soov Lasnamäe elanikele?
Soovin Lasnamäe elanikele kõikide soovide
täitumist! Lasnamäe linnaosa on üksi nii suur
kui Eesti suuruselt teine linn Tartu - kahtlemata
on kirju tema elanikkond ja kõiki ei saa teha
rõõmsaks ühe sooviga. Tahaksin siiski väga, et
Lasnamäe areneks selliseks elukeskkonnaks, kus
kõigil linnaosa elanikel oleks võimalik oma soove,
unistusi ja huvisid realiseerida.

Lasnamäe halduskogu
OTSUSTAS 29.oktoobril 2003
1. Kooskõlastada Peterburi tee 42 kinnistu
detailplaneeringu lähteülesanne nr 1640
märkusteta.
2. Kooskõlastada Peterburi tee 48 kinnistu
detailplaneeringu lähteülesanne nr 1688
märkusteta.
3. Kooskõlastada Peterburi tee 54 ja 56b-56j
kinnistute detailplaneeringu lähteülesanne
nr 1379 märkusteta.

Teine
vestluspartner
on Lasnamäe
Halduskogu esimees
härra Pavel Starostin,
kellelt pärisime:
1. Kes on halduskogu liige, mida arutatakse
halduskogu ja mida halduskogu komisjonide
istungitel?
Tegemist on inimesega, kes oma poliitilise
tegevusega peaks toetama linnaosa arengut.
Halduskogu liige ei oma kontrollimise ega
karistamise õigust, revideerimise pädevus on
halduskogu revisjonikomisjoni liikmetel.
Vastavalt
linnaosa
põhikirjale
saavad
linnaosa puudutavad linnavolikogu määrused
ja otsused alguse halduskogu komisjonide
ja seejärel halduskogu otsustest. Need
sisaldavad kooskõlastusi küsimuste osas,
mis
on
ettevalmistatud
linnaosavalitsuse
poolt.
Halduskogu
omab
õigust
teha
projekt-dokumentidesse
parandusja
täiendusettepanekuid. Samuti on halduskogul
õigus esitada linnavolikogule algatuskorras mingi
probleemi käsitlemiseks konkreetne teema.
Linnavolikogu ei aruta enne linnaosa puudutavaid
küsimusi, kui halduskogu pole oma seisukohta
öelnud.
2. Kuidas Lasnamäe elanik peaks tegutsema,
kui tahab linnajuhtidele probleemist teada
anda?
Probleemist tuleks teatada kirjaliku avaldusega.
Enamasti oskab linnaosavalitsuse infolaua
spetsialist või sekretär inimene suunata kohe
õigesse kohta, et võimalikult kiirelt tema
mureküsimusele lahendus leida. Keerulisema
küsimuse korral tasuks kindlasti minna ametnike
vastuvõtule.
Edasi on võimalik, et tulebki soovitus
probleemist rääkida halduskogu esimehele ja
samuti võib elanik ise tulla otse halduskogu
esimehe juurde. Minu vastuvõtule on vajalik
eelnev registreerumine telefonil 694 3217.
3. Teie soov oma valijatele ja ka teistele
Lasnamäe elanikele?
Soovin kõigile rohkem aktiivsust linnaosa
probleemide teadvustamisel ja neile lahenduste
otsimisel, samuti ise lahendamisel osalemisel.
Kindlasti ei tohiks murega üksi jääda, vaid
tegutseda seni, kuni on lahendus leitud!

Kolmas
vestluspartner on
Lasnamäe Halduskogu
üks liige, proua
Raissa Zerkalina,
kellelt pärisime:
Mida tähendab Teile üks aasta halduskogu
liikmeks olemist?
Ei uskunud isegi, kui suure töökoormuse võib
tuua rahva usaldus ja enese vastutustunne. Veel
aasta tagasi mõtlesin väga sarnaselt mitmete
täna minu poole pöörduvate inimestega, kes
kiruvad kohalikke võimukandjaid. Isegi piinlik
praegu tunnistada, aga arvasin ka, et nii linnakui linnaosavalitsuses istuvad riigiraha raiskajad,
kes midagi ei tee peale mõne paberi liigutamise.
Selles osas olen oma seisukoha läbi kogemuse
otse vastupidiseks muutnud. Linnaosavalitsuses
olen kohanud enamasti südamega töötavaid
ametnikke. Iial ei tõsteta kõrvale kellegi avaldust
ei sellepärast, et käekiri vilets ega sellepärast, et
kiri on venekeelne. Keelemure ongi üks sagedasi
põhjuseid, miks mõni valija tuleb muret kurtma,
sest arvatakse, et võimukandjad võtavad vaevaks
suhelda vaid eesti keeles. Tegelikult suheldakse
Lasnamäel võrdselt nii eesti kui vene keeles.
Möödunud aasta on olnud üks suur töö.
Halduskogu liikmena ei pea ma võimalikuks
vahepeal varjuda ja olla valijate palvetest eemal.
Nii olen tegutsenud tarbijakaitsekomisjonis ja
aidanud laste elu kergemaks muuta. Seetõttu tean
ka, et lastekaitsespetsialiste peaks Lasnamäel
senisest veelgi enam olema. Siis jõuaks pädev
inimene ka nende juhtumiteni, kus pereliikmed ei
ole ise teada andnud, millistes raskustes lapsega
pere viibib. Ütlemata ei saa jätta oma imetlust
linnaosa juhtide osas. Võitlevad nad ju uue aasta
eelarve iga sendi eest, mis võimaldaksid peatada
Lasnamäe senise alafinantseerimise, sest eelarve
püsib 1995.aastast.
Jätkuvalt teen endast sõltuva, et jätkuks
Lasnamäele mängu- ja spordiväljakute rajamine,
nii et igas elamukvartalis oleks üks selline.
Kindlasti pean oluliseks, et Lasnamäel oleks
koolid nii vene- kui eestikeelse õppega. Riigikokku
valitud liikmetele panen aga südamele, et neil
tuleks leida aega regulaarselt halduskogudega
kohtuda. Just halduskogu liikmed on igal päeval
tavalise inimese kõrval.
Lasnamäe elanikele soovin jõudu ja usku kõiges!

Kahjuks ei olnud võimalik teostada plaanitud vestlust linnapea Edgar Savisaarega, kes on haiguslehel.
Loodame temaga leheveergudel vestelda esimesel võimalusel peale tema töölenaasmist ja soovime talle
kõike kõige paremat.
Toimetus.

4. Kooskõlastada Varraku tn 14 kinnistu
detailplaneeringu lähteülesanne nr 965
märkusteta.
5. Toetada Tallinna Linnavolikogu
otsuse eelnõu tunnistada erastamisele
mittekuuluvaks Pae tn 48 elamu seoses
selles elamus asuvate eluruumide edasise
kasutamisega üürilepingu alusel.
Järgmine halduskogu istung toimub
19.novembril.

Tallinna Linnavolikogu
Lasnamäelt valitud saadikud
teatavad oma vastuvõttudest:
Keskerakonna fraktsioon
* TATJANA VASSILJEVA: 19.nov ja 3.dets
kell 17-18; Vana-Viru 12, tuba 114
* VITALI FAKTULIN: 18. ja 25.nov; 2., 9.,
16., 23.dets; kell 17-19 Pae tn 21, tuba 325
* PAVEL STAROSTIN: 24.nov; 8. ja
22.dets kell 15-18; Punane tn 16, tuba 503
Lisainformatsioon telefonil 694 3217.

Reformierakonna fraktsioon
* SERGEI IVANOV: 27.nov.
kell 16.30-17.30; Vana-Viru 12, tuba 101.
Eelregistreerumine tel 694 3231.
Res Publica fraktsioon
* LJUDMILLA LINDNER: 21.nov
ja 19.dets (kuu 3.reede) kell 16-18;
Lasnamäe 24.
Eelregistreerumine telefonil 621 0708.
* TOOMAS TAUTS: 6. ja 20. nov; 4. ja
18.dets (paaritu nädala neljapäev)
kell 16.30-17.30 Vana-Viru 12.
Eelregistreerumine telefonil 694 3236.

Lasnamäe Tervisekeskuses Medicum

Kultuurikeskuses “Lindakivi”

• ei pea alates 1.novembrist tasuma
enam visiiditasu Haigekassa poolt tasustatavatel arstivastuvõttudel polikliinikus; tasu võetakse endiselt koduvisiitide
eest (lastel, õpilastel ja pensionäridel on
see 25.- krooni, teistel ravikindlustusega
hõlmatud isikutel 50.- krooni)
• lihtsustamaks inimeste pääsu arsti
vastuvõtule on käivitatud elektrooniline
aegade broneerimissüsteem; selleks
tuleb broneerida internetis Medicumi
kodulehel (www.medicum.ee) aeg arsti
vastuvõtule patsiendile sobival ajal;
paar päeva enne vastuvõttu saadetakse
patsiendi e-posti aadressile lühike
meeldetuletus
• avatud ema-lapse tuba (kab 136),

Novembris
21.11. kell 20.00 Tantsuõhtu makimuusikaga. Pilet 30.22.11. kell 20.00 Tantsuõhtu ansambliga EHO. Pilet 30.23.11. kell 18.00 A. Vampilovi “Pardijaht”. Pilet alates 40.29.11. kell 14.00 Ivan Semjonovi kontsert pensionäridele. Tasuta

kus on võimalik imikut hooldada,
korrastada ning toita
• võimalik end vaktsineerida gripi vastu:
Gripp on tavalisest külmetusest tõsisem
haigus, sageli tekivad tüsistused kopsupõletik, keskkõrvapõletik jne.
Eriti ohustatud on kroonilisi haigusi
põdevad patsiendid. Vaktsineeritakse
neid inimesi, kellel puuduvad vastunäidustused. Vaktsineerimiseks saab
end registreerida telefonil 605 0601.
Gripi vaktsineerimise hind on 115.-krooni.
• teenindatakse patsiente tööpäevadel
kell 8-20 aadressil Punane tn 61
(bussid 35, 44, 50, 58, 19 – peatus
Pikri); registratuuri telefon on 605 0601
Medicumi koduleheküljelt

Detsembris
06.12. kell 20.00 Tantsuõhtu ansambliga EHO. Pilet 30.13.12. kell 20.00 Tantsuõhtu ansambliga EHO. Pilet 30.11.-14.12. Rahvusvaheline laste estraadilaulufestival
Jõulukohtumised 2003:
12.12. kell 14.00 Konkursi I voor nooremale grupile. Tasuta
kell 16.30 Konkursi I voor vanemale grupile. Tasuta
13.12. kell 11.00 Konkursi II voor vanemale grupile. Tasuta
kell 14.00 Konkursi II voor nooremale grupile. Tasuta
14.12. kell 15.00 Festivali lõppkontsert Vene Kultuurikeskuses. Pilet 20.-

