Lasnamäe linnaosa ajaleht

Tiraazh 50 000
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TASUTA

2003 - toimekas aasta Lasnamäel
DETSEMBER,
JÕULUKUU
• Piduehteis on Lasnamäe kolm
suuremat tänavat, seda alates
30. novembrist kuni 15. jaanuarini.
Valgustatud
jõulukaunistused
paigaldatakse Smuuli teele, Laagna teele ja Punasele tänavale
• Meeleolu pakuvad kaks jõulupuud: Lindakivi Kultuurikeskuse
kõrval ja Majaka ning Lasnamäe
tänavate ristumispaigas
• Muusikaelamusi tasuta advendikontsertidel Laagna Gümnaasiumi aulas (Vikerlase tn 16)
pakuvad Lasnamäe Muusikakooli
väikesed muusikud:
15.dets.kell 18.00
20.dets. kell 12.00
• Jõulukontsert
Lasnamäe
Sotsiaalkeskuse
liikmetele
15. detsembril kell 14.00 sotsiaalkeskuses (Killustiku tn 16). Esinevad
laulu- ja tantsuansambel LUSTILISED
ning naisansambel HÕBELÕNG

Kell tasa tornist kesköötundi teatab,
mustmiljon tähte särama siis lööb.
Sa seisata - aeg korraks peata
ja tunne südames, et käes on jõuluöö.

• Tasuta kontserdid Lindakivis:
20. detsember kell 11 esineb
APLAUS, kell 17 LÜÜRA

Sa süüta oma käega kuusel küünlad

• Etendus Lasnamäe pensionäridele:
21.detsembril kl 17 Lindakivi Kultuurikeskuses venekeelne tragikomöödia A. Vampilovi “Pardijaht”
(lavastaja Adolf Käis).

ning usu homsesse - kus päevad õnne täis.
foto: Artur Vill

Hetk minevikust proovi kinni püüda,
mis sulle õnne tõi või kaunis näis.

Käes on aasta viimane kuu, jõulu- ja leppimiste
kuu. Vanarahvas uskus, et jõuludeks korrastatud
suhted ja makstud võlad lubavad puhta hingega
astuda uude aastasse. Jõuluajal, aasta pimedaimal
ajal soosib juba loodus, et inimene aeglustaks
igapäevatempot ja väikese tagasivaate abil teeks
plaane peatselt saabuvaks valguseajaks.
Lasnamäele on mööduv aasta on olnud teguderohke,
tähtsündmusigi on olnud palju, mõni neist on
mõjutanud suurt enamust Lasnamäe inimestest,
mõni on olnud tähtis vähematele. Siinkohal vaid
väike valik hetki aastast 2003 Lasnamäel …

JAANUAR
• olümpiavõitja Ants Antson avas
valgustatud avaliku liuvälja Lindakivi Kultuurikeskuse kõrval
• suur enamus ligi 20 000-st Lasnamäe pensionärist, kes on Tallinna
elanikeregistris,
said
Tallinna
Linnavalitsuselt
500
krooni
hinnatõusu kompensatsiooni

VEEBRUAR
• Eesti iseseisvuspäeva tähistamiseks süüdati lõke Jüriöö pargis ja toimus tasuta Anti Kammiste ning Ivo Linna kontsert
Lindakivi Kultuurikeskuses
• linnaosavalitsus andis politseile
linnaosavalitsusega samas hoones
ruumid
konstaablipunkti
avamiseks, seda lisaks Mahtra 48

ja Paasiku 7 ruumidele
• esimesed
Lasnamäe
korteriühistud said kätte korrusmajade
välisviimistluspassid
• esmakordselt andsid noor-sõdurid
truudusevande
Jüriöö
pargis
Sõjamäel

MÄRTS
• esmakordselt
taasiseseisvunud
Eesti ajal ületas registreeritud
elanike arv Lasnamäel 110 000 piiri

APRILL
• senine
linnaosavanem
Olev
Laanjärv asus Riigikogu liikmeks
• Lasnamäe ja Haabersti lastekaitsespetsialistid otsisid ühises ümarlauas lahendusi suurelamutes
elavate
psühho-sotsiaalsete

riskirühmade määratlemisel ja
abistamisel
• toimusid pidustused Lasnamäe
10.päevade ja Jüriöö ülestõusu
660.aastapäeva tähistamiseks

MAI
• Lasnamäe
linnaosa
vanema
ametikohale asus Kalev Kallo
• käivitati kaks uut naabri-valvesektorit
senisele kolmele lisaks
• avati ettevõtlusinkubaator Dvigateli
tööstuspargi territooriumil
• avati kodutute rehabilitatsioonikeskus aadressil Suur-Sõjamäe 6a
• tööle asus ajutine kriisikomisjon
seoses Pae tn 23a elumajas ühe
inimelu nõudnud ja suuri kahjustusi
tekitanud pommiplahvatusega

JUUNI
• võeti kasutusele kauplus-buss Iru
hooldekodu territooriumile ehitatud
sotsiaalmaja elanike teenindamiseks

JUULI
• valmis jalgrattatee Narva mnt 150
juurest Mustakivi teeni
• valmis Ümera tn nelja maja
sisehoovis olev spordiplats

AUGUST
• oluliselt
uuendati
Lasnamäe
linnaosa veebilehekülge
• Lasnamäe
10.sünnipäeva
ja
kooliaasta
alguse
kultuuriprogramm koos laulu, tantsu,
näitemängude ja põneva ajaviitega

• valmis Arbu
haljasala osa

pargi

järjekordne

SEPTEMBER
• avati ka venekeelne Lasnamäe
linnaosa veebilehekülg
• toimus Lasnamäe linnaosast valminud G. Jegorovi ja K. Reintami
dokumentaalﬁlmi esmatutvustus
• Euroopa
Liiduga
liitumise
küsimuses vastas “jah” 60,6%
Lasnamäel valimas käinutest
• avati
Lasnamäe
suurim
kaubanduskeskus,
Lasnamäe
Centrum Mustakivi teel
• Moskva ja kogu Venemaa Patriarh
Tema Pühadus Aleksius II õnnistas
Lasnamäed

OKTOOBER
• avati
teine
rahvaraamatukogu
Lasnamäel,
Paepealse
raamatukogu
• Lasnamäe
vanim,
Kivimurru
lasteaed tähistas 45.juubelit

NOVEMBER
• Lasnamäe pensionäride ühendus
tähistas 10.juubelit
• Avati
teine
noortekeskus
Lasnamäel,
Mahtra
Avatud
Noortekeskus

KAUNEID MÄLESTUSI
MÖÖDUVAST AASTAST JA
MEELDIVAT UUT AASTAT!
Lasnamäe Linnaosa Valitsus

• Jõululaule koolide kirikukontsertidel saab nautida:
KAARLI KIRIKUS (Toompea tn 10)
22. dets. kell 10.00,
esineb Laagna Günaasium
METODISTI KIRIKUS
(Narva mnt 51) 22.dets. kell 11,
esineb Lasnamäe
Üldgümnaasium
KAARLI KIRIKUS
22.dets. kell 12.00,
esineb Kuristiku Günaasium
PIRITA KLOOSTRI KABELIS
(Merivälja tee 18) 22.dets. kell 18.00,
esineb Katleri Põhikool
PÜHAVAIMU KIRIKUS
(Pühavaimu tn 2) 23.dets. kell 12,
esineb Sikupilli Keskkool
• Linnaosavanem Kalev Kallo
jõulu- ja aastalõputervitus
Lasnamäe inimestele,
25.dets. kell 21.15 telekanalis STV
• Mälestamistseremoonia
“Kaheteistkümnendal tunnil”:
31.dets. kell 12 päeval Jüriöö pargis
Sõjamäel traditsiooniline auvahtkonnaga küünalde süütamine ja
lillede asetamine langenute mälestusmärgi juurde. See traditsioon
on võimalus igal tallinlasel mälestada
oma lähedast lahkunut, ka siis,
kui haud asub Tallinnast kaugel.
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: tiina.naarits@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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Head lasnamäelased, Linnavalitsus

Veel mõni nädal ja 2003. aasta
saab ajalooks. On saanud heaks
tavaks, enne kui lahkuvale aastale
lõplikult hüvasti ütleme, hetkeks
peatuda ja vaadata tagasi ning
heita pilk tehtule ja toimunule.
Nii mõnigi sündmus või valminud
ehitis on jõudnud saada nii
omaseks, et vahel tundub see
juba väga ammu olemas olnud.
Tuleb endalegi üllatusena, et
paljud sündmused on aset leidnud
just lõppeval aastal.
Kui vaadata riigi tasandil, siis
käesoleval aastal tehtud otsuseid
on võimatu ülehinnata. 02. märtsil
valisime omale järgnevaks neljaks
aastaks uue Riigikogu. 14. septembril
ütlesime “jah” ühinemisele Euroopa
Liiduga. Selle otsuse tähendust ja
tagajärgi saame sügavuti mõistma
ning tundma alles aastate pärast.
Kunagi annavad hinnangu sellele
otsusele meie lapsed.
Kindlasti
on
omad
väikesed
sündmused ja arengud toimunud ka
Lasnamäel, millest igaüks annab oma
väikese panuse meie elukvaliteedi
paremaks muutmisele.
1. septembril tähistas Lasnamäe kui
iseseisev linnaosa oma kümnendat
aastapäeva, siis võisime rõõmuga
tõdeda, et kunagi väljahõigatud
loosung “Peatage Lasnamäe!”, on
ammu ja jäädavalt minevikuks saanud.
Rõõm on tõdeda, et sellel aastal
valmisid väikesed spordiplatsid Vormsi
haljasalal ja Ümera 36-40 sisehoovis,
korrastati
spordiplats
Kivimurru
tänaval. Valmisid mänguväljakud

lastele Majaka tänav 42 hoovis,
Punane tn.1 Kihnu-Narva mnt. nurgal
ja Paekaare sisekvartalis. Eriti viimase
kohta on linnaosavalitsusse laekunud
isegi kirju tänulikelt lastevanematelt.
Peaaegu
lõpetati
Tuulteplatsi
pargi ehitus, jätkati Kivila haljasala,
jalgratturid, rulasõitjad ja rulluisutajad
said oma kasutusse valgustatud
jalgrattatee Narva mnt. 150 kuni
Mustakivi teeni. Hästiremonditud
ruumides
avas
oma
uksed
Paepealse
raamatukogu
Pinna
tänaval. Aega aitab kokku hoida
otse Lasnamäe südames valminud
uus kaubanduskeskus “Lasnamäe
Centrum”, kus palju igapäevaseks
eluks vajalikku on nüüd võimalik
kätte saada väikese ajakuluga kodu
lähedalt. Detsembris avab uksed uus
kergejõustikuhall Punasel tänaval
ja veel üks noortekeskus Mahtra 48
ruumides.
Omaette tähtsündmus Lasnamäe
elus oli kindlasti Tema pühaduse
Moskva ja kogu Venemaa patriarhi
Aleksius II külaskäik ja tulevase
pühakoja
nurgakivi
õnnistamine.
Toob ju pühakoja valmimine tulevikus
kindlasti kaasa enam headust meie
südameisse, mille järgi mõnikord väga
suurt puudust tunneme.
Seda loetelu võiks veelgi jätkata.
Kõik see räägib selget keelt sellest,
et Lasnamäe areneb üha kiiremini
ning lähiaastatel saab Lasnamäest,
loomulikult koos oma lahutamatu SuurSõjamäe tööstuspiirkonnaga, Tallinna
arengu keskus - Tallinna arengu
mootor. See loomulikult rõõmustab,
aga kindlasti ka kohustab. Me peame
välja nägema üha paremad, sest meie
vastu hakatakse üha rohkem huvi
tundma, meil hakatakse üha rohkem
külas käima.
Kindlasti on omad võidud, omad
saavutused
ja
õnnestumised
lahkuvast aastast kaasa võtta ka
igal perekonnal, igal inimesel,
igal lasnamäelasel. Soovin kõigile
rõõmu südamesse oma lähedaste
ja iseenda kordaminekutest, soovin,
et saabuvatel Jõulupühadel valitseks
teie hinges rahu ja ümbritseks
lähedaste inimeste soojus.
Kauneid saabuvaid Jõulupühi ja
head vana-aasta lõppu! Kohtume jälle
veelgi tegusamal uuel aastal,
Kalev Kallo
Lsanamäe linnaosa vanem

tagab ka uuel
aastal tallinlastele
kindlustunde
Hea lasnamäelane, uue aasta algus on lähedal ja on
üks küsimus, mida enesele sellisel ajal kõige tihedamini
esitame: milline saab olema järgmine aasta?
Tallinnas võime 2004. aastale vastu
minna suurema kindlustundega kui
mistahes
mujal
Eesti
paigas.
Linnas võimul oleva Keskerakonna
ja
Reformierakonna
koalitsiooni
kohta näita-vad avaliku arvamuse
küsitlused, et just linnavalitsuse töö
järjepidevus on see, mida linlased
kõige enam hindavad.
Pärast aastataguseid kohalike omavalitsuste valimisi otsustasime, et
jäägu püsima koalitsioon, millel on
linlaste ülekaaluka enamuse toetus
ning lai poliitiline kandepind. Kohtade
jaotus linnavolikogus võimaldanuks
Keskerakonnal valitseda ka üksinda,
kuid
me
otsustasime
jätkata
koalitsiooni
Reformierakonnaga.
Sellega tagasime suurema stabiilsuse
linna juhti-mises. Keegi ei pea
muretsema, et linnavalitsusse tuleb
uus meeskond ja muudab üleöö kõik
ümber.
ÜKS VALITSUS PIKKA AEGA
VÄLISTAB OOTAMATUD MURED
Mõelgem, mis juhtuks siis, kui
linnavalitsusel poleks kindlat toetust ning
võim pidevalt vahetuks. Siis ei võiks iial
olla kindel, kes homme linnas võimul
on ning kuidas ta linnaelu korraldab?
Siis ei maksaks loota lapse sünni
puhul linna makstavale 5000-kroonisele
sünnitoetusele, sest uus linnavalitsus
ei pruugiks erinevalt praegusest näha
mingit mõtet laste ja noorte perede
toetamises. Perekond, mis arvestas
5000-kroonise
toetusega
lapse
kooliminekul, peab ootamatult hakkama
saama ilma selleta, sest võimalik uus
linnavalitsus võiks alati otsustada selleks
otstarbeks mõeldud raha suunata
kusagile mujale.
Väikeettevõtjat, kes loodab linna
pakutavale stardiabile, ähvardaks äri
luhtumine enne veel kui see võib alata.
Praegu areneb väikeettevõtlus linna

toel jõudsalt, see loob Tallinnasse uusi
töökohti. Need uued töökohad tekivad
tänu sellele, et ettevõtlikel inimestel on
kindlus, et neisse suhtutakse soosivalt.
Pensionäridel poleks mingit kindlust,
et ka järgmistel aastatel makstakse
neile hinnatõusude kompenseerimiseks
500-kroonist toetust linnaeelarvest. Juba
hommepäev võidaks nad jätta saatuse
hooleks. Sundüürnike ainus lootus, et
aastaid kestnud ülekohus saaks neile
lõpuks hüvitatud, lõppeks kui teistmoodi
mõtlev linnavalitsus otsustaks loobuda Tallinna munitsipaalehituse programmidest, mille raames rajatakse uusi
kodusid sundüürniku staatuses olevatele
perekondadele.
Praegu väheneb Tallinnas kuritegevus,
kuid see hakkaks peagi taas tõusma, kui
vahetuks linnavalitsus ja uus koos-seis
otsustaks munitsipaalpolitsei loo-mise
ja arendamisega venitada või see
algatus sootuks kõrvale jätta. Kui uus
linnavalitsus ei leiaks ühist keelt aina
populaarsust koguva Naabrivalvega,
siis poleks linnakodanikel palju võimalusi oma turvalisuse suurendamiseks ise midagi ette võtta. Praeguse linnavalitsuse hea koostöö ja vastastikune
mõistmine politseiga on toonud rohkem
patrulle Tallinna tänavaile ning politsei
inimestele lähemale.
Praegune
linnavalitsus
tagab
noortele aasta-aastalt üha enam
võimalusi veeta sisukalt oma vaba aega.
Kuidas saaksime olla kindlad, et seda
väärtustaks mistahes teine linnavalitsuse
koosseis?
Kindlustunne tuleviku suhtes on
suur väärtus. Praegune Tallinna
linnavalitsus suudab seda pakkuda.
Järgmisel aastal ei ole tarvis karta
sotsiaalprogrammide
lõppemist
ega munitsipaalehituse seiskumist.
Väikeettevõtjad võivad loota linna toele,
pensionärid ei pea muretsema, et nad

jäetakse hinnatõusude ees kaitseta.
Kõik tallinlased võivad kindlad olla, et linn
jätkab lubatud poliitika elluviimist.
2004 - HEA AASTA LASNAMÄELE
Head
lasnamäelased,
järgmine
aasta tuleb Lasnamäe linnaosa jaoks
paljutõotav.
Linn soovib 9 aastaga täielikult
remontida
43
koolimaja.
Selle
ambitsioonika programmi realiseerimine
saab alguse just Lasnamäelt, Pae
gümnaasiumi
kapitaalremondiga
järgmisel aastal.
Linna
tee-ehituse
tähtsaimaks
objektiks järgmisel aastal on Laagna
tee pikenduse välja ehitamine. Seda
on lasnamäelastele kaua lubatud,
nüüd lõpuks suunab Tallinna linna
teedeehitust linnavõim, kes selle
lubaduse ka teoks teeb.
Järgmisel aastal toetab linn
Tallinna pensionäre 48 miljoni
krooniga. Mäletate, kuidas rünnati
Keskerakonda, kui me möödunud
aastal tulime välja algatusega maksta
pensionäridele ühekordset toetust
hinnatõusude leevendamiseks? Seletati, et me soovime osta pensionäride
hääli. Et lubatud toetus võib ju ühel
aastal isegi tulla, kuid järgmisel aastal
pole valimisi ning küllap unustatakse
siis ka pensionärid.
Tallinn jätkab eakate inimeste
toetamist. Me arvame, et meil on
tänuvõlg eakate inimeste ees, kes on
meie riigi oma lastele ja lasteastele
mõeldes
üles
ehitanud.
Otse
loomulikult vajavad ja väärivad nad
oma eluõhtul meie hoolt ja toetust.
Sel pole kunagi olnud midagi pistmist
valimistega, vaid selline ongi alati
olnud Keskerakonna poliitika.
Head uut aastat!
Edgar Savisaar
Tallinna linnapea

Saksamaa sotsiaalsüsteemi kogemustest

Rahvusvahelise õpperühma ja juhendajate ametlik vastuvõtt ligi 270 000 elanikuga
Saksamaa linna, Augsburgi Raekoja Kuldses Saalis.
Võõrustaja, Augsburgi sotsiaalnõunik Konrad Hummel seisab tagareas (vasakult teine mees),
Lasnamäe lastekaitsespetsialist Eva Vau seisab grupi keskel (paremalt esimene naine).

Tänavu sügisel toimus Saksamaal
kahekuuline
rahvusvaheline
koolitus sotsiaalala spetsialistidele.
Tegemist on juba traditsioonilise
täiendkoolitusega,
mille
tarvis
eraldab Saksamaa
Liitvabariigi
Perede-, Pensionäride, Naiste ja
Noorte Ministeerium igal aastal 20-25
stipendiumi. Seekord oli 19 osalejat
üheksast riigist (Eesti, Leedu, Soome,
Belgia, Ukraina, Valgevene, Venemaa,
Túehhi, Horvaatia). Minu vastutada jäi
kogu Tallinna lastekaitsespetsialisti
de esindamine, aga eeskätt otsisin
vastuseid Lasnamäe juhtumitest
tulenevalt.
Saksamaa
sotsiaalsüsteem
on
väga komplitseeritud. Nägin väga
palju erinevaid abistamise võimalusi,
mida saab enesele lubada vaid hästi

arenenud riik. Samas on ilmnemas,
et liigsed võimalused on liialt kulukad
ja riigile ülejõu käivad, mistõttu
on Saksa ühiskonnas vaidluste
põhjustajaks käimasolev tervishoiu ja
sotsiaalsüsteemi reform.
Peamine kogemus, mis osas Eestil
tuleb veel väga palju ära teha, puudutab
inimeste inimväärse elu kindlustamist.
Nõustamine,
suunamine
õige
spetsialisti juurde, terviklik abistamine,
kõikvõimalikud kindlustused ja kulude
ﬁnantseerimine toimub Saksamaal nii,
et inimene osaleb kõiges võrdväärse
partnerina, kuid panustab end lähtuvalt
võimetest. Saksamaal on ka väga
tugev koostöö kirikute, riigi ja perede
vahel, meil paraku on seda ressurssi
alahinnatud. Kindlasti tuleks meilegi
kasuks, kui kohtutes töötaksid eraldi

noorte- ja perekohtunikud nagu
Saksamaal.
Hulganisti
erialast
kirjandust
ja praktikad mitmetes keskustes
(võõrutusravi, öömaja, päevakeskus,
naiste
sotsiaalteenistus,
psühhosotsiaalse
nõustamise
keskus,
noortekabinet, tugikool, pagulaste
varjupaik, kohtulikult karistatud noorte
töölesuunamis- ja nõustamiskeskus,
tänavatöö
korralduskekus,
linna
noorsootööamet) annavad võimaluse
paremini
tegutseda
Lasnamäel
lastekaitse tagamisel ja jagada oma
kogemusi kolleegidele, et koostöös
kiiremini lahendusi leida.

Eva Vau
Lastekaitsespetsialist
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Soodustused ID-kaarti omavatele Tallinna elanikele
Need, kes on rahvastikuregistris
tallinlasena arvel, saavad 1. märtsist
osta ID-kaardi alusel soodsama
hinnaga ühistranspordi sõidukaardi.
Järgmise
aasta
1.märtsist
asenduvad Tallinna ühistranspordi
kasutamise
perioodikaardid
IDkaardil põhineva virtuaalse makseja
kontrollisüsteemiga,
paberil
säilivad
vaid
üksikpiletid
ning
kallimad, mittetallinlastele mõeldud
sõidukaardid. Edaspidi on kavas ID-

kaardiga siduda ka mitmed teised
tallinlastele odavamalt pakutavad
avaliku sektori teenused.
ID-kaardi taotlemisele kulub 30 päeva
taotluse esitamisest kodakondsus- ja
migratsiooniametile (KMA-le). Isikut
tõendava dokumendi saamiseks tuleb
esitada taotlus. Dokumendi taotlust
saavad KMA-le posti teel saata need
inimesed, kellele on kunagi varem
KMA poolt dokument väljastatud. Kui
isikut tõendavat dokumenti taotletakse

esmakordselt, tuleb pöörduda KMA
regionaalosakonda.
Täpsem
info
Lastekodu tn 48 või internetiaadressil:
www.pass.ee.
ID-kaardi
taotlemisel
tuleb
täiskasvanutel tasuda riigilõiv 150
krooni ning alla 15-aastastel lastel,
vanaduspensionäridel ja keskmise,
raske või sügava puudega inimestel 25
krooni.
Raepress ja KMA

Lasnamäe koolidest renoveeritakse Pae Gümnaasium
Järgmise aasta Tallinna linna
investeeringute kava näeb ette
põhjaliku remondi pealinna kaheksas
haridusasutuses. Praegu on Tallinnas 15
kaasaja nõuetele vastavat ja remonditud
koolihoonet, investeerimiskava realiseerimisel lisanduks neile veel 43
kordatehtud koolimaja.
Venekeelse
õppekeelega
Pae
Gümnaasium on üks vanematest
Lasnamäe linnaosa koolidest, mis
avati 1956.aastal. Praegu töötab
gümnaasiumis 53 õpetajat ja õpib 653
õpilast. Kava kohaselt remonditakse
koolimaja 22,8 miljoni krooni eest.
Teistest linnaosadest on kavas
renoveerida
Pirita
Majandusgümnaasium 22, Tallinna Mustamäe
Gümnaasium 19,7, Tallinna Prantsuse
Lütseum 14 ja Tallinna Mustjõe
Gümnaasium 10,5 miljonit krooni eest.
Suurem remonti on kavandatud veel
Tallinna Kopli Ametikooli 8, Tallinna
Kunstigümnaasiumi 5,5 ja Jakob
Westholmi Gümnaasiumi 5,5 miljoni
krooni eest. Investeeringute kavas
olevates ülejäänud
koolihoonetes
tehakse osaline remont.
Tallinna
Haridusameti
juhataja
Andres Pajula sõnul lähtutakse
tervikremondi
objektide
valikul

Abi on helistamise kaugusel
• HÄDAABI: 112
(KIIRABI, TULETÕRJE, PÄÄSTETEENISTUS)
Kõned on täiesti tasuta 24 h, võimalik
helistada ka kaardita mobiiltelefonilt
või taksofonist. Helistada järgmistel
juhtudel:
* vajad kiiret arstiabi
* tulekahju või selle kahtlus
* plahvatus või selle oht
* tugev õhureostus
* inimene kinni jäänud
* ohtlik metsloom linnas
* pinnareostus
* inimene uppumas
* varing või selle oht
* gaasiavarii või leke
* vetereostus
* kannatanutega liiklus- või muu
õnnetus

HÄDAABINUMBRILE
HELISTADES
ÜTLE SELGELT JA
RAHULIKULT

Uudis koolimaja peatsest suurremondist tekitas rõõmsa ärevuse kogu kooliperes.

põhimõttest, et igas linnaosas oleks
vähemalt üks kordatehtud koolimaja.
Arvesse võetakse ka koolihoonete
füüsilist seisundit, koolide täituvust
ja täituvuse prognoosi, õpilaste arvu
jaotust koolis ja kooli õppekava.
Tervikremontide
maksumuse
määramisel arvestatakse hoonete
üldpinna suurust ning vastavalt
senisele kogemusele on ühe m2
ehitusliku
pinna
maksumuseks
planeeritud uuemate hoonete puhul ligi
4000-4500 krooni, vanemate hoonete
puhul kuni 10 000 krooni ja vanalinnas
kuni 20 000 krooni. Koos remondiga
on ette nähtud ka koolide sisustuse ja

mööbli uuendamine.
Tallinna munitsipaalkoolides õpib
2003. aasta septembri seisuga 51
855 õpilast ja töötab 4119 pedagoogi.
Lasteaedades käib 15 724 last ja neid
juhendavad 1814 õpetajat. Tallinna
haridussüsteemis on 8 põhikooli,
57 gümnaasiumi ja keskkooli, 7
kooli
erivajadustega
õpilastele,
2 täiskasvanute gümnaasiumi, 8
lasteaed-algkooli, 121 lasteaeda ja sõime, 2 erilasteaeda, 10 huvialakooli
ja õpetajate Maja - kokku 216 asutust,
mis paiknevad ca 645 000 m˛Tiina Naarits

- MIS JUHTUS:
* kas inimesel on haigushoog, minestus,
verejooks, trauma, õnnetus jne
* kas inimene on autosse, ukse taha,
kaevu, millegi alla või vahele kinni
jäänud jne
* kas midagi põleb või ajab suitsu välja,
kas kinnise ukse taga on toit tulel jne

• POLITSEI: 110
Kõned on täiesti tasuta 24 h.
Võimalik helistada ka kaardita
mobiiltelefonilt
või
taksofonist.
Helista, kui
on
toimunud
liiklusavarii,
oled ise sattunud kuriteo ohvriks
või
oled
tunnistaja
õigusrikkumisele või omad teavet
kuriteo kohta.

Kraanivee kvaliteet pidevalt paranenud Kasulik teada
Tallinna Vesi teeb aastas üle 80
000 joogivee analüüsi, mida võetakse
pidevalt kogu veetootmise protsessist
ning kõikjalt üle linna. See tagab, et
joogivee kvaliteet on pideva kontrolli
all nii veepuhastusjaamas, linna
veevõrgus kui linlaste kodudes
kraanis.
Ülemiste veepuhastusjaamast, mis
varustab 90% Tallinna linna elanikke
veega, väljub igati kvaliteetne joogivesi.
Siiski võib vee kvaliteet torustikes
halveneda
vananenud
trasside
tõttu. Vee kvaliteedi parandamiseks
torustikes võeti sel suvel veetootmises
kasutusse uus veepuhastuskemikaal
PAX. See on oluliselt parandanud vee
säilivust torustikes ning tõstnud linlaste
kodusesse jõudva joogivee kvaliteeti.
Viimase poolaasta jooksul tarbijate
juurest võetud analüüsides on märgata
joogivee rauasisalduse vähenemist
ning hägususe ja värvuse langust.
INVESTEERING VEEKVALITEETI
SUURENEB
Veekvaliteedi jätkuv parandamine
on olulisel kohal ka järgmisel aastal.
Selleks investeerib AS Tallinna Vesi
antud valdkonda 22 miljonit krooni, mis
on 50% võrra suurem summa kui 2003.
aastal. Vee kvaliteedi heaks tehtavad
tööd hõlmavad vanade veetorude
väljavahetamist, paralleeltorude likvideerimist ning ulatuslikku veetorude
loputusprogrammi. Lasnamäe linnaosa

Alates 1. jaanuarist 2004 hakkab kehtima uus
vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind: 18,23 krooni/m3

• Ravimite hinnainfo: 605 0789 ja
www.ravimiinfo.ee
• Telefonirikked, AS Elion: 160
Rikke
kontroll
tasuta; kliendi
hoolduses olevas osas rikke
parandamisel väljasõidu-, tunni- ja
materjalitasu.
• Elektririkked, Eesti Energia AS:
1343 (24h)
Firma valdusse jäävate rikete
kõrvaldamine tasuta.
• Gaasiavariid, AS Eesti Gaas: 601
2136 (24h, tasuta)
• Veeavariid tänavatel: 626 2400
(24h, tasuta)
• Autoabi: 1888 (24h)
Väljakutse päeval 200.-,
öösel 250.-; iga veerand tundi
tööd päeval 100.-, öösel 125.-.
• Puksiirabi: 1880 (24h)
Väljakutse 200.-, iga veerand
tundi tööd 150.-.
• Lukuabi: 1880 (24h)
Päeval konsultatsioon 100.-,
ühe luku avamine 300.-,
kahe 450.-, kolme 500.-;
autoluku avamine 400.-.

Puhast vett vajab igaüks, alates kõige pisemast.

veetorustike ulatuslikud loputustööd
leidsid aset 2002. aasta suvel.
Spetsialistide hinnangul tuleb taolisi
loputustöid teha umbes iga kolme aasta
järel. Tarbijatelt saadud vastukaja põhjal
võib öelda, et ka Lasnamäel andsid
loputustööd hea tulemuse. Lisaks vee-

ettevõtte poolt tehtavatele pingutustele
on väga oluline, et majaomanikud
kannaksid hoolt majasiseste torude
korrasoleku eest.
Karita Sall
AS Tallinna Vesi avalike suhete juht

• Usaldustelefon eesti keeles: 126
(tasuta ja üksnes lauatelefonidelt,
iga päev kell 16.00-02.00)
• Usaldustelefon vene keeles: 127
(tasuta ja üksnes lauatelefonilt, iga
päev kell 19.00-23.00)
• Vähiliidu nõuandetelefon: 631 1727
• ID - kaardi omanikeabiliin: 1777 (24h)

* kas on midagi kokku varisenud või
varisemas või kukkumas pähe jne
* kas tegemist on reostuse, metslooma, gaasileke, pommi, liiklusõnnetusega vms
- KUHU ON ABI TARVIS:
* täpne aadress või asukoht, koha
tunnus
* kuidas ligi pääseda
* kas on turvauks
* kas keegi saab vastu tulla, teed
näidata
* mis värvi maja, mitmes trepikoda
* mitmes korrus
- KAS ON KANNATANUID:
* kui palju neid on
* kas neile pääseb ligi
* kas nad pole kinni jäänud
- OLE KUULDEL:
* ära katkesta kõnet enne, kui saad
selleks loa
* vasta küsimustele selgelt ja
rahulikult
* ütle, mis numbril saab sulle tagasi
helistada
* hoia liin vabana, et sind kätte saaks
* kui olukord muutub oluliselt, helista
uuesti

• TALLINNA ABITELEFON: 1345 (24h)
Santehnik, korstnapühkija, elektrik,
lukuavaja,
liftimeister,
klaasija;
putuka- või närilistetõrje teenus;
probleemid linnamajanduses; hulkuvad kassid ja koerad; linnatransport;
haljastus;
ravimiinfo.
Teenuse hinnad vastavalt osutava
ﬁrma hinnakirjale.

• Tallinna
Koerte
Varjupaik:
679 6803 (asub Harjumaal Saku
vallas Tänassilma külas; vaata
ka veebilehte ja võimalusel toeta
rahaliselt: www.hot.ee/vpaik)
• Lemmikloomade
surnuaed:
603 3149 (Canofelia Lemmikloomade kalmistu asub TallinnPeterburi mnt ääres Jõelähtmel)
• Eesti
keele
nõuandetelefon:
631 3731 tööpäevadel kell 9-12
ja 13-17 (vt Eesti Keele Instituudi
kodulehekülge: www.eki.ee)
• Eesti Ühispanga abitelefon: 665
5100 (24h, kui pangakaart kaob või
varastatakse, helistada viivitamatult)
• Hansapanga klienditoe telefon:
631 0310 (24h)
• Infotelefon: 626 1111
(tasuta 24h, asutuste andmed)
• Infotelefon: 1182
(tasuline, 24h, asutuste ja eraisikute andmed, ürituste ja meelelahutuste info, kõnede suunamine,
suunakoodid ja sihtnumbrid)
• Tasuliste infotelefonide hinnavõrdlus: (vaata Ekspress Hotline
veebi-lehte www.hotline.ee/1182)
Telefoninumber:

1182

1188

119

Kõneminuti hind 01.01.03 seisuga:
11,09
9,00
Lauatelefonil 4,50
4,48
12,96
8,96
Taksofonis
5,60
11,88
9,00
EMT
5,60
11,88
9,00
RLE
5,60
11,88
9,00
TELE2

Detsember 2003

Avatakse uus lasteaiarühm
Lasnamäe Lasteaed-Algkool kutsub jaanuaris 2004 avatavasse
lasteaiarühma 3-4-aastaseid lapsi.
Registreerida
saab
enne
20. detsembrit lasteaias aadressil
Paekaare 38.
Info telefonidel 633 3381, 633 3201.

Heategevuslik Riidelaegas
Majaka tn 36 asuvast heategevuslikust kauplusest Riidelaegas saab mõne krooniga
või päris tasuta korralikke, kuid
kasutatud
riideid,
jalatseid,
mänguasju jmt. Saadaval on nii
välismaiste
koostööpartnerite
abiga kui ka kohalike korjanduste
kaudu kogutud kaupu. Laekuvast
kasumist toetatakse pimedatele
nägemisabivahendite soetamist.
Kauplus on avatud E-R kell 10-19
ja L-P kell 10-15.

Lasnamäe ujumisklubi
Võtab vastu poisse ja tüdrukuid.
Hommikused
treeningrühmad
alustavad kell 9 (täpsem info
tel 055 60 7207) ja õhtused
treeningrühmad alustavad kas
kell 15, 16, 17 või 18 (täpsem info
tel 053 40 6649). Klubi korraldab
suve- ja talvelaagreid.
Üldinfo Idakeskuse spordiklubist,
Punane tn 16, tel 633 4715.

Maleklubi avas veebilehe
“Úahh ja Garde” maleklubi avas
veebilehe, kus hakkavad toimuma
ka maletunnid.
Klubi veebiaadress on:
www.hot.ee/chessclubshahhgarde.
Lisainfo telefonidel 636 6494 või
053 99 1414.

Konstaablipunkt
Punane tn 16 (linnaosavalitsuse
hoone 1.korrusel) on alates
01. detsembrist avatud kahel
päeval nädalas, esmaspäeviti
ja
neljapäeviti
kell
11-18.
Konstaablipunktid asuvad veel
Mahtra tn 48 ja Paasiku tn 7.
Täpsem info juhtivkonstaablilt
tel 612 4898, Karina Fesjuk.

MTÜ Eesti-Türgi Kool
Pakub
võimalusi
erinevaks
tegutsemiseks ja huvitegevuseks.
Toimuvad koolitööde järelaitamistunnid, on võimalik õppida
erinevaid keeli ja koolivaheaegadel
korraldatakse linnalaager.
Täpsem info telefonil 634 2729 või
055 639 115, Gulnara Vals.

Uus ja omapärane
valveseade HC-3
Kodukontroller
HC-3
teeb
omapäraseks võimalus valvatava
objektiga telefoni teel suhelda
viiel tasandil. Saab küsida, kas
liikumisandur on näinud liikumist ja
HC-3 vastab ‘jah’ või ‘ei’. Kui HC-3
on lülitatud valvereziimile ja keegi
liigub liikumisanduri nägemisalas,
siis
kodukontroller
helistab
omanikule ja annab märku, et
midagi on viltu. Päringuid saab
esitada soovi korral üksnes
temperatuuri kohta ja küttekehaga
ühendamisel saab tagada ruumi
automaatne temperatuurihoid.
Uue
seadme
täpsemaid
kasutustingimusi
on
võimalik
küsida OÜ Oskandolt, telefonil
673 7300.

SÕNA SAAB RAHVA POOLT VALITU
Toimetus kutsub elanikke üles esitama küsimusi ja rahva poolt valituid
kirjutama probleemteemadel. Küsimuste korral püüab toimetus leida
pädeva vastaja. Lasnamäelt valitud Riigikogu, Tallinna Linnavolikogu ja
Lasnamäe Halduskogu liikmetel on aga võimalus oma valijatega vestelda
leheveergudel teemal, mis nende valijad on olulisuse tõttu tõstatanud.

Hoidke koduloomi
Mõned
ellujäämise
spetsialistid
nimetavad kaasaegset megapolist
“kividžungliks”, kus igaüks hoolitseb
ainult iseenda eest ning kui ta on
hätta sattunud, siis selle “kividžungli”seaduse järgi tulgu ta hädast välja nii
nagu ise suudab, arvestades vaid enda
võimalustega.
Selle ﬁlosooﬁaga võib nõustuda, aga
võib ka vastu vaielda. Võib-olla olete
kuulnud
Euroopa
Konventsioonist
koduloomade kaitsmisest. 23-s artiklis
on sätestatud koduloomade elu Euroopa
standardid: hoidmine, kasvatamine, reklaam, meelelahutus, näitused, võistlused,
kirurgilised operatsioonid, magama panemine. Esimeses peatükis antakse deﬁnitsioon: “kodutute loomade all mõistetakse koduloomi, kellel ei ole kodu või
nad on väljaspool oma kodust ning ilma
oma peremehe otseseta järelevalveta.
Koduloomade varjupaiga all mõistetakse
mittetulundusasutust, kus võib hoida
koduloomi suurel hulgal.Sellised asutused
võivad vastu võtta koduloomi, kui see on
sätestatud riigi seadusandluses ja/või
administratiivselt.” Antud konventsioon on
juhend meie jaoks.
Paraku ei saa meie riik kelkida

oma eduga loomade kaitse- ja
päästevaldkonnas. Justkui on seadusi,
loomakaitse ühing ning kodutute
koerte ja kasside varjupaik… Kuid
tegelikult need seadused ei tööta, ning
keel ei paindu nimetama varjupaiku
kaitse- ja päästekohtadeks.
Igas kuus pannakse minu lauale kirju
palvetega pöörata tähelepanu kodutute
loomade probleemile meie linnas.
Täna mul on rõõm vastata kõigile minu
valijatele, keda see mure puudutab,
et tänu Tallinna linnavolikogu liikmete
kirjaniku Ülo Tuuliku ja ajakirjaniku
Dimitri Klenski ning ka Teie alandliku
teenri pingutustele järgmise aasta
pealinna arengukavas on parandus
numbri 1 all – tsiviliseeritud kodutute
koerte ja kasside varjupaiga loomisest
Tallinnas,
mis
oli
üksmeelselt
heakskiidetud kõikide linnavolikogu
liikmete poolt.
Olgugi see küll esimene väike samm,
tähtis on see eelkõige seepärast, et
antud probleemi lahendamisel ei olnud
ükskõikseid.
Nelli Privalova, Keskerakond
Riigikogu ja Tallinna Linnavolikogu liige

Lasnamäel avati
uus noortekeskus
Reedel, 28. novembril avas Lasnamäel
uksed Mahtra Avatud Noortekeskus. Kuni
selle ajani oli Lasnamäe ainukeseks
noortekeskuseks Laagna Gümnaasiumi
kõrval
asuv
Lasnamäe
Avatud
Noortekeskus (LANK).
LANK-i
noorsootöö
koordinaator
Kristjan Kruusi hinnangul külastab
Lasnamäe senist, Kahu tänav 4 asuvat
noortekeskust stabiilselt pea kakssada
noort päevas. Keskuse mahutavus
jääb arvult umbes kolmesaja noore
piiresse, seega arenguruumi veel on.
Noortekeskuse nn püsiklientideks on
tänasel päeval viissada noort, kes on
endale vormistanud aastakaardi. Noori,
kes iga päev LANK-i külastavad, on Kruusi
arvates umbes kaheksakümmend.
Lasnamäe Avatud Noortekeskuse
internetilehekülje
(www.ank.ee/lank)
andmetel on “LANK üks super vaffa
koht, kus saab kuulata muusikat, vaadata
ﬁlme, mängida lauamänge, piljardit,
koroonat ja pinksi, surfata internetis,
osaleda erinevates projektides ja käia
noorteüritustel, õppida saab kitarrimängu
ja harrastada joogat.”
Uues, Mahtra Avatud Noorte-keskuses
saavad oma oskusi arenda-da keraamikaja skulptuurihuvilised noored, kuna seal
hakkavad töötama vastavate kunstiliikide
harrastamise stuudiod. Seni puudus
Lasnamäe noortel selline võimalus.
Samuti on noortekeskuses võimalik
kasutada interneti ühendusega arvuteid,
mängida lauamänge ning osaleda
mitmesugustes noorsooprojektides.
Kristjan Kruusi sõnul on ootused
uue keskuses suhtes kõrged. “Sada
noort päevas oleks Mahtra Avatud
Noortekeskusele väga hea tulemus,” ütles
Kruus. “Pean uue keskuse puhul oluliseks

avatavat savistuudiot, kus noored saavad
tutvuda savitööga ning teha savist ehteid,
kujusid ja skulptuure. Usun, et savistuudio
on noortele väga ligitõmbav,” lisas Kruus.
Lasnamäe linnaosa vanema Kalev
Kallo arvates on Lasnamäel oma
suuruse kohta veel vähe noortekeskusi.
“Linnaosavalitsus teeb oma parima,
et aidata kaasa Tallinna Avatud
Noortekeskuse arengule ning uute
keskuste loomisele. Noored on meie
tulevik ja nendesse panustamine peab
olema Lasnamäe linnaosavalitsuse
prioriteet,” ütles Kalev Kallo. Lasnamäe
linnaosavalitsus aitas Mahtra Avatud
Noortekeskuse
loomisele
kaasa,
andes keskusele kasutamiseks soodsa
rendihinnaga ruumid, mis asuvad
aadressil Mahtra 48.
Lasnamäe
Avatud
Noortekeskusesse ning uude Mahtra Avatud
Noortekeskusesse on oodatud kõik 726-aastased Tallinna noored. Sealsetes
tegevustes osalemiseks on noortel
vaja teha endale Tallinna Avatud
Noortekeskuste aastakaart, mis maksab
50 krooni. Kuni detsembri lõpuni on
võimalik seda osta 25 krooni eest.
Mitmete tegevuste, nagu näiteks arvuti
kasutamise, koroona, lauatennise, piljardi
ning lauamängude juurde pääseb noor
veel lihtsama vaevaga ning ilma tasuta.
Tarmo Lausing
Lasnamäe linnaosavanema abi

Mahtra Avatud Noortekeskus
kutsub kõiki noori üles
osalema keskuse töös!
Täpsema info:
mahtra@taninfo.ee,
6 328 814, 055 567 784

Palun aita!
Põhja-Eesti Verekeskus palub abi,
sest jõulukuu on alanud raskelt ja verevarud on langenud alla miinimumi.
Hea inimene, peatu hetkeks meeletust elumöllust ja võta aeg maha. Tee
aasta lõpul üks heategu! Tule ja aita
abivajajaid - näita, et hoolid!
Vereloovutuseks peaksid sa olema
terve, puhanud ja söönud. Vanus 18-60
aastat, kehakaal üle 50 kg, hea tervislik
seisund (ei põe hetkel mingit viirust
ega tarvita antibiootikume), eelneva
nädala jooksul ei tohiks doonor olla
tarvitanud valuvaigisteid. Mehed ei
ole tohi olla verd loovutanud eelneva
60 päeva jooksul ja naised eelneva
90 päeva jooksul. Lähemalt doonorile
esitatavate nõuete kohta saab infot
www.verekeskus.ee.
Ühe inimese annetatud verega saab
päästa 4-5 inimese elu. Doonoril on
võimalus teha midagi head ja erilist.
Võimalus päästa elusid. Võimalus olla
enda üle uhke.

Haiged vajavad verd iga päev ja
iga vereannetus on jaoks hindamatu
väärtusega.
Vereloovutusteks
tuleks
aega
varuda umbes 1 tund ja kindlasti
kaasa võtta isikut tõendav dokument.
VERD SAAB LOOVUTADA
igal tööpäeval: Tallinn, Ädala 2
E, T, R 8.00-17.30 ja K, N 8.00 - 20.00
Telefon: 697 7001
Põhja-Eesti Verekeskus

Teie küsite, meie vastame
Palju on olnud juttu vajadusest jäätmeid sorteerida, kas oleks võimalik selgitada,
mida võib ja mida ei või jäätmetega ette võtta?
Vastab linnamajanduse osakonna vanemspetsialist Enel Kotli:
Tõepoolest on oluline jäätmeid sorteerida ja tulenevalt seadusest on mõned keelud,
samas on ka kirjutamata reegleid, mida tuleks arvestada:

JÄÄTMEINFO EHK KUIDAS TOIMIDA JÄÄTMETEGA
ÜLDPRÜGI KONTEINERISSE pannakse üldine olmeprügi, millest pole allpool eraldi juttu.
Üldkonteineritesse võib panna tühje värvipurke ja kuivanud pintsleid.
Üldprügi konteinerisse ei tohi panna : tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, vedelaid
jäätmeid, korduv- ja taaskasutatavaid jäätmeid, ehitusjäätmeid, suuremõõdulisi jäätmeid
ja raskesti kokkupressitavaid jäätmeid.
VANAPABERI KONTEINERISSE tohib viia :
Puhas ja kuiv paber ning papp, ajalehed ja ajakirjad, kataloogid ja reklaamimaterjalid,
vihikud ja ilma kaanteta raamatud; kirja- ning joonistuspaber, pappkastid- ja karbid, pruun
paber ning kartong.
Ei sobi : märg ja määrdunud paber, tetrapakid ja kile, kasutatud pabernõud, kommipaberid,
munaalused ja majapidamisepaber.
Vanapaberit tuleb eraldi koguda igal kinnistul, millel on vähemalt 5 korterit.
METALLTAARA KONTEINERISSE tuleb viia :
Alumiiniumist ja plekist joogipurgid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning korgid.
Ei sobi : aerosoolpakendid, liimi-, värvi- ja lahustuspakendid, määrdunud konservpakendid
ja ohtlikud jäätmed.
PLASTTAARA KOGUMISPUNKTI tuleb viia :
Igat värvi tühjad plastist joogipudelid, mis on kokku pressitud ja ilma korgita.
Ei sobi : kilekotid, jogurti- ja võitopsid, õli-, ketúupi- ja majoneesipudelid, kodukeemia
pakendid, plastiknõud, mänguasjad ja kummist tooted.
KLAASIKONTEINERISSE VÕI TAARAPUNKTI tuleb viia :
Tühi ja puhas klaastaara, klaasist joogipudelid ja klaasist purgid.
Ei sobi : määrdunud klaastaara, akna- ja peegelklaas, kodukeemia pudelid, valgustuspirnid
ja keraamika.
OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTI tuleb viia :
Akud, patareid, õlid, õliﬁltrid, värvid ja lahustid, ravimid ja päevavalgustuslambid. Ohtlikke
jäätmeid kogutakse peamiselt tanklates.
SUUREMÕÕTMELISI JÄÄTMEID ei tohi panna üldisesse jäätmete konteinerisse :
Vana mööblit võtab tasuta vastu OÜ Mööblikom, vajadusel tuleb kasutatud mööblile ise
järele.
KASUTATUD ELEKTROONIKAT, sealhulgas telereid ja arvuteid võtavad vastu :
AS Ragn – Sells, AS Cleanaway ja AS Emex.
EHITUSJÄÄTMETE jaoks tuleb tellida eraldi konteiner või viia nad Kopli ehitusjäätmete
ladestuspaika (OÜ Slops) või Väo paekarjääri (ATI Grupp OÜ) ladestuspaika. Betooni-,
tellise- ja kivijäätmeid võtavad vastu OÜ Slops. Lehtklaasi võtavad vastu OÜ Slops ja AS
Cleanaway Tallinn.
JÄÄTMETE ÄRAANDMISEKS VAJALIKUD KONTAKTANDMED:
OÜ Mööblikom
Soo 4
tel 05659081
AS Ragn – Sells
Suur – Sõjamäe 50
tel 6060443
AS Cleanaway Tallinn
Artelli 15
tel 6562818
AS Emex
Betooni 12
tel 6258614
OÜ Slops
Maleva 4
tel 6619999
ATI Grupp OÜ
Peterburi tee 94
tel 6359215
Adelan Prügiveod OÜ
Suur – Sõjamäe 31
tel 6007890
OÜ Prügivedu
Viljandi mnt 18 a
tel 6722233
OÜ Üksi Prügivedu
Mustamäe tee 5
tel 6259445

