Lasnamäe linnaosa ajaleht

Tiraazh 50 000

Veebruar 2004 Nr 27(35)

TASUTA

õnnesoov
LP EESTI VABARIIK!
Õnnitleme 24.veebruaril täitunud
86-ndal sünnipäeval!
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

LP EESTI PUNANE RIST!
Õnnitleme 24.veebuaril täitunud
85-ndal juubelil!
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

ARMAS LASNAMÄE NAISPERE!
Kaunist 8.märtsi ja loodetavalt
igal päeval meeldivat tähelepanu
kaaslaste poolt!
LASNAMÄE LEHT

foto: Kalle Veesaar

tänuavaldus

JETI JÄÄHALL soosib noori ja pensionäre
Lasnamäel, endises raketitehases töötav Jeti Jäähall teeb
soodustusi noortele ning lubab pensionärid liuväljale tasuta.
Aadressil Suur-Sõjamäe 14B asuv
Jeti Jäähall on olnud külastajatele
avatud alates 2000. aasta sügisest.
Hallis on ruumi kokku umbes
hektari jagu, kasutada saab kolme
jääväljakut,
kus
harrastatakse
uisutamist, jäähokit, kelguhokit ning
jääkeeglit ehk curlingut. Et kolme
väljakut pidevalt töökorras ning õigel
temperatuuril hoida, on väljakute alla
paigaldatud külmutusseadmed, mis
annavad kokku panduna pikkuseks
umbes 60 kilomeetrit.
Lasnamäe linnaosavanema Kalev
Kallo sõnul on Jeti Jäähall tänuväärne
ettevõte, kuna pakub kvaliteetset
teenust ja seda suhteliselt soodsa
hinnaga. Jeti Jäähalli hinnakirjas on
täispilet nelikümmend, sooduspilet
kõigest
kakskümmend
krooni.
Pensionärid saavad aga jääle täiesti
tasuta.

VABA JÄÄ ON
POPULAARSEIM
Kõige populaarsemaks harrastuseks
klientide seas on jäähalli tegevdirektor
Fred
Randveri
sõnul
liuvälja
kasutamine ehk vaba jää. Jeti on hetkel
ainuke jäähall Tallinnas ja arvatavasti
ka Eestis, kus liuväli on klientidele
avatud igapäevaselt kaksteist tundi
järjest. “Jäähalli külastajad ei pea
kunagi muretsema, kas nad saavad
jääle või mitte – jäähalli kolmest platsist
üks on alati liuväljana avatud,” ütles
Fred Randver. Parimatel päevadel

on tegevdirektori sõnul uisuväljakut
külastanud kuni tuhat inimest. Lisaks
uisutamisele
korraldatakse
Jeti
Jäähallis ka võistlusi – näiteks Eesti
Meistrivõistlusi Jäähokis. Maha on
peetud ka mitmeid rahvusvahelisi
turniire.

UUS ALA - JÄÄKEEGEL
Ühe uue tegevusena on tänane
halli juhtkond võtnud ette jääkeegli
ehk curlingu tutvustamise. Jääkeeglit
mängitakse
kahe
võistkonnaga,
kummaski neli liiget. Eesmärk on
visata rasked, umbes kakskümmend
kilogrammi kaaluvad curlingu kivid
võimalikult
sihtmärgi
lähedale,
kasutades selleks spetsiaalseid harju,
millega on võimalik kivi liikumissuunda
ja kiirust muuta. Vastasmeeskond
üritab omakorda leida võimalust enda
kivi keskpunkti toimetada. Selleks võib
ta eelnevalt oma vastase poolt visatud
kivi ka minema lüüa. Võitjaks osutub
võistkond, kelle kivid asuvad mängu
lõppedes sihtmärgile kõige lähemal.
Jääkeeglit on Eestis täna võimalik
harrastada ainult Jeti Jäähallis. Halli
tegevdirektori sõnul on potentsiaal
selle ala arenguks suur. “Curlingu
puhul on eriti oluline, et peale meeldiva
ajaveetmise on selle ala aktiivsematel
harrastajatel võimalus minna ka
rahvusvahelistele
võistlustele
–
näiteks Euroopa ja maailmameistrivõi
stlustele või isegi olümpiamängudele,”
rääkis Fred Randver. Loomulikult

tuleks selleks kõigepealt võita Eesti
meistrivõistlused, mis peetakse Jeti
Jäähallis veel sellel aastal.

KEHALISE KASVATUSE
TUNNID JETIS?
Kuna Jeti Jäähalli tipptunnid on
argipäeviti kella neljast kuni kaheksani
ja nädalavahetustel hommikust õhtuni,
siis on potentsiaal rahulikumaks jää
kasutamiseks just töönädala sees
hommikuti ja lõunaaegadel. Siin oleks
tegevdirektor Randveri sõnul võimalus
koostööks Lasnamäe koolidega, kes
võiksid oma tunde läbi viia jäähallis
– kas uisutades, hokit, jääpalli või
curlingut mängides. “Mäletan veel oma
kooliaegadest, kui mõned kehalise
kasvatuse tunnid viidi läbi kooli
koridorides – miks ei võiks siis tunde
läbi viia jäähallis?” küsib Randver.

“Meie prioriteediks on veel jooksval
aastal
alustada
Suur-Sõjamäe
ühendamist Smuuli teega. Usun, et
Smuuli tee pikendamine mõjuks teiste
ettevõtete seas positiivselt ka Jeti
Jäähalli arengule,” ütles Kalev Kallo.
Paljud
jäähalli
uuendused
jäävad uude aastasse. Näiteks
on
alates
järgmisest
hooajast
plaanis külastajatele avada uus
internetilehekülg, kus suhtlemine
jäähalli ja kliendi vahel peaks
muutuma oluliselt operatiivsemaks
ja kus kõigil oleks võimalik Jeti
Jäähalli uuenduste kohta teada
saada. Lähitulevikus soovib Jeti teha
suuremat koostööd just Lasnamäe
elanikega, pakkudes neile mõistliku
hinnaga kvaliteetset teenust.

TARMO LAUSING
JETI KAASAEGSED
LAHENDUSED
Tegevjuhi väitel on Jeti täna ainukene
jäähall, kus külastajad saavad
kasutada
tasuta
internetipunkti.
Seda võimalust kasutavad peamiselt
lapsevanemad, kes saavad oma
aega sisustada samal ajal kui nende
järelkasv jääl trenni teeb.
Küsimuse peale Jeti Jäähalli
võimalikust laienemisest on Fred
Randver napisõnaline. “Selline huvi
meil on, kuid hetkel ei saa veel midagi
kindlat öelda,” ütleb tegevdirektor.
Lasnamäe linnaosavanema Kalev
Kallo sõnul on linnaosavalitsus avatud
koostööks nii Jeti Jäähalli kui ka teiste
Lasnamäe ettevõtetega, et pakkuda
elanikele järjest paremat teenindust.

SUUR-SUUR TÄNU LASNAMÄE
LINNAOSAVALITSUSELE,
kes aitas korraldada mõnusa
talvekoolivaheaja! Jaanuarikuus
saime
osaleda
7-päevases
laagrielus. Igal päeval käisime
ekskursioonidel ja mitmed said
esimest korda kinno Coca-Cola
Plaza. Veel käisime loomaaias
ja üldse on muljeid siiani palju.
Kõige rohkem meeldis aga
bussireis
Sagadi
mõisasse.
Käisime muuseumides, sõime
restoranis
ja
külastasime
Rakveret. Laagri lõpus tegime
joonistuste näituse, korraldasime
kontserdi ja disko. Tore, et see
laager toimus!
PAE 19 LASTEKESKUSE TALVELAAGRIS
OSALENUD ÕPILASED

AVALDAME TÄNU
linnamajanduse osakonnale ja
juhataja Vello Karule, et vaatamata
takistustele ja enamiku torisevate
Loitsu
5
autode
omanike
kaasabita puhastasite lumest
ülioperatiivselt ja korralikult Loitsu
5 sisehoovi sõiduteed.

LINNAOSAVANEMA ABI

TÄNUGA KÜ LOITSU 5 JUHATUSE
NIMEL R. KOSE

JETI JÄÄHALLI INFORMATSIOON:
Avatud iga päev kell 10.00 – 22.00
Sooduspilet (4-14 aastat):
20 krooni tund
Täispilet (15-60aastat):
40 krooni tund
Pensionäridele sissepääs tasuta!
Uisulaenutus (nr 24-37):
10 krooni tund
Uisulaenutus (nr 38-47):
15 krooni tund
Curlingu paketi hind kokkuleppel
Sauna tund: 250 krooni
Kontaktandmed: 6 101 035
www.jeti.ee; info@jeti.ee

Lasnamäe Linnaosa Valitsus:
Punane 16, 13619 Tallinn
tel. 6 457 700,
e-mail: info@lasnamae.tallinnlv.ee
Toimetus:
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
tel 645 7739, 645 7715
e-mail: tiina.naarits@tallinnlv.ee
Kirjastus:
Seven Styles Marketing OÜ
Reklaami tellimine:
Seven Styles Marketing OÜ
Vene 10, 10123 Tallinn
tel. 627 7284
faks 627 7285
e-mail: info@ssm.ee
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Kes
elab
Lasnamäel?
Teeme ise kodu turvaliseks
Lasnamäe vanem

foto: Lembit Michelson

Lasnamäe kodude turvalisema tuleviku perspektiivis toimus 6.veebruaril
teatud mõttes ajalooline sündmus.
Kokku tuli esmakordselt Lasnamäe
Naabrivalvesektorite Ümarlaud. Eestvedajaks oli Alvari 33 naabrivalvesektori
vanem Ken Kaljas. Linnaosa vanemana
oli mul meeldiv osaleda sellel ümarlaual
just eelkõige seetõttu, et lisaks tõstatatud
probleemidele, oli tunda entusiasmi ise
midagi ära teha oma kodu kaitsmiseks
ja tunti siirast rõõmu senisaavutatud
edusammudest.

LASNAMÄEL KAHEKSA
NAABRIVALVESEKTORIT
Tänase seisuga on Lasnamäel loodud
kaheksa naabrivalvesektorit, mida nii
suure linnaosa kohta on vähe, aga
kindlasti on see piisav heaks stardiks.
Loetlen meeleldi üles need pioneerid, kes
on ühise nõu ja jõuga asunud oma kodude turvalisuse kaitsele: Liikuri tn.20,
Majaka tn.12, Majaka tn.17, Majaka tn.36,
Ümera tn.60, Tondiraba tn.5, Vikerlase
tn.7 ja Alvari tn.33 naabrivalvesektorid.
Esimesele ümarlauale olid saabunud
nelja naabrivalvesektori juhid. Kohal olid
politsei juhtivametnikud ja vastavate piirkondade vanemkonstaablid ning Eesti
Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo
Vaik. Toimus rohkem, kui pooleteisetunnine asjalik arutelu ja vastastikune kogemuste vahetamine seniste tulemuste ja
parema tegutsemise teemadel.

NAABRIVALVE ON MUUTNUD
KODUD TURVALISEMAKS

vesektori vanem Sirje Siirak. See sektor
on töötanud veidi üle aasta. Vanemkonstaabel Bert Põder nimetas seda
maja möödunud aasta piirkonna kõige
turvalisemaks majaks, kuna ei olnud
registreeritud ühtegi väljakutset. Varem
oli aga maja ja korterite turvalisusega
palju probleeme.
Saavutustest ja probleemidest rääkis
ka Majaka 12 naabrivalvesektori vanem
Nikolai Obornev. Ta esitas mitmeid
ettepanekuid ka Lasnamäe Linnaosa
Valitsusele, sealhulgas ettepaneku
Majaka ja Pallasti tänavate ristmiku
muutmiseks reguleeritavaks.

KÕIK TURVALISUST
HINDAVAD ÜHISTUD ON
KUTSUTUD KOOSTÖÖLE

2003. aasta alguses oli Lasnamäel
109 516 registreeritud elanikku.
Aasta jooksul toimus neli elukoha
registreerimise kampaaniat, millesse
Lasnamäe elanikud suhtusid suure
kohusetundega ning registreeritud
elanikkond kasvas aasta jooksul
ligemale 3000 inimese võrra.
2004.aasta jaanuari lõpu seisuga
on Lasnamäel 112 688 registreeritud
elanikku, kellest 62 582 on naised
ning 50 106 mehed. Vanuseliselt
koosseisult on Lasnamäel 1-18aastaseid 19 395, 19-63-aastaseid
77 341 ning 64a. ja vanemaid 15 952
isikut. Statistikast järeldub, et suurim
osa Lasnamäe elanikkonnast on

parimas tööeas inimesed.
Eakamad elanikud Lasnamäel
on enamuses naissoost, näiteks
99-aastaseid prouasid on seitse,
härrasmehi vaid üks. Sajas eluaasta
täitub sellel aastal kuuel vanaproual,
101.aasta künnisel on üks ja 102aastaseks saab üks naine.
Kodakondsuse järgi on Lasnamäe
elanikest 59% Eesti Vabariigi kodanikud, ülejäänud on muudest kodakondsustest või kodakondsuseta isikud.
Kuna Tallinna linn on teinud ja
plaanib teha veelgi soodustusi
elukoha registreerinud isikutele, siis
on soovitatav ka edaspidi Lasnamäele
elama asunud isikutel tulla ennast

Lapsed ei ole
kooli omand
Üks mu sõber tuli hiljuti lastevanemate koosolekult, kus kooli
direktor esines ootamatu ja põhjapaneva avaldusega: kuna laste
reisimine (kooli ajal) olevat „muutunud
massiliseks“, ei kavatsevat direktor
seda „enam taluda“. Ma nimesid ei
tahaks laste huvides nimetada.
Seni lubati selle kooli õpilastel üle
kolme päeva puududa, kui kõik aineõpetajad selleks loa andsid. Direktori
seekordne sõnavõtt aga sarnaneb ühe
teise koolijuhi otsusega keelata koolis
vurrimäng, kuna see olnud ajendiks
ühe poisi läbipeksmisele teise poolt
– on ju nii, et kui pedagoog ei viitsi asja
hallata, keelab ta selle parem ära.

Ent tean ka eliitkooli, kus direktor
on igasuguse kooliaegse reisimise
hoopis keelanud ja tean juhtu, kus
direktor sisuliselt pressis mu tuttavalt
välja koolile sponsorraha lapse reisile
lubamise eest!
Terve mõistus ja tuhandeaastane
traditsioon ütlevad, et lapse arengu
eest vastutavad tema vanemad.
Kui vanem leiab, et ta suudab last
arendada paremini kui kool, siis peab
tal selleks olema võimalus. See on ka
valitsuskoalitsiooni üks põhimõtteid
- lapsekeskne kool koos individuaalse
arenguprogrammiga iga õpilase jaoks.
Igasugune riiklik surve peab olema
minimaalne, eriti tänapäeva maailmas,
kus edu ei määra enam normidele
kuuletumise oskus, vaid kohanemisvõime ja loovus. Selleks on vaja inimest
laiemalt arendada kui praegune kooli
raamistik seda võimaldab.

Meeldiv oli kuulata Ümera 60 naabrivalvesektori vanema Vladimir Anissimovi
sõnavõttu, kus ta tõi näiteid turvalisuse
märgatavast
paranemisest
pärast
naabrivalve sektori moodustamist. Eriti
rõhutas ta head ja operatiivset koostööd politseiga ning oma maja elanike
märgatavat vastutustunde kasvu oma
maja turvalisuse eest. Ta selgitas, et kui
varem võis vabalt koos elanikuga välisuksest siseneda ka mõni tundmatu kodanik, siis nüüd on see pea võimatu. Kohe
tuntakse huvi, kes ta on, kelle juurde
läheb jne. Tänu sellele on trepikojast
kadunud varem seal kogunenud
kambad. Kusjuures Ümera sektor on
tegutsenud alles vaevalt pool aastat.
Positiivseid näiteid turvalisuse tõusust
oma majas tõi ka Majaka 17 naabrival-

Naabrivalve
ümarlaud
hakkab
Lasnamäel koos käima regulaarselt iga
kvartali esimese kuu kolmanda nädala
neljapäeval ehk neli korda aastas. See
on suurepärane võimalus kogemuste
vahetamiseks omavahel, politseiga ja
Lasnamäe linnaosa juhtidega.
Kutsun kõiki lasnamäelasi tegutsema
oma kodu turvalisemaks muutmiseks ja
asutama oma majas naabrivalvesektor.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Ida Politseiosakond ja Eesti Naabrivalve juhatus on
alati valmis nõu ja jõuga appi tulema.
Kohtumiseni järgmisel Naabrivalve
sektorite ümarlaual aprilli kolmandal
neljapäeval! Palutud on ka need, kes tunnevad huvi sektorite asutamise vastu,

VABARIIGI PRESIDENT
ARNOLD RÜÜTEL
KUULUTAS VÄLJA EESTI
LIPU AASTA

2004 – Eesti lipu aasta

2.veebruaril, Tartu
rahulepingu
84.aastapäeval kuulutati välja Eesti lipu
aasta. President Rüütli sõnul on eriti
kohane 2004. aastat tähistada kui Eesti
lipu aastat, kuna Eestist saab alates
maikuust Euroopa Liidu liikmesriik.
“Meie
sinimustvalge
värvikolmik
hakkab
selles
rahvusvahelises
ühenduses kandma ja sümboliseerima
meie rahvuslikku väärikust. Nii meie
enda kui muu Euroopa jaoks,” lausus
Vabariigi President.

EESTI RIIGILIPP ON
ÜHTLASI RAHVUSLIPP
Esimene sinimustvalge lipp pühitseti
ja õnnistati Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna
Otepää kirikus 4. juunil 1884. aastal.
Järgnevate aastakümnete jooksul sai
sinimustvalgest lipust Eesti rahvuslipp.
Esimese määruse Eesti riigilipu
kohta võttis vastu Eesti Vabariigi ajutine

KALEV KALLO

MÄÄRAMATUS TOOB
KAASA OMAVOLI
Minul näiteks on hea meel, et
laste reisimine muutub elatustaseme
tõustes ka maakoolidele levinumaks kindlasti õpib laps nädalase reisiloleku
ajal maailma kohta rohkem kui koolis
tagumiktunde tehes.
Enamikus koolides on puudumise
lubamise süsteem inimlik – piisab
klassijuhataja, aineõpetajate ja/või
direktori loast ning sellest, et õppimine
oleks enam-vähem korras.

RAHVUSLIPP ON
ISESEISVA RIIGI TUNNUS
Rahvuslipp väljendab iseseisva riigi
olemasolu ning on kindlaksmääratud
mõõtmete ja värvikombinatisooniga.
Rahvuslippe peetakse kõikides riikides
rahvusliku
enesemääramisõiguse

võrdkujuks ning nad kajastavad
rahva poolt hinnatud ideesid ja
rahvusaateid.
Kõigest
umbes
kümnendik rahvuslippe on vanemad
kui 100 aastat. Nende väheste hulka
kuulub ka Eesti rahvuslipp, mille
värvid tähendavad järgmist:
*Sinine sümboliseerib kodumaa
taevasina ja usku Eesti rahva
paremasse tulevikku, see on ka
kokkukuuluvuse ja sõpruse märk.
*Must on kodumaa mulla, rahvusliku
musta kuue ja rahva raske mineviku värv.
*Valge väljendab lootust ja austust.

RIIGILIPP ON SEADUSEGA
KEHTESTATUD LIPP
Riigilipp
võib
oma
värvuselt
ühtida rahvuslipuga, mis seadusega

SIRJE MEIDRA
rahvastikuregistri osakonna juhataja

rahvaesindaja
kooli meelevallas. Seega tuleks
koos
muude
ettevalmistatavate
seadusemuudatustega
sisse
viia mõiste „lühiajaline koduõpe“
pikkusega näiteks neli päeva kuni üks
kuu. See tähendab, et lapsevanem,
kes soovib oma lapse puudumist
koolist sel perioodil ei pea luba paluma
ega lunima, vaid saab selle täiesti
seaduslikul alusel. Garanteerides
muidugi koolitööde ärategemise.
Minul igatahes on hea meel, et reisima ja maailma nägema pääseb võimalikult palju lapsi – olgu siis vanematega, sugulastega, sõbra perega,
laulukooriga või spordimeeskonnaga.
Ja et nad oma kogemuse maailmast
ka koju tagasi toovad ning on seetõttu
tulevikus paremad, avatumad ja
sõbralikumad inimesed.
Mõned mu oponendid võivad väita,
et kõnealuse probleemi lahendamine
peaks jääma iga kooli siseasjaks.
Ülaltoodud näited aga kinnitavad, et
see ei õnnestu ja kaotajaks jäävad
lapsed ja lapsevanemad.

SVEN SESTER
RES PUBLICA / Lasnamäelt valitud Riigikogu liige

VAJAME LÜHIAJALIST
KODUÕPET
Lapsevanematel on ka praegu
seaduslik õigus võtta oma lapsi
koduõppele. Ent enamasti – eelkõige
koolide
mugavuse
huvides
mõistetakse seda kui terve kooliaasta
kestvat õpet ning pered on suuresti

Eesti sini-must-valge trikoloor saab 4.juunil 2004 120-aastaseks.
valitsus 21. novembril 1918. aastal.
1922. aasta juunis kinnitas Riigikogu
sinimustvalge lipu ametlikult riigilipuks.
Pärast Eesti Vabariigi vägivaldset liitmist
NSV Liidu koosseisu 1940. aastal
keelati senise lipu kasutamine. Pika
Hermanni torni heisati sinimustvalge
lipp taas 24. veebruaril 1989. a. 1990.
aasta augustis antud seadusega
otsustati sinimustvalge lipp uuesti riigilipuna kasutusele võtta; riigilipu seadus
kuulutati välja 6. aprillil 1993. aastal.

arvele võtma Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse rahvastikuregistri osakonda.
Tänan kohusetundlikku Lasnamäe
elanikkonda ning soovin teguderohket
aastat!

kehtestatud mõõudes ja värvusega
esindab riiki. Heisates riigilipp koos
teiste riikide lippudega, paigutatakse
oma riigilipp kõige auväärsemale
kohale. Teiste riikide lipud paigutatakse
üldjuhul prantsuskeelsete riiginimede
tähestikulises järjekorras, kusjuures
lipud peavad olema
ühelaiused
ning heisatud samale kõrgusele.
Majalipuna
kasutatakse
normaalmõõtmetega (105 x 165 cm) riigilippu
ning see heisatakse maja seina külge
paigaldatud
vardahoidjasse,
mille
soovitatav kaldenurk on umbes 40.
Lipuvarda pikkus on ligikaudu kolm lipu
laiust, seega umbes 3m.Heisatud riigilipu
alumine serv peab jääma maapinnast
vähemalt kolme meetri kõrgusele.
Lipumasti puhul tuleb valida riigilipp, mille
laius on ligikaudu 1/6 masti kõrgusest.

Leina tähistamiseks heisatakse riigilipp
leinalipuna. Neil juhtudel kinnitatakse
majalipuvarda ülemisse otsa 50 – 100
mm laiune must lint, mille mõlemad
otsad ulatuvad lipu laiust pidi kuni
lipukanga alumise servani. Ilma musta
lindita leinalipp heisatakse poolde
lipumasti nii, et lipu alumine serv asuks
masti keskel.
Kohustuslikke lipu heiskamise
päevi on Eestis 13.
Kasutatud allikad:
www.president.ee, www.riigiteataja.ee
LASNAMÄE LEHT

LIPUVABRIK TEEB KINGITUSE:
Vabriku 10.sünnipäeva puhul müüb
lipuvabrik (Kopli tn 81) veebruari ning
märtsi jooksul 10%-lise soodustusega
Eesti riigilippe, nende seas õhuke
ilmastikukindel majalipp (105 x 165
cm) vaid 250 krooni (tavahind 360.-).
Täpsem info telefonil 66 84 272 või
www.lipuvabrik.ee.
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kasulik teada

7.veebruaril sai 100-aastaseks Lasnamäe proua, Leontina
Tader, kes kostitas sünnipäevalauas linnaosvalitsuse ja Iru
hooldekodu juhte hämmastavalt särava vitaalsuse ja humoorika
elutarkusega.

1.veebruarist tuleb telefoninumbreid
valida ilma numbri ees oleva 0-ta, kui
helistada
teise
maakonda
või
mobiiltelefonile.
Kuni maikuuni on võimalik numbreid
valida ka vanamoodi.

foto: Tarmo Lausing

ehk 100-aastase lasnamäelase lugu

Telefoninumbrite ette ei
valita enam numbrit 0

100-aastane Leontina Tader uurib koos poole noorema Lasnamäe vanem Kalev Kalloga
sünnipäevasalmi.

Juubelivestluses kõlanud elutarkused annavad võimaluse igal inimesel
oma enese pikaealisuse retsept kasutusele võtta. Kuigi külalisi oli
sünnipäevalauas mitmeid, vestles
Leontina Tader aktiivsemalt lauanaabriks sattunud Lasnamäe vanem
Kalev Kalloga. Põnevat vestlust juhtis
Iru hooldekodu 3.hooldusosakonna
juhataja Velda Känd.
“Sündisin 7.veebruaril 1904 Tartus.
Olin vaenelaps, kasvasin emata.
Armastasin väga raamatuid lugeda,
aga egas lambiõli tohtinud raisata
ja päevavalguses tuli tööd teha,
kartulast (kartulit, Toim.) mullata. Leib
tuli välja teenida.
Elu tuleb elada ja mitte nutta
raskuste pärast. Häid päevi on nii
vähe nagu veeanuma peal kaas
– nii õhuke see hea ongi. Ja kui oligi
mõni hea tund või minut, siis teised ei

osanud sest aru saada. Hea on ainult
endale teada.
Kui tahate sajandi ära elada, tuleb
alati olla heatujuline ja mitte nutta.
Raskused annavad elule mõtte. Nii
tunneb, et elu on tähtis ja peab osakama elada. Kerge elu ei anna kogemusi,
kärsitus ja kiirus toovad ulakused. Ja
kui siis jääd elurööpa vahele ja ei oska
elada, siis tallavad sind kõik.
Minu üks õppetund on tulnud
Venemaalt ja Baúkiiriast. Meelepärane
on olnud igast rahvusest inimeste
kuulamine ja raskuste jagamine.
Mind küüditati koos abikaasaga Ufa
lähedale. Koos saime hakkama, sest
abikaasa oli nagu teine käsi. Oli hea
mees. Mehe teeb heaks eluoskus,
oskus saada alati hakkama, ka napsu
võtmisega, olla hea südamega, helde
ja osavõtlik seal, kus vajatakse abi.
Minu mees oli rahvamees, mitte

rahamees. Raha pidi ringi liikuma,
seda taskus ei hoitud. (Leontina
Taderi abikaasa, August Johannes
Tader oli ajakirjanik, pikka aega
ajalehes Postimees. V.Känd)
Võimusid on olnud palju, Saksa ajal
olin Venemaal, olime puhta südamega,
ei olnud saksa pugejad. Pätsu (EV
president Konstantin Päts, Toim.) ajal
pidasin kokaametit Toompeal, tegin
tanguputru ja pannkooke ja mida vaja.
Kui oli pliit, sai igasugust sööki teha.
Aga ilma rahata ei saanud süüa. Mõni
otsis ka prügikastist toitu, aga salaja,
sest see oli suur häbi.
Mina küll aru ei saa, et ma vana
olen, pole ju veel krussis, aga lobisen
palju, ärgu pandagu mulle pahaks.
Ja ma ei saa ju aega viita sellega, et
rehkendada, millal jäin üksi ja mees
suri. Sajandi aitas mul ära elada
kannatlikkus, huumorimeel ja hea tuju.
Halisemine on tulnud kohe kõrvale
matta. Tahaks küll vahel halb olla, aga
naer tuleb peale. Kuid pilk võib mul
olla kuri, kui vaja, nii et vaadatav kohe
kardab. (naerab ise)
Haruldane on see, kui inimene
oskab luuletusi kirjutada. Vanasti tui
rohkem mõelda, nüüd ei ole enam
aega, kõikaeg vaja uut ja uut. Aga see
on suur inimene, kes oskab mõelda ja
luuletusest aru saada. On tänuväärt
lugeda luuletusi. Meie eestlased, kes
ei oska vene keelt, ei tea, kui ilusad on
vene rahva salmid.”
Leheveergudele ei mahu kogu 100aastane kogemus, küpsust ja elujõudu
täis vestlus, nii kohvijoomisest,
pääsukesest viiesajalisel kui ka
tantsu-ja lauluansamblis osalemisest
ja 83-aastasest poolvennast. Iga
teema juures oli aga üks ja kindel
suund, usk headusesse. Lõpetuseks
ütles Leontina Tader: “Noored on
targad, neid ei saa enam lolliks
pidada, aga elukogemusi on vaja.
Vältida tuleb kurjust enese sees ja
elada oma elu headuse mõttega.”

ALVINE ILUS

jagatud mure
Oma murest ja/või lahendustest, mida
soovid teistega jagada, saab kirjutada:
„Jagatud mure“, Lasnamäe leht,
Punane 16, 13619 Tallinn
või tiina.naarits@tallinnlv.ee
Vahendab Tiina Naarits

Teie kirja lugedes meenus mulle
kohe raamat pealkirjaga “Elu algab
neljakümneselt”,
seega
vastus
küsimusele on kindlalt positiivne.
Samas on selge, et harjumuspärase
eluviisi planeerimatu muutus võib tuua
pika kohanemisaja, mil ebakindlus,
ahastus ja jõuetus võivad teistest
tunnetest sagedamini esile kerkida.

Elan lühikest aega Lasnamäel ja sattusin lugema eelmist lehte, kus
pakkusite abi. Mis Teie arvate, kas 39-aastane eluaeg kodune olnud naine
võiks üldse ise suuta toime tulla?
Mul on ilus elu olnud. Eelmisel aastal elasin aga üle keeristormi, sest
mu mees korraldas imelühikese ajaga kõik ümber – ta leidis uue ja palju
noorema kallima. Mind pojaga koliti kenasse korterisse, aga jäin ilma
autost ja pean ise hakkama raha teenima, sest mehe toetus on märgatavalt
väiksem. Ühistranspordis juba pisut orienteerun. Kõige hullem on see,
et mul on raske leida tööd, kõikjal küsitakse töökogemust ja uuritakse
vanust. Aus vastus oleks, et oskan saata positsioonikat meest, kasvatada
last ja jätkuvalt püüan oma välimuse eest hoolt kanda ning tahan õppida
mistahes töö selgeks. Tööandjatele pole sellest piisanud.
(lühendatult, 39a. naise kiri)
Seega aeg on see, mida inimene vajab
uues olukorras.
Igasugune kukkumine on valus ja vaid
kukkuja teab, kui kõrgelt ta kukkus ja kui
palju ta haiget sai. On võimalik, et osad
inimesed ei mõista Teid, sest omate
endiselt väärtusi, mida neil ei pruugi
olla – laps, oma kodu ja osaline toetus
endiselt abikaasalt. Ehk on samas Teie
ümber inimesi, kes Teid alati toetavad ja
mõistavad.
Valesid tundeid ei ole olemas. Inimene
teab, mida ta tunneb ja mida tahaks
tunda. Sisemise rahulolu saavutamise

nimel tasub pingutada. Kui Te tunnete
raskust ja ebameeldivust, on vaja
tegutseda, see kirigi on üks oluline
samm.
Linnaosa leht ei ole piisav toetuse
andja. Kasuks tuleks psühholoognõustajaga
konsulteerimine.
Teie
motiveeritus õppida ja töötada on väga
olulised tegurid tööjõuturul, tuleb neid
vaid õigesti nn kandikule seada. Seni
aga pange kirja oma tänase elu plussid
ja miinused, see võib küll vana haava
osatada, kuid kindlasti toob ka uusi
avastusi, millele toetuda.

Kõige suuremad
makseraskused on
järelmaksukaartide
omanikel
Kolm aastat Eestis tegutsenud
maksehäireregistri mustas nimekirjas
on juba 100 000 inimest. Rekordarv
inimesi, 40 000 registreeriti möödunud
aastal. Kõige rohkem on nimekirjas
mobiilarve tasumata jätnud inimesi
ning aina sagedamini lisanduvad

Tarbijakaitseamet
hoiatab ja selgitab
• Vastavalt 2002.a. juulis kehtima
hakanud võlaõigusseaduse § 213 järgi
võib müüja tellimuse vormistamisel
raha ette nõuda vaid poole summa,
50% ulatuses. Kaebuste põhjal on enim
probleeme mööbli tellimisega seotud.
• Tarbijakaitseameti infotelefoni 6
201 707 on avatud tööpäeviti kell
8.00 - 16.30. Infotelefonil võib edasi

Arstiabi on
ettenähtud ka siis, kui
ravikindlustus puudub
Ilma haigekassakaardita on igal
inimesel
õigus
saada
arstiabi
vältimatu ja raske haiguse ravimiseks
igalt arstilt, kes on pädev konkreetse
juhtumiga tegelema. Eestis on umbes
7% elanikkonnast ravikindlustuseta,
kelle vältimatuks arstiabiks maksab
riik tänavu 68 miljonit krooni.
Abi andmine toimub olukorras, kus
abi edasilükkamine või selle andmata

Ei muutu hädaabi- ja lühinumbrite valimine, sest ka seni puudus neil numbritel
ees preﬁks 0. Nii on jätkuvalt politsei
lühinumber 110, hädaabi lühinumber
112 ning Tallinna abinumber 1345.
Samuti ei muutu telefoninumbrite
valimine välismaale ega välismaalt
Eestisse helistamisel.
SIDEAMETI KODULEHEKÜLG, WWW.SA.EE

nimekirja pankade järelmaksukaartide
omanikud. Maksehäireks loetakse
võlga alates 500 kroonist koos
intresside
ja
viivistega,
kui
maksetähtajast on möödunud 45
päeva. Ka peale võla maksmist on
andmed nähtavad veel 7 aastat arvates
maksehäire kustutamise päevast.
Mustas nimekirjas olijaid ähvardab
pangalaenust,
krediitkaardist
või
mobiilsidest ilmajäämine.
LASNAMÄE LEHT/POSTIMEES

anda konkreetseid kaebusi (näit.
teatada aset leidnud rikkumistest
teenindusettevõtetes,
kaupluses,
restoranides jne). Samuti saab küsida
nõu selle kohta, kuidas toimida ühes
või teises olukorras (tööstuskaupade
garantiid puudutavad küsimused,
probleemid kommunaalteenuste eest
tasumisel, arusaamatused mingi
teenuse tellimisel jne).
TARBIJAKAITSEAMETI KODULEHEKÜLG,
WWW.CONSUMER.EE

jätmine võib põhjustada surma või
püsiva tervisekahjustuse. Paraku
peab vahel inimene ise nõudma oma
õiguste täitmist.
Haigekassakaardita inimeste ravimise
eest tasub mitmel pool lisaks riigile
ka kohalik omavalitsus. Tallinn
rahastab Ida-Tallinna Keskhaigla
hooldusraviosakonda (Järve Haiglas,
Energia tn 8, infotelefon 677 1805),
kus on haigekassakaardita inimestele
polikliinik ja 30 plaanilise haiglaravi
kohta.
LASNAMÄE LEHT/EESTI PÄEVALEHT

Lasnamäe laps-kunstnik
unistab piirivalvuriametist
Kristjan Taiger on 7-aastane ja käib
Lasteaia Laagna Rukkilill viimases rühmas, sügisel läheb kooli. Jaanuari lõpus
korraldas lasteaed Kristjani esimese avatud personaalnäituse, sest andekas lapskunstnik on loonud nõnda palju põnevat,
et seda on võimalik ka teistega jagada.
Kristjani käeline looming on tähelepanu pälviv. Erilise huviga loob ta kujusid koertest ja eripärastest võõramaa
loomadest, aga vahel ka koduloomadest, näitusel oli näiteks esindatud
lugu koerte varjupaigast. Meelsamini
loob väike kunstnik skulptuure, kuigi
näitusel oli võimalik imetleda ka
joonistusi. Kodus olevat pooleli üks
loomaraamat. Õdegi joonistavat vahel,
aga peamiselt tüdrukuid.
Eeldused tulemuslikuks ja huvitavaks
loominguliseks tööks on andekas lapskunstnik tõenäoliselt pärinud oma isalt
(Vladimir Taiger), kes on eesti krooni
üks autoreid. Ise aga mõlgutab poiss
mõtteid piirivalvuriametist. Ta tunnistas

foto: Alvine Ilus

Pikaealisuse retsept

ajalehele, et oleks igati austustvääriv
suure hundikoeraga Eesti piiri kaitsta
ja küllap jääks ka aega loominguliseks
tegevuseks. Esmajoones loodab ta
aga, et issi saab maal oleva puust
hobuse tema jaoks valmis ja ehk
otsustavad vanemad perre koera võtta
enne kui Kristjanist piirivalvur saab.

ALVINE ILUS
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KULTUUR JA HARIDUS

KORTERIÜHISTUTE INFOPÄEV
3.märtsil kell 16 Punane tn 16.
Info teabekorraldusnõunik
Larissa Škurat´ilt, tel 645 7731.

MALEKLUBI ŠAHH JA GARDE

MATUSETOETUSE TAOTLEMINE
Matusetoetust on võimalik taotleda
majanduslikult vähekindlustatud isikutel, kes korraldavad lähedase inimese matuseid. Lasnamäe sotsiaalhoolekande osakond maksab toetust
matusekorraldajale, kelle registreeritud elukoht on Lasnamäel.
Esitada järgnevad dokumendid:
isikut tõendav dokument, tõend
pere
sissetulekutest,
lahkunu
surmatunnistus, matusekorraldajale
väljastatud
kviitung
riikliku
matusetoetuse saamise kohta,
kviitungid matusega seotud kulutuste
kohta. Matusetoetust makstakse
vastavalt perekonna majanduslikule
olukorrale kuni 1500.- krooni.
Täpsem info tel 645 7764.
TASUTA JURIIDILINE NÕUSTAMINE
Tallinna
LV
teenindusbüroos,
Vabaduse väljak 7 teisipäeviti kell
14.30-17, kolmapäeviti kell 14-16,
neljapäeviti kell 14.30-16.
Harju maakohtu juures, Tartu mnt 85
II korrusel eelregistreerimise alusel
(tel 612 7878) esmaspäeviti kell
14.30-17; teisipäeviti, kolmapäeviti ja
neljapäeviti kell 14-18.
Tallinna Üliõpilaste Õigusbüroo
PUUETEGA INIMESTE
TEGEVUSKESKUS
Endla tn 59, tel 656 4048.Veebruarist
avatud esmaspäevast reedeni kell
9-17 ja sisetegevusteks (ringide töö,
koolitused, koosolekud jmt) kell 9-19.
PSORIAASI RAVI
Sõpruse pst 182, tel 656 7576
www.psoriaasikeskus.ee
Psoriaasikeskuses mitteinfektsiooniliste nahahaiguste ravi ja maailmas
alternatiivravina üldtunnustatud UVB
teraapia. Avatud E-R kell 8-20,
L kell 9-17 ja P kell 9-15.

SOTSIAALKESKUS
Killustiku 16, tel 621 8998
3.märtsil kell 12
alustab venekeelne suhtlemisring
9.märtsil kell 14 naistepäeva kontsert,
esinevad Hõbelõng ja Pihlakobar
15., 22. ja 29.märtsil kell 13 proviisor
Kaljo Mandre loodusravi loengud
*Igal teisipäeval kell 12 saab
mängida malet, bridži ja preferanssi
(algajaid õpetatakse kohapeal).
*Pensionäridele huviringid tasuta
ja erinevad teenused soodushindadega.

RAAMATUKOGUD

TÖÖPAKKUMINE

Koorti tn 22, tel 632 1062
www.lindakivi.ee
5.märtsil kell 19 rahvamuusika-ansambel
Zlatõje Gorõ kontsert. Uus kava! Pilet 30.Igal reedel kell 19.30 tantsuõhtu
plaadimuusikaga. Pilet 25.Igal laupäeval kell 20 tantsuõhtu
ansambliga EHO. Pilet 35.-

RAHVAKULTUURI KESKUS
Vilmsi tn 55, tel 600 9291 www.viimsi.ee
Algamas on kolm tasulist kursust:
*Seltskonnatants ja –laul (tel 600 93 68)
*Eri tantsustiilid ja treeningtundide

KEVAD ON TULEKUL
20.märtsil kell 8.50 võtab talvelt
teatepulga üle värskuse ja valguse
aasta-aeg, kevad. Kaks nädalat enne
kevade saabumist, 6.märtsil algusega
kell 19 peetakse traditsiooniline
LILLEBALL
Sakala
Keskuses
(korraldab Tatjana Tridvornova). Piletid

TALLINNA ÕPETAJATE MAJA
Raekoja plats 14, tel 644 4044
www.help.ee
Märtsis ja aprillis algavad tasulised
kursused:
*Veini ja juustu degusteerimine
*Jaapani aed
*Ruumide dekoreerimine
kevadpühadeks
*Lemmikloomakursus: koer

LASNAMÄE POLITSEIJUHTIDE
VASTUVÕTUAJAD:
Lastekodu tn 31 a, tel 612 4805
MARGUS KOTTER, ülemkomissar
iga kuu teine teisipäev kell 15-17
ANDRES TRUSS kr iminaalpolitsei
ülemkomissar,
iga kuu esimene
esmaspäev kell 15-17
TARVO INGERAINEN
korrakaitse
ülemkomissar
igal
esmaspäeval
kell 10-12
KARINA FESJUK korrakaitse komissar
igal esmaspäeval kell 13-15

KINO KOSMOS SOODUSTUSED
Pärnu mnt 45, tel 680 0566
*pensionäridele ja invaliididele pensionitunnistuse esitamisel pilet igal seansil 5.*kõikidele seanssidele kuni kella 18.00-ni
pilet 20.-, kella 18-st pilet 50.*vormiriietuses sõduritele pilet igal
seansil 20.*lastekodud ja turvakeskused saavad kirjalikult esitatud avalduse alusel kinno tasuta
on saadaval Piletilevis ja Piletipunktis.
Lilleballil kuulutatakse ka välja lilleviktoriini
võitjad. Viktoriinis osalemiseks saab
küsimused aadressidel Puhkekodu
49, 12014 Tallinn või info@lilleball.ee.
Samasse tuleb ka vastused esitada
enne balli toimumist.
LASNAMÄE LEHT

ULATUSLIK KULLAVARGUS
LASNAMÄEL JÕUDIS
LAHENDUSENI
Eelmise aasta novembris seina
lõhkumise abil
Vikerlase
tänava
kauplusse tunginud kurjategijate
saagiks langes kuldehteid rohkem kui
poole miljoni krooni väärtuses.
Ligi
kaks
kuud
kestnud
jälitustegevuse tulemusel vahistati
kuriteos kahtlusta-tavatena Anton (s.

Igas kuus süüakse Eestis
hinnanguliselt 800-1000
tonni pelmeene, hiinlaste
populaarset sööki.
Kuigi soome-ugri rahvad on
pelmeenid
üle
võtnud
siberi
rahvastelt, on pelmeenide kodumaaks
Hiina. Ligi 2000 aastat tagasi, alates
10.sajandil leiutas hiina võimukandja
Zhang Zhongjing erilise roa, et aidata

LASNAMÄE LINNAMAJANDUSE OSAKOND TEATAB
AVALIK UISUVÄLJAK ENDISELT
LINDAKIVI JUURES

LASNAMÄE TÄNAVATE LUMEJA LIBEDUSETÕRJE on jaotatud

Alates 16.veebruarist kuni külmade
ilmade jätkumiseni on Lindakivi
kultuurikeskuse taga avatud tasuta
liuväli, kus kell 10-17 kõlab meeleolukas
makimuusika. Samuti on võimalus
kasutada Lindakivi kultuurikeskuse
riietehoidu ja puhvetit.
Kõik uisutamishuvilised lapsed ja
täiskasvanud on oodatud!

erinevate ettevõtete vahel alljärgnevalt:
• Magistraalteid ja sellega külgnevaid
kõnniteid (ühistranspordi liiklusega
teed) hooldab AS Teho
• Sisekvartaliteid hooldab Tallinna
Teede AS
• Sisekvartali-kõnniteid hooldab
Lasnamäe Haljastuse OÜ
• bussiootepaviljonides asuvate kioskite omanike kohus on hooldada ka seal
asuvaid bussipeatusi; ülejäänud bussipeatusi hooldab Lasnamäe Haljastus OÜ
• elamu- ja korteriühistute ning ehitiste
omanike kohus hooldada kõnniteid,
mis on Tallinna heakorraeeskirjadega
ettenähtud (soovi korral on võimalik
tellida puhastusteenust: tel 5065358 –
Lasnamäe Haljastuse OÜ; tel 56488812
– Teede AS; tel 6012173 – AS Teho)
NB! Suureks probleemiks on autode
parkimine sõiduteede ääres ning
hoovidesse sissesõiduteedele, sest
võimatu on tagada nendes kohtades
korralikku lumetõrjet.
Töö paremaks organiseerimiseks on
palve kokkulepitud päevadeks ühistutel
tagada nende alade vabastamine
autodest.
Kokku
saab
leppida
linnamajanduse osakonna telefonidel
6457701 või 6457703.

JÄTKUB PAPLIPUUDE LÕIKUS
Alates jaanuarist toimub Sikupilli
asumis sanitaarraie. Koos Transpordija Keskkonnaametiga on märgistatud
puud, mis on vaja maha lõigata ning
millistele puudele on vajalik teostada
hooldusraiet.
Paplipuude lõikust on teostatud
Killustiku tn ja Majaka tn elamute vahelise alal. Praegu toimub paplipuude lõikus Katusepapi tn ja Peterburi tee vahelisel alal ning Valge tn, Lasnamäe tn 36
ja Pae tn 19 juures olevatel haljasaladel.
Märtsikuus jätkatakse raietöid vastavalt varem esitatud avalduste alusel.
NB! Nende puude ja põõsaste, mis
jäävad kinnistule ehk krundi piiridesse,
lõikuse on kohustatud organiseerima
vastavalt kehtivale korrale kinnistu
omanikud (ühistud jne).

maria naljanurk

Õpetaja: „Mis sa arvad, Juku, kas Kuu peal
elab keegi?“
Juku: „Ma arvan, et elab küll – igal õhtul
põleb seal ju tuli!“

:)

:)

Usuõpetuse tunnis: „Nüüd, lapsed, kõnelen
ma teile, kuidas loodi esimene inimene.“
„Seda me oleme juba kuulnud. Rääkige
parem, kuidas kolmas loodi.“

Õpetaja Jukule: „Juku, lahenda järgmine
ülesanne: sina oled 7-aastane, aga Mari
on 2 aastat noorem. Kui vana on Mari?“
Juku vastab: „5-aastane.“ õpetaja kiidab:
„Õige. Aga kuidas sa lahendasid?“ „Ma
olin eile Mari sünnipäeval,“ selgitab Juku.

:)

:)

:)

:)

KUNSTI- JA KÄSITÖÖPOOD
(Pae tn 80, II k)
võtab tööle müüja, kes valdab
nii eesti kui vene keelt. Info
telefonidel 5534 804 või 6097
605
või
pajudesoo@hot.ee.

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI

:)

Avatud: T, K, R kell 11-18,
N kell 12-19, L kell 10-17
Suletud: P, E
ja iga kuu viimasel tööpäeval
Laagna rmtk:
Võru tn 11, tel 635 0020
Paepealse rmtk: P. Pinna tn 2,
tel 632 7463 (rendib ka koolitusruumi)

Kalevipoja tn 10, tel 636 6494 ja
53 99 1414
“Male - see on sport, teadus ja kunst!”
Klubi võtab vastu uusi liikmeid vanuses
6-12a.

ülesehitamine (tel 600 9368)
*Vaimuvara kirjandus- ja
kultuurihuvilistele (tel 677 7151)

:)

:)

:)

Seekordsed naljad on pärit Erki Kõlu
anekdoodiraamatust “10000 anekdooti”.
Naljanurka saab iga lugeja sisustada, saates
anekdoote, naljapilte ja kommentaare:
Lasnamäe Leht, Punane tn 16, Tallinn
13619 või e- postiga: marianaljad@hot.ee.

VÄHEKINDLUSTATUD
PALJULAPSELISTE PEREDE
TOETUS EESTI VABARIIGI
AASTAPÄEVAKS
Vastavalt
Tallinna
Linnavolikogu
23.01.2003 määrusele nr 6 on Tallinna
vähekindlustatud paljulapselistel peredel
(3 ja enam lapsetoetust saavat last)
õigus taotleda ühekordset toetust Eesti
Vabariigiaastapäevaks.Vähekindlustatud
on pere, kelle netosissetulek esimese
pereliikme kohta on väiksem kui kehtiv

OMAVOLILISELT EHITATUD
GARAAŽID LIKVIDEERITAKSE
Lasnamäe linnaosavanema käskkirjaga nr 208 08.10.2003 on selleks
moodustatud komisjon, kelle ülesandeks
on Majaka tn 27, Peterburi tee 14 kuni
28, Punane tn 15 ning Uuslinna ja
Valge tänava vahelisel alal omavoliliselt
ehitatud garaažide likvideerimistööde
ettevalmistamine,
koordineerimine
ning likvideerimistöödega seonduvate
küsimuste lahendamine.

ELURUUMI ÜÜRIMIST
TAOTLEVATE ISIKUTENA
ARVELE VÕETUD ISIKUD ON
KOHUSTATUD
Tallinna Linnavolikogu 17.oktoobri 2002
määrusega nr56 kinnitatud Tallin-na
linna omandis olevate eluruumide
üürimist taotlevate isikute üle arvestuse
pidamise korra punkt 13 kohaselt:
13.1. teatama eluasemekomisjoni
sekretärile eluruumi üürimist taotleva
isikuna arvel olemise põhjuse
äralangemisest
või
muutumisest
ühe kuu jooksul vastava muutuse
toimumisest
arvates.
Isikuja
kontaktandmete
muutumisest
tuleb eluasemekomisjoni sekretäri
informeerida koheselt;

politsei
1983), Aleksei (s. 1979), Dmitri (s.1981)
ja Juri (s. 1970). “Läbiotsimiste käigus
oleme üles leidnud osa varastatud
esemetest ning samuti vahendi,
millega häiriti signalisatsiooniandurite
tööd,” lisab varavastaste kuritegude
komissar Rainis Sinikas. Tema
sõnul
oli
kahtlemata
tegemist
professionaalsete
varastega.
“Varguse detailne läbimõeldus ning
signaaliandurite töö katkestamine
andsid tunnistust varaste pädevusest,”
täpsustab Sinikas.
Praeguseks on kolmele mehele
esitatud süüdistus Karistusseadustiku
paragrahv 199 (vargus) lõige 2 alusel,
mis näeb süüdimõistmise korral ette
kuni 5-aastase vangistuse. Varavastaste
kuritegude eest on eelnevalt kohtulikult
karistatud Aleksei ja Dmitri.
LASNAMÄE LEHT/
PÕHJA POLITSEIPREFEKTUUR

huvitav teada
riigi kõige vaesematel inimestel talvel
töövõimelisena püsida. Selleks segas
ta veest ja jahust taina ning vormis
sellest väikesed pätsikesed, millesse
pani täidiseks peenestatud lambaliha,
mis oli vürtsitatud rohke pipraga ja
segatud ravimtaimede seguga. Juba
11.sajandil tunti pelmeene terves
Hiinas.
SL ÕL/LASNAMÄE LEHT

ametlik teadaanne
miinimumpalk ehk 2181.- krooni ja iga
järgmise pereliikme kohta väiksem kui
75% kehtivast miinimumpalgast ehk
1636.- krooni.
Toetuse taotlemiseks pöörduda veebruari ja märtsikuu jooksul lastekaitsespetsialisti poole esmaspäeviti 9-12 ja
14-17.30 ning neljapäeviti 9-12 ja 14-16.30.
Täpsem info lastekaitse peaspetsialisti
telefonil: 645 7757.

Garaažide omanikel on aega
omavolilise ehitise likvideerimiseks ja
tühjendamiseks kuni 5.aprillini 2004.a.
Juhul kui määratud tähtajaks ei ole
omavolilisi ehitisi lammutatud ning
oma isiklikest asjadest vabastanud,
korraldab Lasnamäe Linnaosa Valitsus
nende likvideerimise. Omavoliliselt
ehitatud garaazides leiduv vara ei kuulu
hoiustamisele.
Informatsioon telefonidel
6457701,6457728 ja 6457710.

13.2. iga aasta esimese kvartali
jooksul kinnitama kirjalikult kas
posti teel (ka e- postiga) või isiklikult
eluasemekomisjoni sekretäri juures
eluruumi üürimist taotleva isikuna
arvel olemise aluseid.
Ülalnimetatud kohustuste mittetäitmisel kustutatakse isikud eluruumi
üürimist taotlevate isikute arvelt (korra
punkt 14.4).
Lasnamäe linnaosas eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvel olevad
isikud peavad pöörduma hiljemalt
01.04.2004 eluasemekomisjoni sekretäri Riina Koppeli poole aadressil:
Punane tn 16, Tallinn, tuba 507, vastuvõtt E 15-18 ja N 10-12, tel 645 7705,
e- post: riina.koppel@tallinnlv.ee.

