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TASUTA

Lasnamäe Jaanituli toimub 23.juunil: loe lk 2
Euroopa Parlamendi
valimised 2004
Valimisaktiivsus:
Euroopa Liidus 45%
Eestis 27%
Tallinnas 31%
Lasnamäel 24%
13.juunil osales Eesti
esmakordselt Euroopa Parlamendi
valimistel, kuhu valiti esindajaid
25-s Euroopa Liidu liikmesriigis.
Suurim valimisaktiivsus oli Tallinnas.
Pealinna valimisõiguslikest
kodanikest osales hääletamisel
31%. Lasnamäel jäi valimisaktiivsus
madalamaks, valimas käis pisut üle
23% valimisõiguslikest elanikest.
Madalaim valimisaktiivsus oli Eestis
Saaremaal, kus oma valimisõigust
kasutas 21% elanikke.

AS LASBET õõnespaneelide vormimisseade. Paremal asuv kollane masin vormib paneeli vajalikku mõõtu.
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LASBET – 100 % eestimaine ettevõte!
ANDRUS KOOLME
AS Lasbet tehnikadirektor

Inimene, kes ei ole Lasnamäel
viimase 10 aasta jooksul
käinud, ei tunne vist seda
kanti kohe äragi. Hallist elu- ja
tööstusrajoonist on saanud
igati kaasaegne ning arenev
linnaosa. Tulles linna poolt
mööda Punast tänavat hakkab
peagi silma AS Lasbeti
peahoone. Oskuslikult
tänapäevaseid ehitusmaterjale
kasutades on suudetud
vanast majast luua pilkuköitev
hoonetekompleks. Samuti on
haruldane, et selline reeglina
tolmutekitav tootmine, nagu
raudbetooni valmistamine,
asub keset linna. Uued
tootmistehnoloogiad on aga
meil võimaldanud saavutada
sellise puhtusetaseme,
mis vastab elamurajooni
keskkonnatingimustele.

AS Lasbet – tähenduses
Lasnamäe betoon on
traditsioonidega ettevõte.
1956.a. asutatud ettevõttes käis
tootmine esmalt Punase tänava
alguses. Hiljem toodi osa tootmisest
üle Punane 18 asuvale territooriumile.
Tänapäeval
toodetakse
meie
ettevõttes erinevaid betoonelemente.
Põhiliste toormaterjalidena kasutame
kohalikku paekivikillustikku, liiva,
Kundast pärit tsementi, metalli ning
vett.
AS Lasbeti juhatuse esimehe Agu
Möldre sõnul on ettevõtte toodangut
läbi aegade kasutatud väga paljudes
ehitistes. “Kes ei mäletaks Tallinna
teletorni ehitust, kus meie eelkäija
Tallinna Raudbetoontoodete Tehas
käsikäes Tallinna Tehnikaülikooli
teadlastega lõid unikaalse monumendi,
mis paistab kaugele üle Tallinna,”
nendib Agu Möldre. Meie ettevõtte
toodangut on kasutatud ka näiteks
Tallinna Linnahalli ehitusel, samuti
seisavad paljud elamumassiivid AS
Lasbeti valmistatud raudbetoonvaiadel.
Ka üks Eesti Vabariigi suurimaid
tuluallikaid
nagu
naftasaaduste
transiit, ei ole Lasbetist mööda läinud.
Nimelt on suurem osa Muuga sadamas
asuvatest kütusemahutitest rajatud
vundamendile, mida toetavad Lasbetis
valmistatud raudbetoonvaiad.

Aastatega on tehases
valmistatava toodangu
struktuur pea täielikult
muutunud.
Kui kaheksakümnendatel aastatel
oli tehase põhitoodanguks peamiselt
teeplaadid Siberi teede ehitamiseks
ning
konstruktsioonielemendid
ja
õõnespaneelid
tootmisja
põllumajandushoonete ehituseks, siis
tänasel päeval on põhirõhk suunatud
elamuehitusele
ja
sotsiaalsfääri
- kaubanduspindade, puhke- ja
spordirajatiste ehitamisele. Oma osa
on Lasbet andnud kaubanduskeskuste
nagu Stockmanni kaubanduskeskuse,
Ülemiste keskuse ning Mustamäe
Citymarketi ehitusse. Samuti on meie
tooteid kasutatud spordirajatiste – Saku
Suurhalli, Premia jäähalli ning A’le Coq
Arena jalgpallistaadioni – ehituses.
Viimasel paaril aastal oleme
laienenud
ka
elamuehitusturule.
Lasbeti elementidest on ehitatud
näiteks Lasnamäe sotsiaalelamu
Loometsa tänaval, elamud Kosel
Karukella kodu elamukvartalis ja Pune
tänaval, Tabasalus ning Maarjamäel.
AS Lasbeti juhatuse esimehe Agu
Möldre sõnul jätkub elamuehitus
pidevalt. “Olgem ausad, sellised
paneelelamud
nagu
Lasnamäel,
Mustamäel, Õismäel ja muudes
rajoonides, vajavad väljavahetamist,”

ütleb Agu Möldre. Täna ehitatakse
palju individuaalelamuid kuid ka
keskmise suurusega korterelamuid,
kus põhitähelepanu on suunatud maja
soojapidavusele, mugavusele ja heale
välimusele.

AS Lasbet hindab oma
tööjõudu
Vaatamata vahepeal üle elatud
ehituse mõõnaperioodile on suudetud
säilitada oma kõige kallima vara
– inimesed, kes on aastatega saanud
suuri kogemusi ehitusmaterjalide
tootmise alal. Lasbetis töötavatest nii
noortest kui vanadest inimestest elab
ligi 80 protsenti Lasnamäel. Praegu
annab AS Lasbet tööd umbes 200-le
inimesele. Viimastel aastatel oleme
ka jõudsalt edasi arenenud. Kolmenelja aastaga on meie ettevõtte
kaasajastamiseks investeeritud ca. 25
miljonit krooni ning kavas on samas
tempos jätkata.
Lasnamäe linnaosavanema Kalev
Kallo sõnul on tähelepanuväärne, et
ajal, mil väga paljud Eesti ettevõtted
on läinud üle välismaiste investorite
kätte, on Lasbet siiani suutnud
iseseisvalt hakkama saada. “Minule
teadaolevalt on Lasbet ainuke Eestis
betoonelemente valmistav ettevõte,
mis põhineb 100% ulatuses eesti
kapitalile,” ütles Kalev Kallo.

Tänavused europarlamendi valimised
on madalaima valimisaktiivsusega
kogu Euroopa Liidu ajaloos alates
1979.aasta valimistest. Euroopa
Liidus tervikuna oli käesoleval aastal
valimisaktiivsus 45%, Eestis 27%.
Eestis omas valimisõigust kokku 873
809 kodanikku, kellest hääletamas
käis 234 483 inimest. Eestiga
sarnaselt väga madal valimisaktiivsus
oli ka Tšehhis, Poolas ja Saksamaal.

Eesti valijad andsid mandaadi
Euroopa Parlamendis töötamiseks
nelja erakonna kuuele liikmele:
Sotsiaaldemokraatlik erakond
Toomas Hendrik Ilves
Marianne Mikko
Ivari Padar
(tõenäoline on,
et europarlamenti
läheb asendusliikmena Andres Tarand)
Eesti Keskerakond
Siiri Oviir
Erakond Isamaaliit
Tunne-Väldo Kelam
Eesti Reformierakond
Toomas Savi
LASNAMÄE LEHT/
VABARIIGI VALIMISKOMISJONI
KODULEHEKÜLG: WWW.VVK.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, 502 3152
faks 627 7285
e-mail: reno@ssm.ee
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Lasnamäe vanem

Töö ja puhkus – mõlemad on olulised!
Linnavara osakond

Eestimaal on tavaks teha palju tööd.
Töötegemine on meie maal seni alati au
sees olnud ja loodan, et see saab ka meie
tulevaste põlvkondadega samamoodi olema.
Hea tööga peab loomulikult kaasas käima ka
korralik puhkus. Ilma puhkuseta ei saa teha
jätkuvalt tulemuslikku tööd, sest kannatada
võib töötegemise kvaliteet ja töötaja tervis.
Lõdvestumiseks ja pikemaks puhkuseks on
kahtlematult parim aeg suvi, mil lõõgastuda
selja taha jäävast töö- või kooliaastast.

komisjoni tehnilise töö korraldamine.
Linnaosavalitsuse kui eluruumide
erastamise
kohustatud
subjekti
ülesannete täitmise korraldamine:
- korteriomandi seadmine (maa
erastamine)
- eluruumide ja äriruumide erastamine (või otsustuskorras võõrandamine)
- elamute haldamise ja majandamise üleandmine korteriühistule või
korteriomanike ühisusele (Valitsejale)
- kodanike nõustamine elamumajandust puudutavates küsimustes

Linnavara osakond asub Punane tn
16, V korruse ruumides.
Nagu nimetus ütleb, korraldab
osakond
Lasnamäel
asuva
linnale kuuluva vara haldamist ja
majandamist. Siia kuuluvad nii elu- kui
äriruumid, mis reeglina on kasutusse
antud üürilepingute alusel. Osakond
valmistab ette üürimiseks vajalikud
korraldusdokumendid ja üürilepingud.
Meil lasub ka linnaosa eluaseme-

Juhataja

tel 645 7713

* osakonna juhtimine
ja arendamine,
üldküsimuste
lahendamine

RIHO
SUURKUUSK

Suve alguse kuul on mul hea meel kutsuda
kõiki lasnamäelasi üles leida võimalus oma
suvi sisukalt veeta, et soe ja valgusküllane
aeg niisama käest ei libiseks! Ja puhkus ei ole
igavlemine, sest see väsitab samamoodi kui
töötegemine.

Juhtivspetsialist
foto: Tar mo Lausing

Linnaosavalitsus toetab
aktiivset puhkust

Õige suvelaager pakub
tegevust ja põnevust

Lasnamäe
linnaosavalitsus
toetab noorte lasnamäelaste suve
sisukamat mööda saatmist. Noortele
korraldatakse linnaosavalitsuse toel
suvel mitmeid laagreid nii linnas
kui ka maal. Tänavu on Lasnamäel
registreeritud kokku neliteist laagrite
korraldajat, kuus kooli ja kaheksa
mittetulundusühingut, kelle üle on
mul linnaosavanemana väga hea
meel.
Sel suvel viiakse läbi laagreid
kokku 580-le Lasnamäe noorele,
seda erinevatele vanuserühmadele
alates
kuue-aastastest
lastest
kuni kaheksateistkümne aastaste
noorteni. Järgnevatel aastatel on
plaan ja soov tänavust õpilaste
arvu
Lasnamäe
suvelaagrites
kindlasti
suurendada,
seda
enam, et Lasnamäel on koole
ligi
kakskümmend
ja
oma
õpilaste
arendamine
peaks
koolile
tähendama
õpetamise
ning
kasvatamise
kõrval
ka
asjaliku
puhkuse
pakkumist
koolivaheaegadel. Eriti oluline on
see nende õpilaste jaoks, kellel
puudub võimalus puhata maal
vanavanemate juures või osaleda
muul moel aktiivses puhkuses.

Eelinfo põhjal saan kinnitada, et
linnaosavalitsuse poolt toetatavad
suvelaagrid tõotavad tulla põnevad.
Nii korraldab näiteks Lasnamäe Vene
Gümnaasium 7-11-aastastele lastele
temaatilise laagri “Aarete saar”.
Laagris räägitakse lastele meie riigist
kui vaprate meremeeste maast.
Toimuvad spordi- ja arengumängud,
lapsi
viiakse
ekskursioonidele
meremuuseumi ning legendaarsele
laevale “Suur Tõll”. Mitmed teised
Lasnamäe koolid korraldavad noortele
laagreid, kus õpitakse tundma Eesti
kultuuri ning paremini suhtlema eesti
keeles. Väga huvitavaid lastelaagreid
viib läbi ka Skaudilipkond “Siil”.
Nende laagri raames tutvuvad 6.11. klasside õpilased kalapüügi,
jahinduse, ravimtaimede ja seente
korjamise, onnide ehitamise, uppuja
päästmise, vee ﬁltreerimise ning muu
eluks vajaliku ning huvitavaga.
Usun, et sellised laagrid on
hindamatu
väärtusega
meie
noorsoo kujundamisel väärikateks
kodanikeks. Hoolitsen selle eest, et
sellised laagrid Lasnamäel jätkuksid
ning et nendesse oleks ligipääs üha
suuremal arvul meie noortest. Samas
on oluline olla ka ise aktiivne, et leida

tel 645 7712

* linna varaga seonduvad tehnilised
küsimused, sh tehniline järelvalve ja
projektide kooskõlastamine

tel 645 7705

* eluruumide üüritaotluste vastuvõtt,
eluruumide võõrandamine, sh
erastamine

tel 645 7704

* eluruumide üürilepingute
vormistamine

tel 645 7736

* äriruumide üürilepingud,
korteriomandi seadmine, side
korteriühistute ja -valitsejatega

ÜLO
KAMARIK

tegevust oma vaba aja asjalikuks
sisustamiseks.
Peaspetsialist

Aasta valgemail ööl kohtume
jaanitulel
Juba sellel nädalal, jaanipäeval
korraldab Lasnamäe linnaosavalitsus
üle mitme aasta taas rahvaliku
ja meeleoluka koosviibimise, kus
süütame
Lasnamäe
jaanitule.
Lasnamäel elab täna rohkem kui
sada kümme tuhat elanikku ja nii
suur omavalitsusüksus ilma korraliku
jaanituleta võtaks võimaluse suvel
linnas
olevatel
inimestel
suve
tähtsündmusest osa saada.
Jaanipäev ja jõululaupäev on
rahvakalendri järgi need hetked,
mil igal inimesel on õigus puhata
igapäevaste tööde ja tegemiste
kõrval ning tunda rõõmu kõikidest
tavadest, mida traditsiooniliselt need
tähtpäevad kaasa toovad. Kes oskab
puhata nendel päevadel, see peaks
osakama töötada ka tööpäevadel, nii
on arvanud juba vanarahvas.
Kutsun Lasnamäe Jaanitulele
kõiki Lasnamäe elanikke ja häid
külalisi mujaltki! Kohtume 23.juunil
Paevälja platsil, kus peomeeleolu
saab stardi kell kaheksa õhtul!

RIINA KOPPEL

Peaspetsialist

SVETA SMIT
Vanemspetsialist

INGE ALUVE

Eesti hakkab punast
passi väljastama
2005.aasta maist
Euroopa
Liidu
justiitsja
siseministrite kohtumine otsustas,
et ELi kujundusega passe hakkab
Eesti väljastama 1. maist 2005.
aastal. «Tegemist on Euroopa ühtsust
peegeldava sammuga. Eesti pass ei
kao kuhugi, sellele antakse tulevikus
ühtne kujundus teiste EL liikmesriikide
passidega,» ütles kohtumisel osalenud
siseminister Margus Leivo.
Otseseid lisakulutusi passikujunduse
muutmine Eestile ei tekita.

huvitav teada
Alates 1.maist 2005 väljastatakse uue
kujundusega pass Eesti kodanikule,
kes taotleb passi esmakordselt,
samuti reisidokumendi kehtivusaja
lõppemisel, selle hävimisel või teistel
seaduses sätestatud juhtudel. Enne
1. maid 2005 väljastatud Eesti passid
on kehtivad kuni passis märgitud
kehtivusaja lõpuni.
ELi
piires,
samuti
Euroopa
vabamajanduspiirkonna
riikides
ning Šveitsis reisimiseks on jätkuvalt
aktsepteeritav ka isikutunnistus ehk
ID-kaart.
POSTIMEES ONLINE

Lasnamäe Jaanituli
Suur rahvalik pidu Paevälja platsil

23. juuni

(Narva mnt 150/90 vastas oleval maa-alal)!
Kava

Kell 20 – avamine
Kell 20.05–20.25 – Rahvamuusikaansambel

ZLATÕJE GORÕ

Kell 20.45–21.15 – Rahvatantsuansambel

KANDALI

Kell 21.30–22 – Voldemar Kuslap
Kell 22 – jaanitule süütab linnaosavanem KALEV KALLO
Kell 22.15–22.45 – ansambel IRIS, show-programm
Kell 23–23.45 – külalisesineja Moskvast - ansambel VIRUS
Kell 24 – ilutulestik
Kell 24.15 – 03.00 tants ansamblimuusika saatel
* Esinejate vahepeal rahvale konkursid ja võistlused auhindadega!

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

KALEV KALLO

linnaosavalitsuse 7 osakonda
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Beebirühm lasteaias
KARIN ROOLAID

Tallinna Lasteaias Laagna
Rukkilill tegutseb alates 2003.
aasta sügisest beebirühm.
Nimekirjas on 35 last. Töö
lastega
toimub
väikestes
alarühmades, umbes 10 last.
Sügisel ootab meie lasteaed
uusi lapsi beebirühma.

Tasuta rehabilitatsioon
narkosõltuvuses meestele
Juulikuus
avatakse
uus
grupp
narkosõltlaste rehabilitatsiooniks, milles
on võimalik abi saada üheksal alates 18aastasel mehel. Osalemine, nii eluase kui
toit on tasuta ja vabatahtlik. Projekti rahastab
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Loksa
linnavalitsus ja sponsorid.
Projektis osalejate esmane psühholoogi

Beebirühmas arendatakse lapsi
alates esimestest elukuudest

Õpetajate juhendamisel õpivad
nii lapsed kui lapsevanemad
Õpetaja kasutab lastega mängides
mängituslaule, liisusalme, jutukesi, huulteja lallamismänge. Kõigis mängudes kasutab
ta ka mänguloomi ja nukke. Õpetaja näitab
lastele, kuidas nukku sööta, riietada,
magama panna, vannitada jne. Lapsed
saavad koos lapsevanemaga kõike ka ise
läbi mängida.
Õpetaja juhendamisel saavad lapsed
tutvuda
erinevate
mänguasjadega,
looduslike
vahenditega,
paberitega,
pliiatsitega ja värvidega. Tore on vaadata,
kuidas aastavanused lapsed võtavad
värvialuselt näpuvärvi ja tunnevad siirast
rõõmu väljalõigatud kujude värvimisest.
Eriti huvitav on lapsel siis, kui kahest toonist

Beebirühma töö tähendab koos tegutsemist, oma roll on nii õpetajal kui
lapsevanemal ja muidugi beebil enesel.

tuleb uus värvitoon. Lasteaia võimlas
saavad väikelapsed mängida palli, ronida
läbi tunneli, käia kaldpinnal, sõita suurte
autodega ja koos ema või isaga matil
mürada.
Ühel päeval nädalas toimub väikelaste
veega harjutamine. Kogu protseduur
ujulas soodustab lapse harmoonilist
kehalist ja vaimset arengut, karastumist ja
tervistumist.
Beebi emotsionaalse tervise tagamiseks
toimub ujumine koos vanemaga ja õpetaja
juhendamisel. Need lapsed, kes meil ujumas
käivad, on julged ja hakkajad. Nad lähevad
rõõmuga vette. Tegelustes kasutatakse
ka palju veemänguvahendeid. Õpitakse
tundma lihtsamaid basseinis käitumise
reegleid ning harjutakse end pesema duši
all.

Muusikalisel tegevusel on suur
tähtsus
Kui last ümbritseb varakult laul ja muusika,

foto: Tagl i Pi ts i

on selle mõju lapse muusikalisele arengule
ilmne. Kõik lapsed on muusikahuvilised,
neile tuleb vaid pakkuda võimalust selles
protsessis
osaleda. Muusikategeluste
eesmärgiks on peamiselt arendada
kuulmis- ja rütmitaju, anda lapsele võimalus
elada läbi positiivseid emotsioone, pakkuda
liikumisvõimalust, arendada tähelepanu,
keskendumisvõimet,
tuua
vaheldust
igapäevategevustesse. Oluline lapse jaoks
on vanema osalemine muusikategevuses.
Esialgu on vanemal abistav roll – ta aitab
kaasa teha liigutusi, laulab jne.
Lisaks on
vanematel võimalus
kohtuda
tervishoiuspetsialistidega,
mängtoas kasutada väikelapse-teemalist
kirjandust ja suheldes teiste vanematega
vahetada omavahel kogemusi. Kooskäimine
on tore vaheldus kodusele elule.

Beebirühma saab registreeruda
telefonil 632 4055 või e- aadressil
rukkilill@la.tln.edu.ee

HIV/AIDS ja narkomaania – kust saada abi?
GRETE LEHTLA
MTÜ AIDS-i Ennetuskeskuse spetsialist

nakatumisest hoiduda. Selleks tuleb meeles
pidada, et iga inimese enda käes on tema
tervis ja sellega ei tohi umber käia pillavalt.
Kui aga on kahtlus haiguse olemasolust või
sõltuvus narkootikumidest, siis kunagi ei ole
lootusetult hilja küsida abi.

infopunkti kui narkomaanide rehabilitatsioonikeskusega, kust saab abi ja teavet. Tööle
hakkavad spetsialistid, kes on võimelised
noori õpetama ja aitama, murega ei tohi
keegi üksi jääda.

ABI SAAB KA MARDI TN 3
LASNAMÄE AIDS-I ENNETUSPUNKT ASUB PAE 23D
Üha rohkem on Eestis HIV–nakkusega
noori inimesi, kahjuks on ka Lasnamäel
selliseid noori väga suur hulk.
HIV-nakkus levib vere, kehavedelike ja
sperma kaudu. Olmesuhtluse kaudu nakkust
ei saa. Nakkus levib põhiliselt narkomaanide
seas ühise süstlaga narkootikume süstides
ja kaitsmata suguühtega (juhukontaktid,
kui ei kasutata kondoomi). Teades nakkuse
leviku teid, on inimesel kõik võimalused

jagatud mure
vahendab

TIINA NAARITS

Tere! Mul on üks probleem... Ma
tutvusin ühe noormehega internetis,
tal on mingi hullem masendus... ta
räägib, et elu on ta nii ära tüüdanud

ID-pileti ostmise võimalused
laienesid
27.maist on võimalik sularaha eest
ID-piletit osta lisaks linnaosavalitsustele
ja linnavalitsuse infopunktile ka neljast
Makristol OÜ kioskist.ID-piletitega kauplevad
Makristol OÜ kioskid asuvad Lasnamäel

õpetaja

Need lapsed, kes on varem käinud koos
mängimas ja tegutsemas, on lasteaia
sõimerühma tulles aktiivsemad, julgemad
ning ka tervemad. Rühma õppekava
koosneb lapse keelelisest arendamisest,
käelisest tegelusest, muusikaõpetusest
ja ujumisõpetusest. Kõiki neid tegelusi
viivad läbi meie lasteaia õpetajad, kes
on täiendanud end väikelaste teemalistel
kursustel ja uuendavad
pidevalt oma
metoodiliste võtete pagasit.

kasulik teada

Nüüd on ka Lasnamäel olemas koht,
kust küsida nõu, et saada abi ja uusi
viirusekandjaid ära hoida. Lasnamäe
Linnaosa Valitsus näitas üles suurt hoolivust
oma noorte suhtes ja koostöös kolme
ennetustööga tegeleva organisatsiooniga
aitas tööle rakendada AIDS-i ennetuspunkti
Lasnamäel. Hädapärase mööbel saadi
humanitaarabina Rootsist. Linnaosavalitsus
rentis ennetuspunktile soojaku, paigaldas
selle ja piiras ala aiaga. Tegemist on nii

ja ta ei taha seda enam jätkata....
arvasin, et ta tegi nalja, aga kui
temaga kohtusin, nägin ta silmades,
et elutuli hakkab kustuma. Ma
ei kujuta ette, kuidas ta sellest
masendusest välja aidata...äkki
saaksite
Teie
mulle
midagi
soovitada?? Muidu ta on hästi tore
inimene...vähemalt mul jäi positiivne
mulje...
Kas Te saaksite mind kuidagi
aidata ja mul on tunne, et selliseid
on veel, kes seda vastust otsivad?
Valeria (16a)

Kõik noored, kes on oma tervise ohtu
pannud,
võivad
pöörduda
nõuande
saamiseks ja tasuta testimiseks ka meie
nõustamiskabinetti Tallinnas Mardi tn 3,
teisipäeval ja reedel kell 14–18 ning laupäeval
kell 12-15. Telefon 660 7871. Testimine ja
nõuanded on tasuta ja anonüümne.

Sotsiaalharta puhkuse
lühendamist ei luba
Eesti on ühinenud Euroopa parandatud
ja täiendatud Sotsiaal-hartaga, mis sätestab
riigi kohustuse seadusandlikult tagada kõigile
töö-tajatele vähemalt neljanädalane puhkus.

Lemmikloomade
jalutuspargid ja
ujumiskohad Tallinnas
Arvestades linnakodanike ettepanekutega ja koostöös linnaosvalitsustega
rajab Tallinn käesoleval aastal kaheksa
koerte jalutusparki ja neli ujumiskohta.
Jalutusplatsid koertele peavad olema
märgistatud, piirdeaiaga ümbritsetud ja
varustatud kõige muu vajalikuga, nagu
vastavad prügikastid, istepingid ning
vahendid koerte treenimiseks.
Jalutuspargid on kavandatud Kesklinnas
Tiigiveski parki, mis asub Herne tn ja
Ida-Tallinna keskhaigla vahelisel alal;
Põhja-Tallinnas Ehte tn 14 kuni Ehte
tn 36 tagusele maa-alale; Mustamäel

Elektriraudtee jätkuvalt
soodne sõiduvahend
Alates 30. maist jääb senise nelja tsooni
asemel alles kolm. A tsoon: Tallinn-Laagri,
Tallinn-Lagedi; B tsoon: Laagri-Niitvälja,
Laagri-Kulna ja Lagedi-Parila; C tsoon:
Niitvälja-Paldiski,
Niitvälja-Klooga-Rand,
Kulna-Riisipere ja Parila-Aegviidu.
Igale läbitud tsoonide arvule hakkab
vastama oma piletihind. 1-korra pileti hinnaks
ühes sõidutsoonis on 10 krooni, kahes 12
krooni ja kolmes 16 krooni. Muutuvad ka
perioodikaartide hinnad. Mõned piletihinnad

Enne ärasõitu adresseeri
post ümber

aadressil Kivila tänav 18 ja Punane 57
(Pikri autobussipeatus), Keskturu juures
aadressil Torupilli ots 2 ning Balti Jaama
juures aadressil Toompuiestee 39.
Lisaks Hansapangale ja Ühispangale
tegelevad
ID-piletite
vahendamisega
ka Sampo, Nordea ja Krediidipanga
internetipank.
LASNAMÄE LEHT / RAEPRESS

vastuvõtt toimub Tallinnas ja rehabilitatsioon
kolmest kuni kaheteistkümne kuuni toimub
Loksal.
Kui huvilisi on rohkem kui kohti,
suunatakse huvitatud teistesse keskustesse
või võetakse rehabi-litatsiooni järjekorda.
Registreerimine tööpäeviti kell 10-16
telefonil 697 9450, täpsem info venekeelselt
veebilehelt www.hot.ee/stranazhivyh.
SOTSIAALREHABILITATSIOONI KESKUS LOKSA

Selline säte on Sotsiaalhartasse sisse
viidud töötaja tervise kaitseks. Puhkuse
asendamine mistahes kompensatsioonisüst
eemiga, isegi kui selleks on olemas töötaja
nõusolek, pole lubatud.
SOTSIAALMINISTEERIUM

Sõpruse pst ja Ehitajate tee vahelisele
alale; Nõmmel Pärnu mnt 327 ja raudtee
vahelisele alale; Lasnamäel Narva mnt,
Vana-Kuuli tn ja Smuuli tn vahelisele alale,
Haaberstis Akadeemia tee pikenduse,
Järveotsa tee ja Astangu tee vahelisele
haljasale, Kristiines Dunteni parki Nõmme
tee ääres ning Pirital Lükati tee 8 ja Pirita
jõe äärsele alale.
Koerte ujumiskohad tulevad Russalka
juurde, Pirita poole jäävale rannaribale,
Põhja-Tallinnas Sepa tn lõpus olevale
rannaribale,
Haaberstis
Stroomi
ranna Rocca al Mare poole jäävale
rannapikendusele ja Meriväljal muulist
Viimsi poole jäävale rannaäärele.
LASNAMÄE LEHT / RAEPRESS

tõusevad kuid on ka neid, mis langevad.
Õpilastele ja pensionäridele jääb kehtima
senine soodushind.Õpilaspileti, üliõpilaspileti
või pensionitunnistuse esitamisel maksab
sõit elektrirongis sõltumata kellaajast ja
marsruudist 8 krooni.
Täpsemat infot muudatuste kohta
saab Elektriraudtee kodulehelt www.
elektriraudtee.ee ning rongiinfo telefonilt
1447. Samuti saab küsida infolehti
muudatustega Balti jaama kassast ning
klienditeenindajatelt.
ELEKTRIRAUDTEE AS

Kui teeme koostööd, saame ühiselt
võitu vaenlasest, milline ei olegi nii kohutav, kui osata end kaitsta targalt. Hooligem
ja hoidkem iseennast! Olete alati oodatud,
kui vajate abi ja nõustamist!

Suvepuhkuse ajal ajalehtede-ajakirjade
kuhjumise vältimiseks on otstarbekas
kasutada Eesti Posti ümberadresseerimise
teenust sellele aadressile, kus veedetakse
puhkus või kus on tuttav, kes suvel linnas.
Posti
ümberadresseerimiseks
on
vaja esitada avaldus elukohajärgsesse

postkontorisse, tasudes teenustasu 10
krooni.
Samal moel saab üürida elukohajärgses
postkontoris postkasti, näiteks juhuks,
kui sõidetakse välismaale ja pole, kes
tühjendaks postkasti või kellele suunata
post. Postkasti üürimine maksab eraisikule
180 krooni.
SL ÕL SUVE ABC

Usun, et kirjas kirjeldatud noormehel
peab väga raske olema, kui
meeleheidet näeb tema silmadest. Elu
on siiski väga püha ja enesetapumõtted
näitavad, et inimene ei jaksa hoolida
ka suurimast väärtusest. Sagedasti
on põhjuseks tunne, et pole kellelegi
vajalik. Elust loobuja usub, et keegi
ei huvitu tema õnnestumistest ega
ka muredest. Seetõttu suurim abi on
teada anda, et ta on vajalik, et näiteks
Sina hoolid temast tõesti ja tahad teda
toetada ja et lõplikke samme jõuab
alati teha, aga enne tasub tegutseda

lahendusi otsides, et anda enesele
võimalus leida päikesekiir seal, kust
seda ei lootnudki leida. Tegelikult on
alati olemas lahendus.
Kirja teel on raske anda nõu
suitsiidmõtete korral. Usun, et Sinu
vahetul kohtumisel dikteerib sisetunne
õigeid sõnu. Toetaja peab oma tunded
sõnadesse panema. Näiteks, kui oled
kurb või tunned hirmu, siis tulebki
ütelda, et need ja need sõnad või
teod tekitavad sinus seesuguseid
tundeid. Nii saab paluda kaaslasel
rääkida, miks see võib nii olla ja mida

ta ise tunneb või mõtleb. Rääkimine
tunnetest ja mõtetest aga leevendab
hingelist valu ja seni keerulised
mõtted hakkavad paremini alluma
inimese enese kontrollile. Suutlikkus
kontrollida oma elu toob tahtmise seda
ka juhtida ja mitte alla anda. Sama
oluline on võimalusel konsulteerida
psühholoogiga või psühhiaatriga, kui
rusutus on jätkuvalt raske ja elumõtet
keeruline leida.
Soovin kõigile jaksu kaaslaste
toetamiseks
ja
usku
raskuste
lahendustesse!

Juuni 2004

TEATED
NUKUNÄITUS
KADRIORU LOSSIS
1. juunist kuni oktoobri lõpuni
on avatud Eesti Kunstimuuseumi
Väliskunsti Muuseumis - Kadrioru lossi
laste töötoas Eesti Kunstiakadeemia
stsenograaﬁa eriala üliõpilaste näitus
“Stiilinukud”. Esindatud on erinevate
maade etnograaﬁlised nukud, samuti
keskaegsed, renessansi-, baroki- ja
rokokooaegsed nukud.
Alates septembrist on võimalik
osaleda üliõpilaste eestvedamisel
toimuvatel
nukuvalmistamise
kursustel. Oodatud nii suured kui
väikesed huvilised, kellele õpetatakse
traadist karkassi tegemist, savist keha
modelleerimist ning riiete valmistamist.
Informatsioon telefonil 606 6400.

Ilu meie ümber:
Lasnamäe õpetaja kunstinäitus botaanikaaias
TIINA NAARITS
Sirje Merilo, Kuristiku Gümnaasiumi pedagoog tutvustas 1.juunil
Botaanikaaia
palmisaalis
oma
pastelli- ja pliiatsitöid.
Kunstniku sõnul ei ole väga
sagedane, et õpetajal on võimalik
teistelegi nautimiseks esitada oma
loomingunäitus, mistõttu on tal
eriliselt hea meel jagada oma
loomingut kunstihuvilistega.
Peamiselt pliiatsijoonistuste näitus
pealkirjaga “Suur paus ja väike
paus” vihjas otseselt koolielule. Sirje
Merilo sõnul on just koolivaheajad
– suured pausid ja vahetunnid –

fo to d : Ta r m o Lausi ng

Sirje Merilo tütar ja

väikesed pausid teda inspireerinud
joonistama. Näitusel esitles kunstnik
oma 2003.aasta joonistusi.

lapselaps näituse
avamisel

MTÜ Türgi Kool SUVELAAGRID
21.06-25.06, 28.06-02.07, 12.0816.08,
19.08-23.08,
26.08-30.08
korraldame linnalaagrid, kus lapsed
saavad käia ekskursioonil, ujumas,
õppida eesti keelt, tantsida diskol.
Päev algab kell 9 ja kestab kella 16ni, soovi korral 18-ni. Täpsem info ja
registreerumine telefonidel 634 2729,
556 39115

LEMMIKLOOMA-PASS
Alates 2004.aasta 1.oktoobrist
peab Euroopa Liidu territooriumil
lemmikloomadega reisija omama
lemmikloomapassi.
Üleminekuperioodil 3. juulist 1. oktoobrini on
lubatud lemmikloomadega liikumine
nii uute kui ka seni kehtinud rahvuslike
reeglite alusel.
Pass peab olema lihasööjatel
koduloomadel, ka koertel ja kassidel.
Pass sisaldab kohta pildi jaoks, kuid
pilt ei ole kohustuslik. Kohustuslike
andmete hulka kuuluvad nimi,
omaniku andmed ja vaktsineerimise
info. Loom peab olema ka märgistatud
tätoveeringu või mikrokiibiga. Eestis
väljastavad uusi lemmikloomapasse
alates 3. juulist lemmikloomakliinikud
ning praktiseerivad loomaarstid.
Täpsem info põllumajandusminist
eeriumi veterinaartegevuse büroost
telefonil 625 6154 või e-postiga: pille.
tammemagi@agri.ee

teadaanne
10. mail 2004 alustati Laagna
tee pikenduse ehitamisega.
Seoses
ehitustööde
väga
tiheda graaﬁkuga tekitatakse
ebameeldivusi ( tolm, müra ja
osaliselt häiritud liiklus) Mahtra,
Raadiku,
Kärberi,
Ussimäe,
Sinimäe ja Ümera tänavate
elanikele. Ehitustööde lõpp on
kavandatud k.a. augustikuusse.
Palume kõigil sellesse suhtuda
mõistvalt!

Linnaprogramm NOORTELE Alaealiste probleemid
Tallinna
Noortekeskus
pakub
noortele suvel sisukat ja mitmekülgset
vaba aja sisustamise võimalust
linnaprogrammi Sinu Suvi Linnas
järgi. Iga linnaprogrammist osavõtja
saab koostada ise oma tegevuskava.
Tegevused
toimuvad
Nõmme,
Kristiine, Lasnamäe ja Mahtra
avatud noortekeskustes ning Avatud
Noortelaval.
Võimalik on valida viie erineva
tegevusvaldkonna vahel:
- sport: tänavakorvpall, frisbee, ujumine,
jalgpall, rannavõrkpall, orienteerumine
- kunst: hüpiknuku valmistamine,
klaasimaal, keraamika/savi, slaidimaal
- seiklus: kaljuronimine, rattaretk
loodusesse,
vabaõhumuuseumi
külastus, rannavalve, matk, luure- ja
strateegiamängud
- teater: pantomiim, rollimängud,
teatrimängud, etüüdid/lühietendused,
teatrisport
- mitmesugust: kokandus, saalihoki,
teatevõistlused, piljard/ ping-pong/
õhuhoki, arvutiõpetus

Munitsipaalpolitsei
hoiatab!
Tallinna linna heakorra eeskirja
punkt 12.3 kohustab ehitise omaniku
tagama vastavalt tänava hoonete
ja korterite numeratsioonile õige
numbrimärgi olemasolu ning neid
pimedal ajal valgustama. Kahjuks
meie linnas on palju hooneid, mille
numbrimärk ei ole valgustatud.
Viimane asjaolu takistab eritalituste
tööd. Näiteks vajab kiirabi kiirelt
vajaliku maja leidmist, muidu aeg
jookseb tühjalt, patsient kannatab.

Linnaprogrammi
Sinu Suvi vahetused:
28.06.-02.07.2004
05.07.-09.07.2004
12.07.-16.07.2004
19.07.-23.07.2004
26.07.-31.07.2004
02.08.-06.08.2004
09.08.-13.08.2004
23.08.-27.08.2004
Laagris
osalemiseks
tuleb
registreeruda hiljemalt 3 nädalat
enne vahetuse algust Tallinna Noorte
Infokeskuses või Lasnamäe Avatud
Noortekeskuses ja hiljemalt 2 nädalat
enne vahetuse algust peab olema
osavõtumaks
laekunud.
Samuti
tuleb ära täita tegevusprogramm.
Tegevusprogramm
on
saadaval
Lasnamäe Avatud Noortekeskuses
Kahu 4, kell 10-16 ja www.taninfo.ee.
Täpsem info telefonil 632 8814.

KRISTJAN KRUUS
LASNAMÄE AVATUD NOORTEKESKUS

politsei
Inimene ei pea kannatama, kui hoone
omanik ei täida linna õigusakte!
Munitsipaalpolitsei hoiatab ette, et
alustab selle aasta septembrikuus
nimetatud eeskirja punkti täitmise
kontrollimist. Anname ette aega
olukorra parandamiseks. Juhul kui
nimetatud eeskirja nõue ei ole ka siis
täidetud, rakendab munitsipaalpolitsei
karistusmenetlust. Juriidilise isiku
puhul on see rahatrahv kuni 20
000.- krooni, füüsilise isiku puhul on
rahatrahv kuni 6 000.- krooni.
TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI
telefon 667 8212

LINNAMAJANDUSE OSAKOND

:)

Tšuktši mõtles veidi ja vastas: “Aga
selle eest me laulame väga ilusasti!”

:)

:)

Miks rootslased sõidavad autoga,
suusamüts
peas?
Asi
lihtne.
Rootslased proovisid, kas kiiver läheb
maja katuselt alla kukkudes katki.
Läkski. Aga suusamüts ei läinud.

:)

:)

:)

:)

:)

Túuktúi
käest
küsiti,
et
mis
rahvas on kõige lollim maa peal.

maria naljanurk
:)

:)

:)

Uusrikas läheb Zürichi panka ja
sosistab tellerile kõrva:
“Teate, ma tahaksin panna teie panka
hoiule kolm miljonit dollarit!”
“Meil Šveitsis võite küll kõva häälega
rääkida!” kostab teller lahkelt. “Meie
riigis pole vaesus häbiasi!”

:)

LINNAMAJANDUSE OSAKOND

Tšehh läheb silmaarsti juurde ja
arst näitab talle kaarti tähtedega:
C ZWY N Z ST A C Z
“Näete seda lugeda?” küsib arst.
Tšehh vastab: “Või veel, too kutt on mu
isiklik tuttav!”

:)

Aiaja
metsasaaduste
müügikoht Lasnamäel on avatud
alates 01. juunist 2004. Pae tn
43 esisele asfaltkattega platsile
paigaldatakse lauad ja pingid,
et pensionäridel oleks võimalik
müüa oma aia- ja metsasaadusi.
Müümise alustamiseks on vaja
pöörduda Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse poole kauplemisloa
saamiseks, telefonid: 645 7708,
645 7728.

Seekordsed naljad võetud internetist.
Võite sisustada naljanurka
kommentaaride, naljade ja muu
huvitavaga saates meili aadressile
marianaljad@hot.ee

DEI ALTSAAR
Lasnamäe alaealiste
komisjoni sekretär

Taas on üks kooliaasta läbi ja seega
on õige aeg heita pilk viimase aasta tööle
Lasnamäe alaealiste komisjonis. Kaks
suurimat valdkonda, millega peame
oma töös kokku puutuma, on alaealiste
koolikohustuse eiramine ja alaealiste
erinevad õigusrikkumised, kuhu on
pidanud sekkuma politsei, prokuratuur,
kohus või kriminaalhooldus.

KOOLIKOHUSTUSE EIRAMINE
Koolikohustuse eiramine ja sellega
seonduv muutub üha rohkem ja rohkem
üheks
tähtsamaks
sotsiaalseks
probleemiks Eesti Vabariigis.
Koolikohustuse eiramine on seotud
psühhosotsiaalse
taustaga,
eriti
siis, kui kodu ei tunnista probleemi
ning seaduse kohaselt tuleb õpilane
viia järgmisesse klassi üle, kuigi tal
puuduvad eeldused seal edukalt
õppida. Algab kuhjuv ebaeduelamus,
süveneb mahajäämus, tekib uus
tutvusringkond, järk-järgult koolist
saadava hariduse väärtus kambas
olles tuhmub ja sidemed kooliga
katkevad lõplikult.
Senine praktika näitab, et kõige
sagedasem põhjus, miks koolist
puuduma hakatakse on sassiläinud

Linnajuhid, lahendus on teie kätes!
Planeerituga
võrreldes
jäi
Lasnamäel taasiseseisvudes palju
asju tegemata Hea ka. Kuid mõni asi
tuleb siiski ära teha, et inimeste moodi
edasi elada.
Esimene ettepanek-mure: Laagna ja
Kotka kesklinnasuunalistesse bussipeatustesse
jõudmiseks
kanali
vastaskaldalt tuleb silda ületades
veel 60 meetrit edasi minna ja siis
laskuda mööda treppi süvendisse
bussipeatustesse tagasijõudmiseks.
Selle asemel, et silla otsa juurest
otse bussipeatusse laskuda nagu
see projektis on ette nähtud ja jätta
120 meetriline jalutuskäik ära. Bussi
peale minekuga ju alati kiire, eriti kui
näed sillalt, et buss tuleb juba, aga
sina pead rahulikult bussipeatusest
kaugemale astuma.
Miks
linnaosavalitsus
uutele

suhted
mõne
õpetaja
või
kaasõpilas(t)ega. Enamasti on sellele
eelnenud ka pahandused kodus.
Koolist põhjuseta puudumine on
võõrandumise ilming, lapse ja kooli
vahelise kroonilise konﬂikti tagajärg,
mis muundub staatusega seotud
antisotsiaalseks käitumiseks.

ÕIGUSRIKKUMISED
Statistika järgi on noorte toimepandud
õigusrikkumiste arv viimastel aastatel
kasvanud. Üle poole moodustavad
neist salajased vargused. Suhteliselt
palju on ka avalikke vargusi, autode
ärandamisi,
tahtlikke
tapmisi,
vägistamisi, tahtlikke kehavigastuste
tekitamisi,
narkokuritegusid,
röövimisi, väljapressimisi. Nagu näha,
on alaealiste poolt sooritatud kuriteo
liikide arv väga lai. Noorukite kuriteod
on tihti toime pandud kambas. Iga
neljas alaealiste kuritegu on toime
pandud joobes, röövimistes aga
65%. Kahjuks käituvad paljud alkoholi
müüjad vastutustundetult ja müüvad
ilma dokumente küsimata alaealistele
keelatud kaupa.
Ka narkomaania on paljude alaealiste
poolt sooritatud ränkade kuritegude
põhjus. Iseloomulik on see, et need
kuriteod on enamasti põhjusetud,
neid sooritatakse meelelahutuseks ja
psüühiliseks ergutuseks.
Lapsepõlves õpitud-kogetud valust,
julmusest ja kurjusest vabaneda on
sama raske kui Heraklesel Augeiase
talle puhastada.

kiri toimetusele
maa-omanikele neid nõudeid ei ole
esitanud? Kaks aastat olen seda rauda
tagunud, et asjad euroopalikumalt
käima panna, oleme ju Euroopas,
aga ei midagi. Otsustajad ju bussiga
ei sõida. Ometi kutsutakse kõiki ikka
rohkem ühistransporti kasutama. Või
kuidas?
Teine probleem: Lasnamäel häirib
vist kõiki sõidukijuhte ümbersõit
lõhutud Narva maanteel Mustakivi
teega ristumiskohal ja Loopealsel
bensiinijaama kohal. Need said tehtud
kui ajutised lahendused Lasnamäe
väljaehitamisel. Narva maantee tuleks
ilmselt seal oma endisse kohta tagasi
panna. Need ümbersõidud on väga
ebamugavad.
Kordategemine on kättevõtmise asi.
Aadu Rast, lasnamäelane

