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Vabariigi President tunnustas Lasnamäe linnaosa: loe lk 3
(üks neist on Viru Mölder) turuosaks on
kõigest 8-9 protsenti Eesti turust,” mainib
Laht. Viru Möldri tehase tootmisvõimsus on
150 tonni makarone kuus, toota on võimalik
erineva kujuga makarone. Turu nõudlus on
aga kõige suurem spiraalide, sarvekeste,
teokarpide ning peenmakaronide järele.

Eesti nisust valmivad
makaronid Lasnamäel
Viru Möldri makaronid erinevad kõigist
teistest Eestis müüdavatest makaronidest
selle poolest, et valmistamisel kasutatakse
Eestis toodetud kõrgekvaliteedilist makaronijahu. Nisu, millest kõrgekvaliteediline
jahu toodetakse, on pärit peamiselt Kesk, Põhja- ja Lõuna - Eestist. Urmas Lahe
sõnul peab makaronide jaoks kasutatav
jahu olema eriti kõrge kvaliteediga, et
saaks teha head toodangut.
Makaronitootmine
võib
esmapilgul
tunduda keeruline, kuid on üsna lihtne
protsess. Oluline osa selles on taigna
segamine. Viru Möldri tootmises tehakse
seda kaasaegses vaakumpressis, mis
tagab, et makaronide sisse ei satu
õhumulle. Õhumullide olemasolu korral
võib makaronide keetmisel langeda
nende kvaliteet. Viru Möldri makaronide
keetmise juures on väga oluline lugeda
pakilt optimaalset keetmise aega – seda
järgides säilivad kõige paremini toote
maitseomadused. Tootmise teine oluline
osa on kuivatamine, mis on kogu protsessi
juures kõige aeganõudvam osa.

Eesti elanik sööb aastas ligi 6
kilo makarone

foto: Viru Mölder fotoarhiiv

Viru Mölder
toodab Lasnamäel
eestimaiseid makarone
TARMO LAUSING
linnaosavanema abi

Lasnamäel Suur-Sõjamäe tänavas asuv Viru Mölder
(OÜ Markilo) toodab ühena vähestest makaronitehastest
eestimaiseid makarone.
Viru Mölder kui mitmeaastase staažiga
kaubamärk on alates käesoleva aasta
maist vahetanud omanikku, mis toob
makaronidele kaasa olulise hüppe
kvaliteedis. Kaubamärgi uueks omanikuks
on pikaajalise jahutööstuskogemusega

Urmas Laht, kes on aastatel 1989-1996
töötanud Baltikumi suurima jahutööstuse
Tamsalu Terko tootmisdirektorina. Urmas
Lahe sõnul on Eesti makaroniturg tänasel
päeval peamiselt välisettevõtete käes.
“Eestis tegutseva kahe makaronitootja

Statistikaameti andmetel tarbib iga Eesti
inimene aastas keskmiselt 5,6 kilogrammi
makarone. Täna on suurem osa sellest
välismaalt imporditud toodang. Eesti
majanduse ja elanikkonna huvides on,
et tarbitaks rohkem eestimaiseid kaupu.
Praegu võime veel õnnelikud olla, et siiski
mõned
kodumaised
makaronitootjad
tegutsevad. Meie endi kätes on valik, kas
osta imporditud toidukaupu või eelistada
eestimaist.
Lasnamäe Linnaosa vanema Kalev
Kallo sõnul tuleb Lasnamäe ning kogu
Tallinna ainukesele makaronitehasele
jõudu ja õnne soovida. “Turumajanduse
karmis konkurentsis ellu jäämiseks peab
kohalikul ettevõttel palju jaksu ning sitkust
olema,” ütles Kalev Kallo.

Koostööpakkumine
Lasnamäe KOOLIDE
JA LASTEAEDADE
SÖÖKLATELE!
Pakume Lasnamäel asuvate
haridus-asutuste sööklatele
soodushindadega makarone.
Huvitatutel palume võtta
ühendust telefonil
610 1254. Samal telefonil
on võimalik saada ka infot
vabadest töökohtadest
makaronitehases.
KRISTI SÜLLA
OÜ Markilo finantsdirektor

1.september –
teadmistepäev
Lasnamäel alustab tänavu 1.klassis
kooliteed ligi 650 poissi ja tüdrukut
nagu ka eelmisel aastal. Tore on
tõdeda, et kooli minevaid lapsi pole
vähemaks jäänud ja et lapsevanemad
hindavad kodulähedase kooli eeliseid
- turvalisemat kooliteed ja rohkem
aega hobide kujundamiseks ning
nendega tegelemiseks.
Edukat kooliaastat, palju rõõme ja
kordaminekuid Lasnamäe
koolide
kõikidele õpilastele, nende vanematele
ning õpetajatele!
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Munitsipaalpolitsei
Lasnamäel
Esimesena Tallinna linnaosadest
avati 27.augustil munitsipaalpolitsei
territoriaalne jaoskond Lasnamäel.
Lasnamäe linnaosavalitsus andis
selleks
tarbeks
töökohtadega
varustatud kabineti Punane tn 16
esimesel korrusel, kus munitsipaalpolitseinikud võtavad kodanikke vastu
linnaosavalitsuse ametnikega samadel
vastuvõtuaegadel: esmaspäeviti kell
15-18 ja neljapäeviti kell 9-12.
Tel. 645 7799
Tallinna munitsipaalpolitsei Ida
piirkonna ametnikud:
Haider Kruusamäe, peainspektor,
Ida piirkonna juht
Pjotr Gavrilov,
vaneminspektor (Lasnamäe)
Einar Kaljurand,
vaneminspektor (Pirita)
Enno Vaiksaar, inspektor
Anu Sirkel, inspektor
Anne Järve, inspektor
TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI /
LASNAMÄE LEHT

Kolmandik Tallinna
400 000-st elanikust
elab Lasnamäel
12.augustil registreeriti Tallinnas
400 000-des elanik. Lasnamäel
elab neist 114.143 inimest ehk 29%
pealinna elanikest. Seega elab
Lasnamäe linnaosas ligi kolmandik
pealinna elanikest ja ülejäänud kaks
kolmandikku jaotuvad seitsme linnaosa
vahel. Lasnamäe elanike ümmargune
number, 110 000 elanikku täitus 2003.
aasta veebruarikuu viimasel päeval ja
on sellest ajast tänaseni kasvanud
enam kui nelja tuhande elaniku võrra.
Järelkasvu osa - laste ja noorte
osakaal
Lasnamäel
(kuni
18aastaseid elanikke) on ligi viiendik
kogu Lasnamäe elanikest, kokku
19 144 poissi ja tüdrukut.
ALUS: rahvastikuregister

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
Gonsiori 21, 10147 Tallinn
tel. 627 7284, 502 3152
faks 627 7285
e-mail: reno@ssm.ee
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Lasnamäe vanem
KALEV KALLO

Ettevõtluses luuakse kõik need
materiaalsed hüved, mida oma
igapäeva elus kasutame. Tänu
ettevõtlusele muutub iga päevaga
mugavamaks ja kaunimaks keskkond,
milles elame. Tänu ettevõtlusele kogub
riik ja kohalik omavalitsus vahendeid
selleks, et aidata neid, kes ise endaga
toime ei tule, selleks et pidada
ülal korrakaitset, päästeteenistust,
kaitseväge, hariduse andmist ja veel
väga palju muud. Eesti Vabariigis on
seadustest lähtuvalt kahjuks täna
nii, et juriidiliselt tema territooriumil
asuv ettevõtlus temaga eriti seotud
ei ole. Tegelikkuses täiesti sõltumatu
kooseksisteerimine siiski pole.
Jaekaubanduse, ja otseselt elanikele
teenuseid osutavad ettevõtted on
ka juriidiliselt üsna seotud kohaliku
omavalitsusega. Teised vähem, kuid
lähemal vaatlusel selgub, et üks ei
saa eksisteerida ilma teiseta. Kohaliku
omavalitsuse
peamine
huvitatus
seisneb selles, et tema inimestel oleks
töö ja sissetulek, et toita oma peret ja
elada täisväärtuslikku elu.
Üle-euroopaline ettevõtluse päev ja
Lasnamäe tööstuspark
23.septembri, ettevõtjate tähtpäeva
eel tasub mõelda ettevõtlusest meie
lähedal ja meie ümber. Eelnimetatud
nõrga
juriidilise
seose
tõttu
ettevõtlusega ei ole igal hetkel päris
täpselt võimalik öelda, mitu ettevõtet
Lasnamäel tegutseb. Teame, et neid
on ligikaudu 1800. See on väga suur
arv ja tohutu potentsiaal. Sellest
tulenevalt on Lasnamäe kindlasti
kogu Tallinna juhtiv tootmispiirkond.
Ettevõtluse arendamise jätkamise
osas on Lasnamäel suured plaanid.
Oma 29. aprilli otsusega asutas
Tallinna Linnavolikogu aktsiaseltsi
Lasnamäe Tööstuspark, kuhu linn
eraldas omapoolse sissemaksena
22,56 hektarit maad Tondiraba
piirkonnas. Orienteeruvalt septembris

jõuavad
lõpule
nõuetekohased
juriidilised
toimingud
ning
siis
alustatakse tehnovõrkude planeerimist
ja väljaehitamist.Eesmärgiks on seatud
2007.aasta lõpuks kogu tehnopargi
ala katta tootmisettevõtetega, kes
loovad hulgaliselt uusi töökohti
eelkõige lasnamäelastele. Toetust ei
leia laod ega baasid, mis nõuavad
suuri pindalasid, aga saavad hakkama
väga väikese töötajate arvuga.
Tallinnas toetatakse ettevõtlust
Tallinn lähtub oma tegemistes
sellest, et võimalikult paljud võiksid
alustada
omaenda
ettevõtte
loomisega ja omakorda annaksid
tööd kaaslinlastele. Sisse on viidud
linnapoolne stardikapitali süsteem
alustavatele väikeettevõtetele, mille
kohaselt on võimalik taotleda kuni 100
000.-krooni stardiabi.
Asutatud on Tallinna Ettevõtluse
Inkubaator, kus ettevõtlusega alustajad
saavad oma ideede arendamiseks
nii
professionaalset
nõustamist
kui soodsalt kasutada ruume oma
tegevuse alustamisel. Nii kulutab linn
tänavu ligi 2 miljonit krooni kolme
inkubaatori töötamiseks.
Esimene Tallinna inkubaator alustas
tööd Mustamäel 26.septembril 2002,

Kantselei on linnaosavalitsuse
osakond, mis teenindab linnaosavalitusse pöörduvaid elanikke ning
linnaosavalitsuse juhtkonda ja teisi
struktuuriüksusi. Mida märkamatum
on kantselei töö, seda tõhusamalt on
see osakond töötanud.
Kantselei tagab elanikele esmase
ja suunava info vahendamise
infolaua spetsialistide või sekretäride

Tondiraba Keskkooli
õpilasomavalitsuse
president

Ikka ja jälle kuuleme, kui tubli on
Kesklinna koolide ühendus G5 – kui
võrratuid “Kesklinna kaunitari” valimisi
nad korraldavad või kui tegijaid
jalgpalliturniire peavad. Inimestele
on justkui iseenesestmõistetavaks
saanud,
et
üldjuhul
kasvavad
Lasnamäe koolides loodritest koristajad
ja turumüüjad ning et oma laps tuleb
sellest põrgust iga hinnaga päästa ja
mõnda kesklinna kooli sisse saada.
Tegelik ning palju helgem olukord
selgus Lasnamäe Õpilaste Nõukoja
(edaspidi LÕN) suvepäevadel, mis
toimusid 15.- 16. augustil Pärnumaal.
Suvepäevadel
osalesid
nelja
Lasnamäe kooli (Tondiraba Keskkooli,
Kuristiku Gümnaasiumi, Lasnamäe
Üldgümnaasiumi
ning
Mahtra
Gümnaasiumi) õpilasliidrid, Lasnamäe

linnaosavalitsuse
esindajad
ning
külalised. LÕNi pooleaastase tegevuse
jooksul on selgeks saanud, et
teotahtelisi, aktiivseid ja koostöövalmis
õpilasi leidub igas Lasnamäe koolis.
LÕNi suvepäevad toimusid Pärnu
lähedal Jõekääru kämpingus. Kogu
organiseerimistöö oli õpilaste endi
õlul. Üritust ﬁnantseerisid Lasnamäe
Linnaosa Valitsus ja Riigikogu liige Küllo
Arjakas, kes ka esines suvepäevadel.
Lisaks temale kohtus noortega Tallinna
Avatud Noortekeskuse direktor Silver
Pramann.
Aastaid tagasi ajalooõpetajana
töötanud
tänane Riigikogu liige
rääkis väga paeluvalt parlamentarismi
ajaloost ning arengutest ja vastas
noorte küsimustele. Silver Pramann
rääkis Noortekeskuste poolt pakutavast
võimalusest taotleda raha noortele
endile kasutamiseks. Seda saab
teha lähimas noortekeskuses projekti
kirjutamise teel. Keskustes töötavad
ametnikud aitavad noortel projekti ka
valmis kirjutada, kui endal varasemad
kogemused sel alal puuduvad.
Suvepäevade
mõte
oli
välja
selgitada võimalikult palju probleeme,

kaudu,
samuti
asjaajamise
tõrgeteta toimimise, halduskogu
materjalide
ettevalmistamise
ja
protokollimise, linnaosa elektroonilise
info
regulaarse
täiendamise
( w w w. t a l l i n n . e e / l i n n a o s a d e _
valitsused/lasnamae) ning ametnike
varustamise
töövahenditega,
samuti
asutuse
personalija
töötervishoiuküsimuste lahendamise.

Peaspetsialist
(juhataja
asetäitja)

Juhataja

foto: Lembi t Mi chel son

kus kõik 8 kohta on täna täidetud.
27.mail
2003
avati
inkubaator
Lasnamäel AS Dvigateli peahoones,
kus praegu tegutseb 6 ettevõtet ja
3 kohta on vabad. Äsja, 25. augustil
avati ka Kopli ettevõtlusinkubaator,
kus juba tegutseb 5 ettevõtet ja
vabu kohti on 30-le ettevõtjale. Uus
ettevõtlusinkubaatorite
taotlusvoor
avatakse juba septembris.
Linnaosavalitsus pakub koostööd
kõikidele Lasnamäe ettevõtjatele
Kutsun kõiki Lasnamäe ettevõtjaid
suuremale
koostööle
linnaosa
ettevõtmistes, kuna meie ühishuviks
on Lasnamäe üha suurem atraktiivsus
ja elanike/tööjõu rahulolu just selles
elukeskkonnas. Omalt poolt saame
koheselt pakkuda töökuulutusteks
tasuta lehepinda Lasnamäe lehes.
Linnaosavalitsus
on
koostöös
ettevõtjatega igati valmis kaasa
aitama oma elanike aja säästmisele
kodulähedase tööga, et seeläbi
elanikud saaksid rohkem pühenduda
oma perele ja vaba aja veetmisele.
Soovin kõigile ettevõtjatele edukat
läbilöömist
konkurentsis,
üha
kasvavat kasumit ja ettevõtte edu
ning head saabuvat üleeuroopalist
ettevõtluspäeva!

Lasnamäe õpilasliidrid said
suvepäevadelt uusi ideid!
LAURA KUMMEL

linnaosavalitsuse 7 osakonda

Arenev ettevõtlus on heaolu kasvu alus Kantselei

mis koolides on ning võrrelda, kuidas
kohalikud õpilasomavalitsused neid
lahendavad. Üleval olid küsimused,
kas õpilasomavalitsustel on piisavalt
head võimalused koolielu suunamisel
sõna sekka öelda ning kuidas ning
milliste ürituste läbi lähendada
Lasnamäe koolide õpilasi üksteisele.
Kirja pandi LÕNi senised saavutused,
hetkeseis ning arengusuunad. Ideid
koolidevahelisteks üritusteks pakuti välja
vägagi mitmeid ja erinevaid. Nendest
huvitavamad olid näiteks kultuurinädal
(ﬁlmiõhtu, luuleõhtu jne), koolitused
õpilastele, õpetajatele, huvijuhtidele,
õpilasteja
õpetajatevahetuse
korraldamine
Lasnamäe
koolide
vahel, heakorrastustööd, ühised peod
(jõuluball ja peotantsukursused enne
üritust, rebaste ristimise rongkäik) jpm.
Kokkuvõttes paistab, et vähemalt osad
nendest mõtetest ei jää ainult paberi
peale.
Mõne
nädala
pärast
saab
LÕN kokku ja paneb paika täpse
aastaplaani. Seniks aga nautigem
viimaseid suvepäevi ja hoidkem pöialt
Lasnamäe aktiivsete noorte ideed ka
realiseeruksid!

MATI SOOSAAR

VIIVI LEPIK

tel 645 7711

tel 645 7722

Infospetsialistid
tel 645 7700

KATRIN RÄSTA

PILLE SIENKIEWICZ

Sekretärid

KARIN BENKSOHN

ASTRA SEPP

(linnaosavanema sekretär)
tel 645 7715

(linnaosavanema asetäitja sekretär)
tel 645 7780

TÄHELEPANU!

Bussid suunatakse Laagna tee uuele lõigule
Seoses Laagna tee uue lõigu avamisega 31. augustil
muutuvad autobussiliinide nr 7, 13, 51, 53, 54, 56,
58, 65, 67 ja 68 marsruut ning sõiduplaanid. Alates
teisipäevast, 31.augustist, suunatakse autobussiliinid
nr 7, 13, 53, 56, 67 ja 68 Laagna tee uuele lõigule.
Liinid nr 7, 13, 56 ja 67 lõpetavad endiselt Seli lõpppeatuses ja liinid nr 53 ja 68 Priisle lõpp-peatuses.
Liinid nr 51, 54 ja 58 suunatakse kesklinnast väljuval
suunal üle uue Raadiku silla.
Laagna tee uuel lõigul on kolm uut bussipeatust:
Raadiku silla lähedal Kiviku bussipeatus, Laagna
tee keskosas Rauna bussipeatus ja Laagna tee
lõpus Priisle bussipeatus.
RAEPRESS

August 2004

Vabariigi Presidendi suur tunnustus Lasnamäele
15. augustil autasustas
Eesti Vabariigi president
ARNOLD RÜÜTEL Põlvamaal
Veriora valla territooriumil asuvas
kaunis Viluste põhikoolis 2004.
aasta konkursi “Kaunim kodu 2004“
võitjaid. Konkurss viiakse läbi
juba seitsmendat aastat. Lisaks
ühepere kodudele, korteriühistutele,
ettevõtetele, valdadele ja linnadele
osalesid konkursil ka haljasalad.
Haljasalade osas tuli võitjaks
LASNAMÄE ARBU TÄNAVA
HALJASALA TUULTE PLATS.

Lasnamäele tähelepanu toonud Tuulte plats on
Lasnamäe linnaosavalitsuse poolt tellitud haljasala,
mille projekteeris DIA Arhitektuur OÜ-st Tiina Tuulik.
Pargi projekt valmis 2000.aastal, pargi rajamist
alustati aasta hiljem ning järgmisel kahel aastal
valmisid lastemänguväljakud, rajati kõrghaljastus,
ehitati jalakäijate ringteed, valgustus, istepingid ja
ainulaadne kivimale. Tänavu lõpetati pargi rajamine
muruplatside haljastamisega.
Tunnustus Arbu tänava kompaktse haljasala eest
on seda väärtuslikum, et konkursil “Kodu Kauniks
2004” üleriigiliselt väljajagatud 81-st autasust
eraldati Tallinna objektidest kõrge tunnustus vaid
neljale, nende seas Lasnamäe haljasalale.
LASNAMÄE LEHT

“Presidendi auhind Lasnamäe haljasalale on
väga suur tunnustus. Olgem selle üle uhked.
Õnnitlen kõiki lasnamäelasi ja soovin edu kõikidele
korteriühistutele, ettevõtetele, kinnistute omanikele,
et just Teie oleksite 2005.aasta “Kauni kodu“
võitjate seas!” ütles linnaosavanem Kalev Kallo.

Linnaosavanem Kalev Kallol on hea meel
demonstreerida Arbu tänava haljasalal just selle
pargi loomise eest Lasnamäele üle antud autasu.
fo t o : Ta r m o L a u s i n g

Õnne suurel juubelil!
Maria Bakhtina

Meta-Elfriede Saar Anna Suharnikova
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s. 19.08.1903

s. 05.07.1904

s. 29.07.1904

Tasuta narkoravi meestele
Sotsiaal-psühholoogilise
rehabilitatsiooni
grupp
jätkab
täisealiste (alates 18a.) nii eesti
kui vene keelt kõnelevate meeste
vastuvõtmist
narkosõltuvusprobleemide vabatahtlikuks raviks.
Ravi ajal on elamine ja toit tasuta.

Telefonil 1707 uimastiinfo ja
HIV/AIDS´i alane info
1707 on Tallinna linna rahastatav
tugitelefon, mis on avatud 24 tundi
ööpäevas. Kõnesid võetakse vastu nii
eesti kui vene keeles. Tugitelefonile
helistamine on tasuta nii laua- kui
mobiiltelefonilt. Kell 8-20 vastab
telefonile psühholoogiline nõustaja,
kell 20-8 vastab telefonile erikoolituse
saanud infotöötaja.

Haigekassakaardi asemel
nüüd Euroopa Liidu
ravikindlustuskaart
Proua Bakhtina on pärit Volgaäärsest linnakesest. Eestisse kolis
ta 1950-ndatel ja praegu elab tütre
juures Lasnamäel. Sünnipäevalistele
õhkus Maria Bakhtinast ning tema
perekonnast erakordset soojust ning
heatahtlikkust, mis pole kindlasti vähe
tähtis kõrge vanuseni elamisel.

Tallinnas sündinud proua Meta elab
praegu Iru Hooldekodus, kus paistab
silma iseseisva toimetuleku, väärikuse
ja
raadiosaadete
nautimisega.
Sageli on külaliseks tütar. Proua
Meta meenutab meeleldi tööd
telefonioperaatorina ja jaoskonna
juhina. Ainsam salasoov on kahjuks
täitumatu: olla veelkord noor!

Täna Iru Hooldekodus elav proua
Anna on pärit Venemaalt, Tallinnas
oli tema elukoht Põhja-Tallinna
linnaosas. Proua enda sõnul on ta
töötanud erinevatel töökohtadel, neist
silmapaistvaim on töö kassiirina.

fo t o d e

1. augustist 2004 ei kehti
Eestis
enam
haigekassakaart.
Kindlustuskaitset tõendatakse isikut
tõendava dokumendiga. Alla 15aastaste kindlustatute osas on ette
nähtud üleminekuperiood, st nemad
võivad kasutada haigekassakaarti
kuni neile väljastatakse Euroopa
Liidu ravikindlustuskaart. Kui roheline
a u t o r : Ta r m o L a u s i ng
siseriiklik haigekassakaart andis
õiguse arstiabile üksnes Eestis, siis
Euroopa ravikindlustuskaart annab
õiguse
vajaminevale
arstiabile
Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa
Majandusühenduse
piirkonnas
viibimise ajal.
Euroopa Liidu ravikindlustuskaart
,
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kuid mitte kauem kui ravikindlustuse
kestus.
Ravikindlustuskaart
а а.За
väljastatakse
10
kalendripäeva
jooksul.
а
- а а
Taotluse
esitamine:
interneti
TODES. За
аkodanikuportaalis
http://www.eesti.

TODES teist aastat Tallinnas
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Alimentidest kõrvalehoidjat
ootab karm karistus

“.
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Registreerimine ja info tel 697 9450
kell 10-16. (Vaata ka Lasnamäe Leht,
juuni 2004.)
SOTSIAALREHABILITATSIOONI KESKUS
LOKSA

Telefoni
sihtgrupiks
on
nii
uimastisõltlased, HIV - viirusega
nakatunud ja nende lähedased
või kõik muud isikud, kes soovivad
informatsiooni uimastite toime või
rehabilitatsiooni
võimaluste
ning
suguhaiguste kohta.
Teenust
osutab telefonil MTÜ
Eluliin, täpsem info www.eluliin.
ee/1707. Teenuse pakkumise projekti
juhib Heli Künnapuu.
RAEPRESS

ee või tuua taotlus ise haigekassa
klienditeeninduse büroosse või saata
taotlus haigekassasse postiga (vormid
kättesaadavad haigekassa kodulehel
ja klienditeenindusbüroodes). Taotleja
peab olema vähemalt 15-aastane ja
omama isikut tõendavat dokumenti.
Alla 15-aastasele lapsele taotleb kaardi
seadusjärgne esindaja, omades õigust
teha seda kuni lapse 18. eluaastani.
Asendussertiﬁkaat
väljastatakse
juhul, kui EL ravikindlustuskaart
on kadunud või varastatud või
hävinenud, kui isiku kindlustuskaitse
on alla 3 kuu, kui kindlustatud isikul
ei ole võimalik oodata 10 päeva,
mis kulub EL ravikindlustuskaardi
väljastamiseks.
Asendussertiﬁkaat
väljastatakse klienditeenindusbüroost
koheselt isikut tõendava dokumendi
alusel. Ravikindlustuskaarti
ega
asendussertiﬁkaati ei saa taotleda nn
ooteperioodil, ajal mil kindlustuskaitse
ei ole veel kehtima hakanud. Uut
ravikindlustuskaarti saab taotleda
alles siis, kui vana kaardi kehtivusaja
lõpuni on jäänud 1 kuu.
Lisateave: haigekassa kliendiinfo
numbril 16363 ja koduleheküljel:
www.haigekassa.ee
LASNAMÄE LEHT EESTI HAIGEKASSA
KODULEHEKÜLJE ANDMETEL
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1. juulist kehtima hakanud uus
kriminaalmenetlusseadustik
näeb
alimentidest kõrvalehoidmise puhul
automaatselt ette kuriteosüüdistuse.
Seni kohtus toimunud erasüüdistuse
asi on kadunud ja kõigi selliste juhtumite
puhul on nüüdsest kohustuslik
kohtueelne
kriminaalmenetlus.
Kriminaalasja algatamise eelduseks

on varasem tsiviilkohtu otsus, mis
kohustab lapsevanemat elatisraha
maksma, kuid inimene pole otsust
täitnud.
Kui inimene on töötu, ei tähenda
see, et ta on vastutusest vaba.
Karistusseadustik näeb elatisraha
maksmata jätmise eest ette kuni
aastase vangistuse või rahalise
karistuse.
LASNAMÄE LEHT / POSTIMEES ONLINE

August 2004
UUDISED, TEATED, LÜHILOOD
Lasnamäe Lehe kõigil neljal
leheküljel tasuta.
Kontaktandmed esilehel.

TÖÖPAKKUMINE

Erakõrgkoolid Lasnamäel jätkavad vastuvõttu

Sotsiaal-Humanitaarinstituut
LEMBIT ALLINGU
SHI rektor

AS Tallinna Külmhoone võtab jäätisevabrikusse
tööle
jäätise
tootmisliini
operaatoreid, kelle tööülesandeks on jäätise
pakendamine (asukohaga Peterburi mnt 42).
Töö on vahetustega, nõutav tervisetõend.
Täpsem info telefonidel: 605 7774, 603 3807.

TEATED
Korteriühistute INFOPÄEV
Tasuta teabepäeva korraldab
Lasnamäe LOV kolmapäeval,
22.septembril kell 16 Punane
16, V korruse saalis. Oodatud
on Lasnamäe kõikide
ühistute juhatajad! Lisainfo
teabekorraldusnõunikult, tel
645 7731, Larissa Škurat.
RANITSATOETUS
Makstakse ühekordset toetust sõltumata
sissetulekust Tallinnasse vähemalt aasta
registreeritud olnud pere teisele ja järgnevale
koolilapsele I klassi minekul mistahes
Tallinna kooli. Avalduse saab täita linnaosa
kliendikeskustes või lastekaitsespetsialisti
juures, lisada esimese lapse ja 1.klassi
astuva lapse sünnitunnistuste koopiad ning
peale 3.septembrit 2004 kooli poolt väljastatud tõend lapse õppima asumise kohta.
Lisainfo tel 645 7768, 645 7766, 645 7745

KULTUUR JA HARIDUS

Sotsiaal-Humanitaarinstituut tegutseb
juba seitse aastat. Selle aja jooksul
on kõrghariduse omandanud üle 600
üliõpilase, kes on saanud ettevalmistuse
õigusteaduses, psühholoogias, majanduses, inglise ﬁloloogias või eesti-veneeesti tõlke alal. Meie instituudis on kõrvuti
õppimas nii eesti kui vene keelt kõnelevad
noored. Üle 50% SHI lõpetajatest on
teenistuses riigiasutustes.
Algaval õppeaastal toimub vastuvõtt
neljale erialale:

1) õigusteaduskonda;
2) psühholoogiateaduskonda;
3) majandusteaduskonda;
4) inglise keele osakonda.
Dokumente võetakse vastu:
1) päevasesse õppevormi kuni 30.
augustini 2004. a
2)
laupäevasesse-pühapäevasesse
statsionaarsesse
õppevormi kuni 30.
septembrini 2004.a.
Instituuti
võetakse
vastu
katsete
tulemuse alusel, milleks on test vastavalt
õppesuunale ja vestlus. Tulemus teatatakse
ühe nädala jooksul katsete sooritamisest.
Enne õppetööd tehakse keelte-test, et
komplekteerida ühtse tasemega õppegrupid.
Õppetöö on tasuline.
Täiendavat teavet saab telefonil 610 1280,
instituudi kodulehelt www.shi.ee või e-posti
aadressilt shi@shi.ee Vastuvõtukomisjon
töötab E-R kell 10-17, L kell 10-15.

VLADIMIR HAZINSKI
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EABC rahvusvaheliste
suhete programmi
direktor
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AVO MEISTER

räägib mee kvaliteedist ja näitab, kuidas
lihtsate vahenditega saab igaüks määrata mee ehtsust.
Müügil on erinevad loodustooted, nende seas eeskätt
mesindussaadused, aga ka keraamika ja muu käsitöö ning kirjandus.
Mesindushuvilistele tarvikud.
Lapsi ootavad suur mesilane Summ ja tädi Lia, kes jagab lastele
värvimiseks mesilaste pilte. Toimuvad Eesti meistrivõistlused mee
kiirsöömises, võitjatele auhinnaks meepurgid.

:)

w w w. m e s i . e e
tulemus?
Mari veendunult: Kartulisalat.

:)

Reporter: Miks panite kõigile oma
hobustele nimeks Maria?
Hobusekasvataja: Kindluse mõttes, siis
tuleb hüüdmise peale üks ikka kohale.

:)

:)

:)

Õpetaja: Kui ma võtan 2 kartulit ja teen
need pooleks, siis veel pooleks ja need
tükid veel omakorda pooleks, siis, mis on

:)

:)

:)

:)

:)

Kloostrimetsa tee 52, tel 606 2666;
kodulehekülg www.tba.ee
10. – 12.09 Tõrust tõrsikuni (näitus)
17. – 19.09 Seene-, sambla- ja
samblikunäitus
Kuu jooksul roosipäev “Sügisvärvid
roosiaias”

(46.a.),
noorsoopolitseinik

Korrakaitseorganites alates 1980.aastast,
vanemkonstaabli
ametikohal
alates
1997. aastast. Kesk-eri juriidiline haridus,
lõpetanud Miilitsa Erikeskkooli. Hobideks
raamatud, lugemine ja reisimine.

Korrakaitseorganites alates 1997.aastast.
Kõrgharidus, lõpetanud Tartu Ülikooli.
Hobideks muuseumid, reisimine, raamatud,
tervisekõndimine.

PÕHJA POLITSEIPREFEKTUURI
IDA POLITSEIOSAKOND

teadaanne

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse
02.06.2004 korraldusele nr 1177-k on
kehtestatud teenustele järgmised hinnad:

Meepäevade pilet täiskasvanuile 25 krooni,
pensionäridele ja õpilastele 15 krooni,
Perepilet on 50 krooni.

John: Ma ei lähe enam kooli!
Ema: Miks ometi?
John: Esmaspäeval ütles õpetaja, et 4 ja
4 on 8, teisipäeval ütles ta, et hoopis 6
ja 2 on 8, aga täna ta väitis, et 7 ja 1 on
8. Ma ei lähe enne kooli, kui ta on õigele
otsusele jõudnud.

Korrakaitseorganites alates 1983.aastast,
kõik need aastad teenistuses noorsoopolitseiametnikuna. Kõrgharidus, lõpetanud
TPI. Hobideks reisimine mööda Eestimaad.

(45.a.),
vanemkonstaabel

Kehtestati Lasnamäe
Sotsiaalkeskuse
TEENUSTE HINNAD

Eesti Meetootjate Ühenduse
juhatuse esimees

maria naljanurk

(44.a.),
noorsoopolitseinik

NIINA
MIHHAILOVA

EESTI MEE PÄEVAD

INFOPÄEV NOVAATA

septembris

IRINA
ALEKSANDROVA

ŠUKUR
ABDULAJEV

Hulgikaubandus-ettevõtjatele 15.aprillist
2004 kehtima hakanud Kaubandustegevuse
seaduse kohaselt tuleb kõikidel Lasnamäel
hulgikaubandusega
tegelevatel
ettevõtjatel registreerida majandustegevus
hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks
. hiljemalt 15.septembriks 2004.a.
Selleks tuleb vormistada taotlus
а ,
ning
tasuda
riigilõiv
300.-EEK.
Registreerimistaotluse
blankett
ning
täitmise juhend on kättesaadav internetiaadressil
http://ettevotja.tallinn.ee/
6
ettevotja/teenused/kaubandus/
Tänavakaubandusega (Pae ja Punane tn)
tegelevatele pensionäridele
Lasnamäe linnaosavalitsus on tellinud
tänavakaubanduse
korraldamiseks
inventari (pingid ja lauad). Kõik, kes
kauplevad praegu ebaseaduslikult Pae

11. ja 12. septembril toimub
Lillepaviljonis (Pirita tee 26)
kogupere üritus Eesti Mee Päevad.
Avatud on mesindussaaduste
näitus, mesindustalunikud pakuvad
külastajatele maitsta mett, et
saaks valida talvevaruks
meelepärast linnumagusat.
Tuntud loodusravi spetsialistid
peavad tasuta loenguid ja
konsulteerivad mesindussaaduste
tervistavatest omadustest ja nende
kasutamisest koos teiste loodustoodetega. Müügil on ka vastav
kirjandus. Mee kvaliteedi spetsialist

TALLINNA BOTAANIKAAIAS

3. KONSTAABLIJAOSKOND
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7.sept kell 12 toimub Toompea Rüütelkonna
hoones kunstihariduspäev,
Kiriku
plats
1.
Tutvustatakse
haridusprogramme
erinevas
vanuses
lastele ja noortele, koolitusi õpetajatele,
uusi näituseprojekte. Kohal on muuseumide
juhid, pedagoogid ja kuraatorid.
Alates
15.septembrist
käivituvad
esmakordselt
kunstimuuseumi
hariduskeskuse kunstiharidusprogrammid
rahvusvahelisel
Tallinna
XIII
Graaﬁkatriennaalil “Maapagu/In
Exile”
Rottermanni
Soolalaos.
Läbiviidavad
programmid algklassidele, põhikoolile ja
gümnaasiumile kannavad ühist pealkirja
“Süda on pagas”.
Lisainfo:
Eesti
Kunstimuuseumi
Hariduskeskus, Kiriku plats 1, Tallinn,
10130; Tel 645 5004, E-post: haridus@ekm.
ee , www.ekm.ee (haridusprogrammid).

11.sept kell 11-17 jagatakse Saku
Suurhallis tasuta teavet 2004/2005
õppeaastal toimuva noorte huvitegevuse
kohta, toimuvad mitmed sportlikud ja
kultuuriatraktsioonid. Kõik vaba aega
sisustavad organisatsioonid on oodatud
oma tegevust tutvustama. Lisateave:
telefonidel 641 2271, 55 567 782
või info@taninfo.ee. Tallinna Noorte
Infokeskus.

JÄTKAME TUTVUMIST
KOHALIKE POLITSEINIKEGA

politsei

Tähelepanu, kauplejad!
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Õpetajate Majas
Raekoja plats 14, www.help.ee
Teemad on väga erinevad:
- veinikool, kokanduskursus,
ruumikujundus;
- astroloogia, häälejooga, hiina meditsiin;
- aed ja aiakujundus, lemmikloom;
- klaasimaal, ruumide dekoreerimine jne.
Õpe algab septembris ja toimub peamiselt
eesti keeles, kui on piisavalt soovijaid,
ka inglise või vene keeles. Lisaks ürituste
korraldamise ja ruumide rendi teenus.

Vikerlase tn 14,
telefonid 612 4810
(korrapidamine)
ja 612 4814 (infolaud)
www.pol.ee

Eesti-Ameerika Ärikolledž (EABC)

ERAMUUSIKAKOOL GAMME
Kalevipoja 10, üldtelefon 632 7214;
direktor 55 649 781 (Natalja Truśkina)
Registreerib
õpilasi
klaveri
erialale
septembri lõpuni. Tegemist on Eesti
esimese eramuusikakooliga, mille õpilased
on saavutanud juba kõrgeid tulemusi ja
asunud edasi õppima G. Otsa Muusikakooli.
Õppemaks kuus 550.-krooni, töö on
individuaalne, nii eesti kui vene keeles.

(SHI)

Lasnamäe politsei:

Suur tänu saadetud naljade eest!
Kirjutada saab meili- aadressile:
marianaljad@hot.ee või posti-aadressile
Lasnamäe Lehe NALJAD, Punane 16,
13619 Tallinn

1. Pesupesemine 1masin (4,5 kg)
20 krooni
2. Pesu kuivatamine
10 krooni
3. Pesu triikimine
20 krooni
* esialgu seda teenust veel ei osutata
4. Dušši kasutamine 15 minutit
5 krooni
* teenus alates 1.oktoobrist
5. Koopiate valmistamine
Formaat A-4 - 0,50 krooni
Formaat A-4 kahepoolne - 1 kroon
Formaat A-3 - 1 kroon

Prügihundi kampaania
Aasta tagasi toimunud jäätmete õige
käitlemise kampaania “prügihunt” toimub
tänavu 6.septembrist kuni 31.oktoobrini,
endiselt Tallinna Linnavalitsuse ja Alkranel
OÜ koostöös. Informatsiooni jagatakse
mitmetel “prügihundi” üritustel, näiteks:
7. ja 8. septembril peatub Punase Selveri
juures Jäätmelava;
28. ja 29. septembril leiab Jäätmelava aga
Torupilli Selveri juurest.
Infot jagatakse haridusasutustes ja
korteriühistutes. Lisaks on võimalik
osaleda
konkurssidel
„Eeskujulik
ühistu“ ja „Jäätmefoto“. Korraldatud
jäätmeveo ja pakendijäätmete kogumise

78 ja Pae 80 vahelisel alal (Lasnamäe
Laine ja Hansapanga kontori ees) kastide
otsas selleks mitte ettenähtud kohas, tuleb
tulla linnaosavalitsusse ja vormistada
müügipiletid Pae 43 juures asuvale
müügiplatsile, kuhu linnaosa valitsus
paigaldab selleks vastava inventari.
Müügikohad on ettenähtud aiasaaduste ja
metsaandide müügiks.
Nii
hulgikaubandus-ettevõtjad
kui
ka
tänavakaubandusega
tegelejatel
tuleb pöörduda vajalike dokumentide
registreerimiseks Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse
linnamajanduse
osakonda:
Punane tn 16, tuba 204 (E kell 15-18 või N
kell 10-12), tel 645 7708.

MARGIT TOOP
Lasnamäe linnamajanduse osakonna
Kauplemislubade peaspetsialist
Formaat A-3 kahepoolne - 2 krooni
6. Printimine arvutist
Formaat A-4 must-valge - 1,50 krooni
Formaat A-4 värviline - 2 krooni
7. Arvutiõpe 12 x 2 tundi - 50 krooni
8. Saali üürimine 1 tund - 75 krooni
Killustiku
16
asuv
Lasnamäe
Sotsiaalkeskus on peale remonti ja
suvepuhkust taas avatud. Huvialaringid
alustavad kooskäimist septembri alguses
ja osaliselt ka kuu keskel. Septembris
jätkuvad arvutikursused. Hetkel on avatud
raamatukogu, töötavad juuksur, maniküür,
pediküür, massaaž. Saab lasta pesu pesta
ja teha koopiaid.
Sotsiaalkeskus on endiselt avatud
tööpäeviti kell 9.30-16.30 ja infot küsida
ning teenustele registreerida saab telefonil
621 8998.

IVIKA KÄRNER
Sotsiaalkeskuse juhataja
tingimusi
tutvustatakse
“prügihundi”
kampaaniaüritustel.
Tasub teada, et kodustes tingimustes tuleb
samuti prügi sorteerida. Eraldi peaks olema
lisaks segaolmejäätmete prügikastile veel
koht pakendite hoidmiseks ja väiksem
anum biolagunevatele jäätmetele. Samuti
tuleb vanapaberit ja ohtlikke jäätmeid
muust prügist eraldi koguda.
Lisainformatsioon telefonidel 645 7703,
631 3205, 52 89 197 ning e-posti
aadressil prygihunt@alkranel.ee ja
aadressil www.tallinn.ee/prygihunt .

ELAR PÕLDVERE
kampaania „prügihunt“ korraldaja

