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Tallinna ABILINNAPEAD
Vabaduse väljak 7, tel 640 4141
Võtavad kodanikke vastu igal esmaspäeval
kell 16-18.

Abilinnapea
PEEP AAVIKSOO
Valdkonnad:
kommunaalmajandus,
haljastus,
infrastruktuuride
rajamine, teedeehitus,
-remont ja -hooldus,
liikluskorraldus,
energeetika, veeja küttemajandus,
side, jäätmekäitluse
korraldamine, päästeja avariiteenistused,
riigikaitse, korrakaitse.

Abilinnapea
DIANA INGERAINEN
Valdkonnad:
sotsiaalhooldus
ja -kindlustus,
tervishoid,
narkomaania
ja AIDS-i
ennetustegevus.

Abilinnapea
VLADIMIR MASLOV
Valdkonnad:
linnavara, omandija maareform,
elamumajandus

Abilinnapea
TATJANA MURAVJOVA
foto: Kül mhoone A S fotoarhi i v i s t

Tallinna Külmhoone –
jäätisevabrik Lasnamäel
MARGUS PUUST
Tallinna Külmhoone AS
juhatuse esimees

Jäätis on Eestis olnud ikka
armastatud maiuspala
ja juba ligi pool sajandit
toodetakse seda Lasnamäel.
1951. aasta augustis avati
Tallinnas, tollasel Leningradi
maanteel, Tallinna Külmhoone
ning aastal 1956 pandi
jäätisevabriku avamisega alus
pikaaegsele jäätisetootmise
traditsioonile. Tänaseks
on külmhoone Lasnamäel
laienenud ja nii paikneb 1999.
aastal valminud jäätisevabriku
uus hoone Peterburi tee 42
ning euro-nõuetele vastav
logistikakeskus Betooni
tn 4. Uus jäätisevabrik ja
kaasaegne logistikakeskus on
loonud Tallinna Külmhoonele
tugevad konkurentsieelised.

Suvel, jäätisetootmise kõrghooajal,
töötab jäätisetootmises ja logistikas
kokku ligikaudu 200 inimest, paljud
neist on Lasnamäe elanikud. Lisaks
jäätise tootmisele tegeleb Tallinna
Külmhoone
alates
1993.aastast
külmutatud
kaupadega.
Üheks
külmhoone majandustegevuse haruks
on kaupade külmtingimustel hoidmine
ja külmutatud toidukaupade - juurvilja,
friikartulite, liha- ja kalatoodete
hulgikaubandus.

Eesti jäätisesööja on
Põhjamaadele järgi jõudnud
Ekslikult arvatakse, et maailma
suurimad jäätisesööjad on lõunapool
asuvates riikides. Jäätise tarbimine
ühe elaniku kohta on Euroopas kõige
kõrgem hoopis Rootsis ja Soomes. Ka
Eestis on jäätisetarbimine üpris suur.
Selge erinevus avaldub aga selles,
millist jäätist kusagil eelistatakse.
Kui näiteks vanilli- ja šokolaadijäätis
on maitsetena lemmikud kõikjal, siis
Eestis tavapärane ja armastatud
vahvlitops on Euroopas täiesti
tundmatu.
Viimased aastad kannavad Tallinna

Külmhoones toodetud jäätised Premia
kaubamärki. Siin toodetud jäätised on
oma tarbijad leidnud ka väljaspool
Eestit. Möödunud kevadel jõudsid
Tallinna Külmhoone jäätised Soome,
juba aastaid süüakse Eestis toodetud
Premia märki kandvaid jäätiseid Lätis
ja Leedus. Soomest tuli koheselt ka
tarbija tunnustus – ajalehe Helsingin
Sanomat poolt läbi viidud jäätiste
testis tunnistati paremuselt teise
koha vääriliseks Tallinna Külmhoones
toodetud vanillijäätis Ice Dream.

Uusi jäätiseid valmib
pidevalt – ka jõulupühadeks
Ei
saa
mainimata
jätta,
et
suur
osa
Tallinna
Külmhoone
jäätisesortimendist tehakse kodumaise
rõõsa koore baasil. Selles on kindlasti
üks osa jäätiste edust nii Eestis kui
kaugemal. Tootearendusega tuleb
jäätisetootjal tänapäeval tegeleda
aastaringselt ja see on ka üks
tähtsamaid lõike ettevõttes. Praegu on
Tallinna Külmhoone tootmises üle 100
erinevat nimetust ja maitset jäätiseid.
Kolm-neli tootesarja neist annavad
tavaliselt suure osa kogumüügist.

Nõukogude-aegset
perioodi
meenutavad mõned jäätisesordid
ka praegusest tootenimistust Vanilliplombiir, Väike Tom ja Koolijäätis
on valmistatud aastakümneid hiljem
just vanu häid jäätiseretsepte järgides.
Jäätis on impulsstoode ja see
nõuab kogu aeg uute maitsete ja
pakendite pakkumist. Viimasel ajal
tootmisse jõudnud jäätistest särab
sini-kuldses neljakandilises pakendis
Jõulusoov, spetsiaalselt lähenevateks
jõulu- ja aastavahetuse pühadeks
valmistatud
ahjuõunamaitseline
jäätis. Laste pilke püüab aga lõbus
Summukas – vanillijäätis meega, mis
kõlab lõbusalt ja tervislikult nagu üks
perejäätis talve hakul just olema peab.
Peagi jõuab müügile ka Summuka
rõõmsameelne
kaaslane,
vanillikirsijäätis Mammukas.

Tallinna Külmhoonel
on hea meel tervitada
Lasnamäe elanikke ja
Lasnamäe Linnaosa
Valitsust külmade
saabumise kuul ning
soovida jäätiserohket
jõuluaega!

Valdkonnad:
haridus, kultuur, sport,
noorsooküsimused,
muinsuskaitse,
rahvussuhted ja ühtse
integratsioonipoliitika
väljatöötamine.

Abilinnapea
ÜLLE RAJASALU
Valdkonnad:
linnaplaneerimine
ja arhitektuur, linna
arengu strateegiline
planeerimine,
ehitusjärelevalve,
sidustustegevus
sadamate, lennuvälja ja
raudteega.

Abilinnapea
KAUPO REEDE
Valdkonnad:
ettevõtlus, hinnakujundus, tarbijakaitse,
pangandus,
majanduspoliitika,
linna osalemine
äriprojektides, turism,
tööhõive, koostöö
Eesti ülikoolidega,
ühistranspordi
korraldamine, keskkonnakaitse.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus:
Punane 16, 13619 Tallinn
tel. 645 7700,
e-mail: 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. 502 3152, 604 8287, 627 7282
faks 627 7285
e-mail: reno@ssm.ee
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Alustav ettevõtja saab äriabi
ettevõtlusinkubaatorist

Lasnamäe vanem

Saame
tuttavaks!

RAUL PALUTAJA

Inkubaatoriasukatele
osutavate
teenuste hinnad on tänu Tallinna
Ettevõtlusameti inkubaatori toetusmeetmetele madalamad turuhindadest.

Lasnamäe
ettevõtlusinkubaatori
projektijuht

OLEG REBANE

Ettevõtlusinkubaatoris
tegutsemiseks on vaja
pealehakkamist ja äriideed.

Hea lasnamäelane,
jõulukuu on alanud. Käes on
aeg, mil ootame väikeseid imesid
ja
teineteisemõistmist.
Olen
linnaosavanema ametit jõudnud
pidada vaid napid kaks nädalat,
õieti on see üks lühike aeg
sisseelamiseks. Siiski ei kahtle ma
täna, et Lasnamäel saavad lähenevad
pühad vääriliselt vastu võetud. Pean
igati loomulikuks, et kodukohas on
jõuluajal vähemalt üks suurüritus
lastele, midagi sobivat eakamatele
ja kindlasti ühine aastavahetusepidu
kõigile neile, kes tervitavad uut aastat
kodus. Meie linnaosavalitsuse poolt
korraldatavatest
pühadeüritustest
saate
juba
täpsemalt
lugeda
käesolevast lehest.
Lahkunud
linnaosavanem
kirjeldas eelmises lehes murelikke
eelarve-numbreid, mis kirjutatut
arvestades
seavad
Lasnamäe
elaniku
kehvemasse
olukorda
võrreldes
teiste
linnaosadega.
Tegelik olukord pole siiski nii kehv.
Juba varsti annan täpsema ülevaate,
mida head on Lasnamäe elanikul
oodata uuelt Tallinna linnavõimult.
Lasnamäelasena,
Virbi
tänava
elanikuna,
olen
samaväärselt
huvitatud, et kodupaigas oleks hea,
turvaline, käepärane ja sõbralik
elukeskkond. Linnaosavalitsuse poolt
korraldatavad uue aasta tegemised
peavad arvestama linnaosa kõikide
elanike vajadustega. Lapsed ja eakad
peavad tundma, et nad on olulised ja

Ettevõtlusinkubaatoris äri alustamise võimaluste ja tingimuste uurimiseks
tuleks inkubaatoriga ühendust võtta.
Algatuseks peaks kindlasti olema
äriidee ning tahe seda ellu viia.
Inkubaatorisse taotlemiseks ei ole
vaja, et ettevõte või FIE oleks juba
registreeritud.Inkubatsioo-niteenuseid
saab kasutada kuni 2 aastat.
Lasnamäe
ettevõtlusinkubaator
asub Suur - Sõjamäe 10A asuvas
Dvigateli peamajas 1. korrusel; telefon
683 7940, kodulehekülg www.tinc.ee.

Ta llin n a lin n apea Tõni s Pal ts (vasakul ) tundi s heameel t
L a sn a m ä e linnaosa uue vanema ki i rest si sseel ami sest
o m a tö ö sse. Lasnamäe l i nnaosavanem Ol eg R ebane
( p a r e m a l) võ tti s l i nnapea vastu Lasnamäe aj al ugu
kir je ld ava ra amatuga

samas on vaja, et ettevõtjad ning eri
ameteis inimesed tunneksid, et nii
tööandja kui töötegija väärivad igati
tunnustust.
Suurte lubaduste asemel asun
parema meelega tegutsema ja
ühiste kordaminekute järel saame ka
vaagida, mis meile meeldis ja kuidas
veelgi oma kodukohta edendada.
Kindlasti leiame ka võimalusi
lähemaks
tutvumiseks.
Alguse
teen
seekord
mina!
Olen
44.aastane, sündinud 11.oktoobril
1960
Kiievis.
Teadmised
ja
kogemused
organistasioonide
juhtimisest pikaaegses erasektori
juhtimispraktikas
andsid
mulle kindluse võtta vastutus
lasnamäelaste ees. Lasnamäega
sidus mind juba omal ajal kuus aastat
Lasnamäe ALMAVÜ spordiklubi
juhtimise tööd. Minu juhtida oli üle
200 tehnikahuvilise noore vaba
aja sisustamine. Praegune töökoht
Punasel tänaval on sellele paigale
väga lähedal. Muuhulgas asub
täna selles P. Pinna tänav 2 hoones
raamatukogu. Ma ei pea seda

nostalgiaks, aga tore on teha tööd
keskkonnas, kus tunned ja tead
inimesi ning ümbrust. Minu emakeel
on vene keel, kuid vabalt suhtlen ka
eesti keeles (isa on siberi eestlane),
samuti ukraina ja poola keeles.
Olen killukese oma südamest
kaotanud judo-spordile, kuid suhtun
samaväärselt kõigisse vaimu ja
füüsist arendavatesse tegevustesse.
Füüsiline reipus on ju terve vaimu
alustala!
Ehk veel nõnda palju endast,
et
olen
loomult
võitleja
ja
edasipüüdja.
Hindan
kaaslaste
juures ausust, usaldusväärsust ja
teineteisemõistmist. Kuulun Res
Publicasse.
Meeldivat koostööd ja kaunist
jõuluaega kõigile!

INTEGRATSIOONI LOOMINGUKESKUS
ALMARI
tel 56 615 835
ALMARI on laiendanud oma tegevust ja kutsub
lapsi ning noori loominguga tegelema nii juba
tuttavale aadressile Linnamäe tee 8 kui ka uutesse
ruumidesse Vilisuu tn 7. Samuti saab korraldada
sünnipäevapidusid.
Valida on võimalik valida järgmiste suundade
vahel: tarbekunsti kool; maalimise stuudio;

Lasnamäe linnaosas Suur-Sõjamäe
10A asuvas Dvigateli peamajas
tegutseb juba teist aastat Lasnamäe
ettevõtlusinkubaator. Inkubaatoris pakutavad ärialustus- ja -arendusteenused ning töökeskkond võimaldavad
tõsta alustavate ettevõtete läbilöögivõimet ja elujõulisust, ettevõtjal aga
pühenduda oma põhitegevusele.

Ettevõtlusinkubaatori
asukatele pakutakse
erinevaid teenuseid

Oleg Rebane nimetati Lasnamäe
linnaosavanemaks Tallinna linnapea,
Tõnis Paltsi poolt 17.11.2004.a. Oleg
Rebane on taasiseseisvunud Eestis
Lasnamäe 8.linnaosavanem.

Võimalused huvitegevuseks
FOTO- JA MAALIKUNSTI-KONKURSS
ÕPILASTELE
Lasnamäe õpilasnõukoda korraldab rändnäitust
õpilaste töödest. 13.-22.detsembrini on võimalik
esitada kõikidel Lasnamäe õpilastel töid oma
kooli õpilasomavalitsusse või kooli huvijuhi kätte,
märkides ära autori nime ja kontaktandmed
ning valitud võistlusteema rubriigi. Konkurss on
kaheosaline:
1) fotokonkursi teemad on Inimene; Loodus; Minu
parim hetk elus
2) maalikunsti konkursi teemad on Inimene;
Loodus; Minu inspiratsioon
Konkursile laekunud töödest moodustatakse
näitus, mida eksponeeritakse seitsmes koolis,
kus kõigil on võimalik anda hääl oma lemmikutele.
Näitus on üleval järgmiselt:
10.-14.jaan - Katleri Põhikool
17.-21.jaan – Kuristiku Gümnaasium
24.-28.jaan – Tondiraba / Pae Gümnaasium
31.jaan-4.veebr – Laagna Gümnaasium
7.-11.veebr – Lasnamäe Üldgümnaasium
14.-18.veebr – Lasnamäe Vene Gümnaasium
21.-25.veebr – Mahtra Gümnaasium
Näituste lõppedes langetab õpilasnõukoda
lõpliku otsuse parimate nimetamise osas. Autasud
ja parimate vastuvõtt on meeldivaks üllatuseks
osalejatele, kuid juba praegu võib kinnitada,
et mõlema konkursi võidutööd ja autoritega
intervjuud saavad väärika koha Lasnamäe lehe
veergudel.
Lisainfo tel 51 51 667 või e-postil
ttnnisson@hotmail.com (Taavi Tõnnisson).

foto: A natol i D etkovs k i

Lasnamäe linnaosas SuurSõjamäe 10A asuvas
Dvigateli peamajas tegutseb
juba teist aastat Lasnamäe
ettevõtlusinkubaator.
Inkubaatoris pakutavad
ärialustus- ja arendusteenused ning töökeskkond
võimaldavad tõsta alustavate
ettevõtete läbilöögivõimet
ja elujõulisust, ettevõtjal
aga pühenduda oma
põhitegevusele.

ﬂoristika (mänguasjad rohttaimedest); batika
(siidimaalingud); moeteater ALMARI; idamaised
tantsud ja kõhutants; peotantsude stuudio.
SULGPALLITREENINGUD
Tallinna Noorte Spordikeskus ootab uusi
õpilasi sulgpallitreeningutele. Eelistatud on poisid
sünniaastaga 1994 ja nooremad.
Sulgpallihall, Punane tn 69a:
Aigar Tõnus 569 02481 (T-9.00, K, R-8.30)
Alfred Kivisaar 566 05 764 (T, N, R-15.00)
Jüri Tarto 566 07 694 (alates 15.00)
Tauno Tooming 524 8147 (alates 15.00)
Nõmme Erakool:
Tiina Nukk 5015137(E, N, P -16.00)
Sõbra Spordihall; Zelluloosi Vabaajakeskus:
Triin Tamme 55591676
TANTSUKLUBI AGNETA
võtab vastu uusi tantsuhuvilisi noori vanuses
8-17 (show-, vaba- ja lavatants ning aeroobika).
Treeningud toimuvad 2 korda nädalas Lindakivi
Kultuurikeskuse huviringidemajas, Kalevipoja tn
10. Lisainfo tel 55 444 58, 55 55 1696, õhtuti ka
632 0950 või e-pstiga agnes.toim@mail.ee .
TALVELAAGER 7-15-aastastele
Talvisel koolivaheajal, 3.-8.01.2005 saab
teoks Tallinna Spordi- ja Noorsooameti kaasabil
Karksi-Nuia sportlik- ja seikluslik talvelaager
lastele. Eesmärk on pakkuda lastele ja noortele
erinevate talispordialade õpet: suusatamine,
mäesuusatamine, lumelauasõit, kelgutamine.
Samuti õpitakse iseseisvat toimetulekut looduses
ja matkatarkusi, tehakse lõket, harjutatakse
köitel laskumist ning tehakse palju muud
huvitavat. Toitlustamine toimub 4 korda päevas
(hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök, õhtuoode).
Tuusiku hind Tallinnasse registreeritud lastele on
1260.- krooni ja teistele 1505.- krooni. Lisatasu
eest transport marsruudil Tallinn – Karksi-Nuia
– Tallinn, 150.- krooni.
Info ja registreerimine tel 52 04 057, e-mail:
info@taimaut.ee (Taigur Tooming);
www.taimaut.ee

TOIMETUS

• ärialustus- ja –arendusteenuseid;
• abi partnerite leidmisel;
• abi rahastajate leidmisel ja
rahastustaotluste kirjutamisel;
• võimalust üürida kontoriruume;
• mitmesuguseid infrastruktuurienuseid;
• võimalik on pidev koostöö teiste
inkubaatori asukatega.

Lasnamäe
Ettevõtlusinkubaator on
üks kolmest Tallinnas
Lasnamäe ettevõtlusinkubaatoris
on kokku kümme kohta algajatele
ettevõtjatele ja praegu on täidetud
neli kohta. OÜ Enterprime tegeleb
hinnainfo vahendamisega (www.
hinnaweb.ee) ning kodulehekülgede
valmistamisega, OÜ Saepuru Sass
tegevusalaks
on
saepurubriketi
tootmine, Eesti Tool valmistab
auditooriumimööblit ning OÜ Orkanas
pakub õigusabiteenuseid.
Ettevõtlusinkubaatorid on Tallinna
Ettevõtlusameti
projekti
vormis
realiseeritud mikro- ja väikeettevõtluse
toetusmeede, mille eesmärgiks on
elavdada ja arendada väikeettevõtlust
ning parandada tööhõive situatsiooni
Tallinna linnas.Ettevõtlusinkubaatoreid
Lasnamäel, Mustamäel ning Koplis
opereerib Tallinna Tehnoloogiapargi
Arendamise Sihtasutus TEHNOPOL.

Kaunist jõulukuud!
14.-16.detsember

31.detsember

kell 10-15 Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
käsitööringide näitus-müük, Killustiku 16

kell 24.00 meeleolukas uue aasta
tervitamine, Lindakivi Kultuurikeskuse
kõrval oleva kuuse all, Koorti tn 22/24 tervitusilutulestik Lasnamäe
linnaosavalitsuselt ja ettevõtjatelt
(toetajate täpne loetelu asutuste
logodega ilmub järgmises lehenumbris)

15. ja 17.detsember
kell 18 Lasnamäe Muusikakooli
jõulukontserdid, Vikerlase 16 –
esimesel päeval puhkpilli-,
teisel klaverikontsert

17.detsember
kell 11 lõbus jõuluhommik lastele, Lindakivi
Kultuurikeskuse kõrval kuuse all, Koorti
22/24 - linnaosavalitsuse ja Kotka
Kaubanduskeskuse
kingitus Lasnamäe lastele

17.detsember
kell 13 jõulukuu palvetund sotsiaalkeskuses,
Killustiku 16 -teenib Jaani koguduse
õpetaja Arne Hiob

18.detsember
kell 12 Lasnamäe Muusikakooli
jõulukontsert,
Vikerlase 16 – esinevad klaveriõpilased

20.detsember
kell 13 jõulukontsert eakatele, Killustiku 16 esinevad Lasnamäe Muusikakooli õpilased ja
muusikalis- parodeeriv meesduett
Ivar&Martin

Linnaosa poolt paigaldatavad
jõulupuud:
• Lindakivi Kultuurikeskuse tagusel platsil
• Lasnamäe ja Majaka tn vahelisel
haljasalal
• Vormsi tn ja Narva mnt vahelisel haljasalal
tänavate jõuludekoratsioonid:
• Punane tänav: Pae tn kuni Varraku tn
• Laagna tee: tänavavalgustuspostide küljes
valguskardinad ja sildadel valgusketid
• Smuuli tee: Laagna teest kuni Punase
tänavani
põhjatähed tänavavalgustuspostide küljes
• Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hoone
kaunistus:
Punane 16

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
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Noorte loodud etendus on
asunud rändama!
Lasnamäe ANK noorsootöötaja

14.-17.oktoobrini toimus
Lasnamäe Avatud
Noortekeskuses noorte
teatriprojekt LAVATUS, mille
alapealkiri sel aastal oli
„Häälestus“.

Põhiseaduseksam
võimaldab kodakondsuseta
koolilõpetajatel saada
kodakondsuse

foto:Lasnamäe A N K fotoarhi i v i s t

Wiedemanni Gümnaasium Haapsalus,
Käo Päevakeskus Lasnamäel, Viimsi
noortekeskus ja Avatud Noortelava
Tallinnas.

Infot etenduse kohta saab
telefonil 632 8814

Katleri põhikoolis on tore!
KRISTEL PARTS
õpilasomavalitsuse liige

Tallinna Linnaarhiivi andmetel
asub Katleri Põhikool maaalal, mis kuni 19.sajandi
alguseni oli kaetud kidura
männimetsaga. Nime
on koht saanud kohaliku
mõisaomaniku järgi. Viimane
mõisa omanik August
Katler tegi 1877.a. Tallinna
Linnavalitsusega lisalepingu,
mille kohaselt Katler andis
linnale osa oma maast Narva
maantee ääres ja sai vastu
tüki karjamaaks sobivat maad.
Sellel karjamaal asubki nüüd
juba 12 aastat Tallinna Katleri
Põhikool.
Kool on sõbralikult väike ja
põnevalt tegus
Meie kool alustas tööd 1992.aasta
1.septembril, kuid avamispidu võtmete

Reklaamist kirjakastis
pääseb vaid avalduse alusel
Kirjakasti
jõudvatest
reklaamlehtedest
loobumiseks tuleb pöörduda kojukandeteenust
osutava ﬁrma või otsepostitust korraldava
ettevõtte poole. Üksnes Eesti Posti poole
pöördumine ei pruugi tähendada saadetiste
lõppemist, sest reklaamipostitust teevad ka
teised ﬁrmad. Eesti Posti puhul võib reklaamist
loobumiseks saata e-kirja või esitada avalduse
lähimas postkontoris.

ENELI MERESMAA

Kolme päevaga valmis noortelavastus,
mil tegevust juhendas tantsija Tiina Mölder
noori liikumise töötoas õpetades ning
teatri töötuba viis läbi Tallinna Linnateatri
noor lavastaja Mart Koldits.
Kokku pandi 20-minutiline erinevatest
etüüdidest
koosnev
performance,
mida
novembrikuu-detsembrikuu
jooksul näidatakse sellistes kohtades
nagu Vaimastvere
Põhikool,
Saue
noortekeskus,
Narva
noortekeskus,

kasulik teada

üleandmisega toimus 28.oktoobril 1992.
a. Esimesel õppeaastal oli koolis 14
klassikomplekti, kus õppis 316 õpilast.
Praegusel hetkel õpib koolis 190 õpilast ja
on 9 klassikomplekti.. 1993.a. alustas tööd
esimene kunsti süvaõppega klass. Kuna
joonistamine ja meisterdamine on meie
kooli tugevaks küljeks, oleme saavutanud
mitmeid auhinnalisi kohti nii vabariiklikul
kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Meie kooli tegutsemisaastate jooksul
on välja kujunenud mitmed traditsioonid.
Igal aastal oktoobri lõpus tähistame kooli
sünnipäeva. Sel aastal oli igal klassil koolile
oma kingitus. Kingiti laule, joonistusi,
luuletusi, album ja muud tarvilikku.Toimus
ka kooli disko, kus külastajaid oli natuke üle
200 inimese kõikidest Tallinna koolidest.
Järgmine kooli pidu toimub 16.detsembril.
Jõulude
eel
toimub
tavapärane
perepäev
Jõulud on lootuse, heade mõtete
ja heategude aeg. Meie meeleolukale
jõulueelsele perepäevale 11.detsembril
algusega kell 11 - oma meisterdamis-,
käsitöö-, kunstitubade ja loteriiga, seekord
ka jõululaadaga - on oodatud kõkide
Lasnamäe koolide lapsed, vanemad ja
vanavanemad!

Katleri Lastekaitsekeskus
põhikooli ruumides
Katleri põhikooli ruumides tegutseb
10. novembril 7.sünnipäeva tähistanud
Katleri Lastekaitsekeskus, kes teeb
tihedat koostööd linnaosa lastekaitsespetsialistidega, teatab keskuse juhataja,
psühholoog Kulla Mänd.
Keskuses tegeldakse 2004.aastal
nelja
projektiga:
projekt
“Katleri
Lastekaitsekeskus”, kus iga päev kella
13-16 saab 15 last arendavat ja ka
õpitegevust toetavat tegevust. Lastel
on võimalik tegelda arvutiga, mängida
lauamänge,
koroonat,
lauatennist,
vaadata televiisorit, õppida söögitegemist
õppeköögis,
käia
plokkﬂöödiringis
ja
võistluskunstitrennis.
Kõikide
päevakeskusesse suunatud lastel ja
nende vanematel on võimalus saada
keskuses ka psühholoogilist nõustamist.
Lisaks
päevakeskuse
projektile
teostatakse Katleri Lastekaitsekeskuses
projekti “Jõehobu elutoas”ja
noorte
seiklusprojekti
“Otsimas
iseennast”.
Igal suvel on keskus organiseerinud
suvelaagrite projekti. Sellel aastal toimus
neid 6, kokku 80 noorele.

Tallinna kodakondsuseta
koolilõpetajatel
on võimalus saada Eesti kodakondsus,
kui
nad
sooritavad
koolis
täiendavalt
Põhiseaduseksami. Selleks moodustatakse
koolides grupid õpilastest, kes soovivad Eesti
kodakondsust taotleda ning eksameid sooritada.
Kool kooskõlastab vajalike konsultatsioonide
läbiviimise ja eksami vastuvõtmise aja Riikliku
Eksami- ja Kvaliﬁkatsioonikeskusega. Eksamite
paremaks sooritamiseks on välja antud uus

Ühistud saavad
koolitustoetust taotleda
korduvalt
Linnavalitsus
kiitis
heaks
määruse
eelnõu, mille kohaselt saavad korteriühistud
järgmisest aastast koolitustoetust taotleda
ka korduvalt, vähemalt korra aastas. Seni on
Tallinna korteriühistud kuni kahe tuhande
kroonist koolitustoetust saanud taotleda vaid

Tallinna ühistranspordi kõik
sõiduplaanid on internetis
Alates käesoleva aasta sügisest on Tallinna
linna koduleheküljel www.tallinn.ee Tallinna
autobussi-, trollibussi- ja trammiliinide
ühtsetel alustel koostatud sõiduplaanid
eesti, vene ja inglise keeles, mida on mugav
vaadata ning välja trükkida.
Lisaks liinide sõiduplaanide vaatamise
ja väljaprintimise võimalusele on interneti
leheküljel võimalik teha peatuse otsingut,
vaadata, millised liinid väljuvad peatusest

Vabariigi Presidendil
uuenenud kodulehekülg
Presidendi ametlik kodulehekülg internetis
(www.president.ee) sai uue kujunduse ja lehel
on senisest enam infot. Kodulehekülg on nüüd

Eesti Posti kommunikatsioonijuht Inge
Rumesseni sõnul hõlmab reklaammaterjalide
postitusteenus aadressiga ja aadressita reklaami
kohaletoimetamist. «Klient saab loobuda
ainult aadressita reklaamist, sest ülejäänud on
ettevõtete nimelised reklaamid või kliendilehed,
mille Eesti Post toimetab kliendi kirjakasti nagu
iga teisegi aadressiga saadetise,» selgitas
Rumessen.

PM ONLINE / LASNAMÄE LEHT

ja parandatud õppematerjal, mille tekstid on
paralleelselt nii eesti kui ka vene keeles. Eksam
on testi vormis ja eesti keeles.
Kodakondsuseta lapsed, kes on sündinud
peale 1992. aastat, saavad Eesti kodakondsuse
vanemate avalduse alusel ning eksamiteta.
Ülaltoodud kampaania on suunatud lastele, kes
on sündinud enne 1992. aastat. Samas võivad
selle eksami sooritada ka need õpilased, kellel
on mõne muu riigi kodakondsus, kuid kes
soovivad taotleda Eesti kodakondsust.

TALLINNA PRESSITEENISTUS /
LASNAMÄE LEHT

ühekordselt ja seda nelja aasta vältel.
1. jaanuarist 2005 on ühistutel õigus
taotleda koolitustoetust mitmekordselt, kuid
mitte rohkem kui üks kord kalendriaastas ühele
MTÜ Eesti Korteriühistute Liidu ja/või ühele
MTÜ Eesti Kinnisvara Haldajate Hooldajate
Liidu korraldatud koolitusele.

RAEPRESS / LASNAMÄE LEHT

ja valida sobiv väljumisaeg sihtpunkti
jõudmiseks. Samal leheküljel avanevalt
ühistranspordi kaardilt saab jälgida ühtsesse
piletisüsteemi kuuluvate ühistranspordi liinide
marsruute ja peatusi ning teostada peatuste
või aadressi otsingut. Klikkides peatusele
on võimalik vaadata seal peatuvate liinide
sõiduplaane.
Sõitjateveo osakonna telefon on:
640 4627.

LASNAMÄE LEHT/RAEPRESS

kaasaegsem, ülevaatlikum, kasutajasõbralikum
ja turvalisem. Paranenud on otsingusüsteem ja
uuenenud pildigalerii.

PM ONLINE / LASNAMÄE LEHT

Paekaare gümnaasiumi noored
korraldasid sotsioloogilise küsitluse
KIRILL SERGEJEV
EDUARD BACHMANN
Mitte iga päev ei korralda
õpilased ise oma koolis
sotsioloogilisi küsitlusi,
kusjuures suure huviga. Ühel
esmaspäeval tegid kogu
teadusseltsi liikmed kolmanda
tunni jooksul võimaliku ja
võimatu. Nad küsitlesid üle
450 õpilast. Isegi õpetajad
pidid vastama küsitluslehe
punktidele, olgugi et esialgu
oldi veidi nördinud kalli
õppeaja raiskamise pärast.
Ankeete
analüüsivatel
uurijatel
(Jekaterina Vasiljeva, Jekaterina Vlasova
ja Alevtina Balta) oli raske kokkuvõtet
teha. Unetud ööd ei olnud asjata ning kogu

töö lõpetati tähtajaks. Psühholoog Irina
Liskovskaja selgel juhatusel täitis igaüks
oma kohustused. Kogu töö tulemuseks
sai meie arvates huvitav kokkuvõtte, mida
teile esitleme.
Selgus, et osa õpilastest valivad
tulevikus sellise elukutse, mis toob neile
korraliku materiaalse sissetuleku (44%)
ning osa arvavad, et elukutse peab olema
inimesele eelkõige meeldiv (43%). Väga
vähestele on tähtis elukutse vajadus riigi ja
tsivilisatsiooni arenguks (13%).
Õpetajatel on oma isiklik arvamus –
nende jaoks on tähtsaim, et elukutse oleks
huvitav ja meeldiv (70%).
Seda, et meile on kõige olulisem
sõbralik perekond, hea tervis, lähedased
inimesed, tõestasid vastused ankeedi
teisele küsimusele. Õpilased ja õpetajad
olid üksmeelsed.
Kujutage ette, et uppuvas paadis on

kolm inimest: laps, president ja teadlane
– kelle te annaksite oma päästevesti? Ja
jällegi üksmeelsed vastused – lapsele.
Tore, et pooldame humaansust.
Aga kui palju lapsi peaks olema peres
õpilaste ja õpetajate arvates? Me elame
sellisel ajal, kus inimesed ei taha palju
lapsi, neile piisab vaid ühest. Valdav osa
õpilastest ja õpetajatest arvavad, et peres
peab olema vähemalt kaks last (65%).
Neid, kes tahaksid kolme last, on ka üsna
palju (38%). Vähesed tahavad vastavalt
ühte (8%) või nelja last (6%).
Kui küsida “mis on õnn” – paljud ei
oskagi kohe vastata. Paljud, aga mitte meie
kooli meeskond. Õnn – see on armastus,
meeldiv töö, perekond, tervis, sõbrad,
üksteisemõistmine, lähedased inimesed,
probleemide puudumine. Nii määratlesid
seda mõistet õpilased ja õpetajad. Oli ka
erandeid: “Elu ilma terrorita, mõrvadeta,

Teadusringi liikmed koos ringi juhendaja
psühholoog Irina Liskovskajaga

katastrooﬁdeta” jt.
Sageli räägitakse “korralik inimene”,
aga kas keegi on mõelnud, mida see
tähendab? Küsitluse tulemuste järgi tuli
välja järgmine määratlus: korralik inimene
– lahke, kes arvestab teiste arvamustega,
järgib seadusi, kultuurne, kasvatatud,
teisi austav, halbade harjumusteta, vanu
inimesi austav, täpne, haritud. Jäi meelde
selline vastus – “Ei saa ohverdada teisi

foto: Paek aare Gümnaas i umi fotoarhi i v i s t

enda heaks, küll aga ohverdada ennast
teise nimel”.
Me täname neid, kes toetasid meid
selles algatuses. Me palume vabandust,
kui tekitasime kellelegi ebamugavusi! See
küsitlus pani meid mõtlema tulevikule,
mis paistab kõigile helgena. Edaspidi
tahame meie, et antud ettevõtmisest saaks
koolitraditsioon, mida viiakse läbi igal
õppeaastal.

November 2004

TÖÖPAKKUMINE
Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehas OÜ
võtab
tööle
seoses
tootmismahtude
suurenemisega operaatoreid eelsorteerimise,
sorteerimise ja teistesse jaoskondadesse.
Tunnipalk. Asukoht: Tallinn, Suur – Sõjamäe
31A. Täpsem info telefonidel:
603 1957, 603 1945.

TEATED
EESTI KEELE ÕPETAJA pakub koduõpet
vene keele baasil ja võtab vastu töökoha
pakkumisi eesti keele õpetamiseks.
Tel 621 8032, Maris.
NÕUSTAMISKESKUS
Laagna Lasteaed-Algkoolis
P. Pinna tn 15; www.hot.ee/laagnalak;
direktor@laagnaalg.tln.edu.ee
Alates 1. novembrist pakutakse abi
erivajadustega lasteaiaealistele lastele ja
nõu eeskätt lasteaiaealiste laste vanematele
ja õpetajatele. Pakutavate teenuste hulka
kuuluvad:
1) tasuta nõustamine: lapse arengu,
õpetamise
ja
tugisüsteemide
alane
nõustamine: logopeedid, eripedagoogid,
psühholoog, sotsiaaltöötaja.
2) Tasuline teenus: iga-aastane laste kõne
uurimine logopeedide poolt lasteaedades
kohapeal.
Lisainfo kolmapäeviti kell 14-15.30 tel 632
2795 nõustamiskeskuse koordinaatorilt või
tel 632 2681 lasteaed-algkooli juhatajalt.
NÕUSTAMISJA
ÕPIABIKESKUS
Lasnamäe Põhikoolis
Ümera 46; tel 635 6775 või 635 6773
Alates septembrist töötav keskus toetab
tasuta nii eesti- kui venekeelseid eeskätt
logopeedilise
erivajadusega
Tallinna
lapsi. Keskuses töötavad kogemustega
logopeedid, kõnespetsialistid, psühholoogid.
Pakutavate teenuste hulka kuuluvad:
1)
logopeediline
abi:
diagnostika,
häälikutega töö, kõnetehnika jne
2) psühholoogiline abi: diagnostika,
individuaalnõustamine, rühmatööd, ka
vanematele
3) õpiabi: arenguga seonduv; õppeainetega
seonduv abi 1.-9.kl õpilastele (õpperühmad
vene keele, matemaatika, eesti keele,
inglise keele toetuseks); ühes rühmas on 36 last, vajadusel individuaalne töö.
KAUPLUS “ODAVAD RIIDED”
Linnamäe tee 47 (Priisle turu kõrval; buss
60, 65, 54, 12)
K-R kell 11-19, L ja P kell 11-15;
E ja T suletud
Vähekasutatud hea kvaliteediga riided
Inglismaalt soodsa hinnaga naistele,
meestele, noortele, lastele ja beebidele.
Igal nädalal lisandub uut kaupa.
PÄÄSTEARMEE ”KADRI JA VILLU POOD”
Vikerlase kaubakeskuses, Vikerlase tn 19 II
korrusel; E-L kell 10-19; tel 601 3010
Kasutatud riided ja jalanõud, samuti
tööstuskaubad:
kodumasinad,
nõud,
pesemis-ja puhastusvahendid, tekstiiltooted
ja pudukaubad ning vaba aja kaubad.
Kõik ”Kadri ja Villu poest” saadud tulud
kasutatakse kodutude ja vaeste aitamiseks
Eestis. Päästearmee motoks on “Käsi
inimesele ja süda Jumalale”.

KULTUUR JA HARIDUS
MUINASJUTUETENDUS Peterburist
18.detsembril kell 12 etendab Peterburi
Riiklik Lasteteater „Na Neve” Tallinna
Linnahallis muinasjutuloo „Kaksteist kuud“.
Ainuke etendus Eestis on vene keeles.
Lapsed satuvad jõulueelsesse võlumaailma,
kus nagu kalendris kajastuvad kõik uusaasta
ootusrõõmud vastavalt laste kujutlusvõimele
– lumesajud, ehetes kuused, punapõseline
Külmataat ja lõpuks - kuninglik ball! Ja kui
sinna lisada veel magusad kingitused, ei ole
laste rõõmudel piire!
Piletid on müügil kõikides Piletilevi ja
Piletipunkti müügikohtades, Linnahallis ja
Vene Kultuurikeskuses. Kollektiivtellimused
tel 644 1832, 641 22 57. Piletid koos
kingitusega: 125, 150, 180 või 250 kr,
sissepääsupilet (ilma istekohata) lapse
saatjale 25 kr.

Lasnamäe halduskogu
otsustas: 27. oktoobril 2004
1. Kooskõlastada Lasnamäe Gümnaasiumi,
Tallinna Vene Lütseumi ja Tallinna Paekaare
Lasteaed-Algkooli arengukavad.
2. Kooskõlastada Tallinna Arbu Lasteaia, Tallinna
Kivila Lasteaia, Tallinna Kuristiku Lasteaia,
Tallinna Loitsu Lasteaia, Tallinna Lindakivi
Lasteaia, Tallinna Linnamäe Lasteaia, Tallinna
Muhu Lasteaia, Tallinna Sikupilli Lasteaia,
Tallinna Suur-Pae Lasteaia, Tallinna Vormsi
Lasteaia ja Tallinna Lasteaia “Laagna Rukkilill”
arengukavad aastateks 2005-2007.
3. a. Kutsuda tagasi Tallinna Mahtra Gümnaasiumi
hoolekogu liige Igor Denissov ja Tallinna Pae
Gümnaasiumi hoolekogu liige Sergei Korotkov.
b. Esitada Igor Gromov Lasnamäe Halduskogu
esindajaks Tallinna Mahtra Gümnaasiumi
hoolekogu koosseisu ja Vladimir Iljasevitś
Lasnamäe Halduskogu esindajaks Tallinna Pae
Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu.
4.
Kooskõlastada
Arhitektuuribüroo
OÜ
Puusepp&Mänd poolt koostatud Liikuri tn ja Loitsu
tn pikenduse vahelise maa-ala detailplaneering
märkusteta.
5. Kooskõlastada Arhitektuuribüroo Tiivi Torim
OÜ poolt koostatud Uuslinna tn 5 kinnistu
detailplaneering märkusteta.
6. Kooskõlastada Entec AS poolt koostatud
töö nr 481 Väike-Sõjamäe tn 22A kinnistu
detailplaneering märkusteta.
7. Kooskõlastada KAEM Projekt OÜ poolt
koostatud töö nr DP-138 Betooni tn 6A, 6B, 6C
kinnistute detailplaneering märkusteta.

16.novembril
1. Kooskõlastada linnapea Tõnis Paltsi poolt
linnaosa vanema ametikohale esitatud Oleg
Rebase kandidatuur.

maria naljanurk

KODUTUTE TOETUSEKS
helistades Elioni
annetustelefonil 900 7708,
annetate 10.-krooni
ja telefonil 900 7709
annetate 50.-krooni.
Annetusi võib teha ka
MTÜ ARE arveldusarvele
Eesti Ühispangas
nr 10220031718018.
avatud noortekeskus taas inimesi ja
asutusi üles toetama noortekeskuseid
ja nende tegevusi.
Eelkõige oleks noortekeskustel vaja
istekohti - pehmet ja kõva mööblit,
kodu-, köögi- ja kontoritehnikat ning
arendavaid mänge.

Tallinna avatud noortekeskus tuleb
ise annetustele järgi, vaja on vaid
oma annetussoovist teada anda
telefonil 641 2271 või 641 8355 või
e-posti aadressil evely@taninfo.ee.
Heategevuskampaania tulemustest
tehakse kokkuvõte 1. märtsil.
Lisateave: www.taninfo.ee
2.
Kooskõlastada
Lasnamäe
Põhikooli
arengukava 2005-2007.
3. Kooskõlastada Tallinna Kivimurru Lasteaia,
Tallinna Mahtra Lasteaia, Tallinna Mustakivi
Lasteaia, Tallinna Pae Lasteaia, tallinna Paekaare
Lasteaia, Tallinna Pallasti Lasteaia, tallinna
Seli Lasteaia ja Tallinna Ülemiste Lasteaia
arengukavad aastateks 2005-2007.
4. Kooskõlastada OÜ Patkis poolt koostatud
Uuslinna tn 9 krundi detailplaneering, töö nr 03-03
märkusteta.
5. a. Nõustuda Pae tn 2 kinnistu detailplaneeringu
algatamisega.
b. Kooskõlastada
Pae
tn
2
kinnistu
detailplaneeringu eskiisettepanek.
6. Esitada Tatjana Vassiljeva Lasnamäe
Halduskogu esindajaks Lasnamäe Põhikooli
hoolekogu koosseisu.

Lasnamäelt linnavolikokku
valitud liikmed teatavad oma
vastuvõtuajad detsembris:
Res Publica fraktsioon
TOOMAS TAUTS:
Vana-Viru 12, kab 102; registreerimine tel 694
3236 2. ja 16. dets kell 16.30-17.30
Keskfraktsioon
NELLI PRIVALOVA:
Vana-Viru 12, kab 114; registreerimine tel 694
3217 10. ja 17. detsembril kell 10.30-11.30
PAVEL STAROSTIN:
Punane 16, kab 503; registreerimine tel 645 7780
13. ja 27. dets kell 15-18 Lasnamäe Halduskogus,
Punane 16, tuba 503
RUSLANA VEBER:
Vana-Viru 12, kab 114; registreerimine tel 694
3217 07. dets kell 16.30 - 17.30

Mees on talvel metsa ära eksinud ja trambib seal
nõutult edasi tagasi ning kisab meeleheitlikult:
“Appi, päästke!”
Järsku tunneb, et keegi paneb käe õlale, pöörab
ringi ja näeb, et karu on koopast välja tulnud. Karu
küsib mehelt: “Miks sa mul magada ei lase?”
Mees vastab:” Ma olen ju eksinud!”
Karu seepeale: “Ja mida sa siis lõugad?”
Mees: “Mõtlesin, et ehk keegi kuuleb.”
Karu: “Mina kuulsin, hakkas sul parem?!”

:)

:)

Kilpkonna ründasid 3 tigu.
Pärast peksasaamist läks kilpkonn
politseijaoskonda protokolli kirjutama.
Politsei küsib kilpkonnalt: “Kas te saaksite
kirjeldada neid 3 tigu, kes teid ründasid?”

:)

Karu ja Jänes lähevad metsa seenele. Jänes otsib
ja otsib, aga ei leia. Läheb vaatab Karu korvi ja
näeb palju punase-täpilisi seeni. Ütleb Karule:
„Neid seeni ei tohtinud korjata!!“
Karu vastu: „Miks siis ei tohtinud?“
Jänes: “Need on ju kärbseseened.“
Karu: “Mis siis, mina leidsin ja mina korjan, las
kärbes otsib endale mõned teised!“

:)

Kilpkonn vastas: “Ei tea, see kõik toimus liiga
kiiresti.”

:)

osakond

halduskogu

:)

Linnamajanduse

Tallinna avatud noortekeskus on
linna noorsootööasutus, mis lisaks
ülelinnalistele
noorsooüritustele
pakub erinevaid tegevusi linnaosade
noortekeskustes.
Hetkel kuulub Tallinna avatud
noortekeskuse alla noorte infokeskus
(Pärnu mnt 6) ja 6 noortekeskust,
millest Lasnamäel asub kaks: Kahu tn
4 (tel 632 8814) ja Mahtra tn 48 (tel
555 67 785).
Seoses pideva arengu ja uute
keskuste avamisega kutsub Tallinna

:)

Lasnamäe
vabandab!

Tallinna avatud
noortekeskus kutsub
tegema annetusi

:)

Septembrikuu Lasnamäe lehes avaldati
ekslikult Lasnamäe kvartali-siseste teede
remondi nimekirjas aadress, kus Tallinna
Kommunaalamet remonditöid ei teinud, Pae
57 esine kõnnitee sattus nimekirja ekslikult.

Tallinna KodututeVarjupaik – Öömaja
korraldab koostöös Tallinna linnaosade
ajalehtedega heategevuskampaania
“Aita Kodutut !” Eesmärk on koguda
raha, et osta kodututele talvesaapaid,
jopesid ja muid vajalikke riideesemeid
(aluspesu, sokid jne)
Kuna kodutu peab oma päevast 11
tundi veetma tänaval, siis on tähtis, et
tal oleks jalas soe saabas.
Tallinna Kodutute Varjupaik –
Öömaja aadressil Kauge 4 avati 2000.
aasta oktoobris. Majas on kohti 74
abivajajale, 51-le ööbijale ja 23 kohta
on varjupaigale. Öömaja avatakse
õhtul kell 20 ja on avatud hommikul
kella 9-ni. Varjupaik on avatud 24 h ja
see on mõeldud inimestele, kes ei saa
tervislikul põhjusel hommikul lahkuda.
Öömaja inimestel on võimalus:
ööbida; pesta; saada riideid; saada

abi
dokumentide
vormistamisel;
saada esmast meditsiinilist abi; saada
sotsiaalset nõustamist.
Varjupaiga inimestel on võimalus:
olla majas 24 h; pesta; saada
riideid; süüa 3 x päevas; saada
esmast meditsiinilist abi; saada abi
dokumentide vormistamisel; saada
sotsiaalset nõustamist.
Maja peamised kliendid on Tallinna
täiskasvanud koduta inimesed.
Tallinna Kodutute Varjupaik – Öömaja
opereerib Mittetulundusühing „ARE“.

:)

VEA PARANDUS!

Heategevuskampaania
“Aita kodutut!”

:)

ARGENTIINA TANGO –
ainult üks päev Tallinnas!
18.detsembril kell 19 esinevad Tallinna
Linnahallis harvanähtavad
külalised
Buenos Airesest
tantsuetendusega
„Argentiina tango“. Legendaarse Astor
Piazzolla muusikale loodud show elustab
tango ajaloo, Argentiinas sündinud tantsu
loo, kuhu aegade jooksul on lisandunud
ka mitmete teiste rahvuste traditsioone.
Argentiinlased esitlevad erinevaid rütme,
tango erinevaid stiile.
Pärast kontserti ootab publikut Linnahalli
fuajees orkester, töötavad baarid ja igaühel
on võimalus oma partneriga tantsida
tangot!
Piletid etendusele (190.- kuni 590.-) on
müügil kõikides Piletilevi ja Piletipunkti
müügikohtades,
Linnahallis
ja Vene
Kultuurikeskuses.
Eeltellimused - tel. 644 1832, 641 2257.

politsei
Kutse heategevusele! Hukkus
teenistuskohustusi
täitnud politseinik

Kui on tahtmist sisustada naljanurka, siis e-post
on avatud: mariah07@hot.ee !

25.novembril kell 03.22 toimus
Tallinnas Õismäe teel maja nr 23 juures
plahvatus, mille tagajärjel hukkus
teenistuskohustusi
täitnud
Põhja
Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna
kiirreageerimistalituse
konstaabel

JULIA GORBATŠJOVA (30a.).
Tegemist oli lähisuhete tülist alguse
saanud tragöödiaga, mille lahendamisel
osalenud Julia Gorbtśjova hukkus,
kui
emotsionaalselt
tasakaalutu
meeskodaniku keha ümber olnud
lõhkeseadeldis plahvatas.

Kutsun kaasa
mõtlema
laste teemal
AADU RAST
Lasnamäe elanik
ja lehelugeja,
isa ja vanaisa,
filosoofia ja
ühiskonnateaduste
õppejõud
Taasiseseisvumisest alates on meie iive
kõvasti negatiivne. See on ohuks meile, kogu
meie riigi rahvale. Meie nõudmised elu vastu
on kasvanud. Ja samas me ei ole oma elu
sugugi mitte parimal viisil korraldanud.
Nõukogude ajal sai meil kaanoniks, et
koolieelsed lapsed peavad käima lasteaias.
Kuid aialapsed on rohkem haiged kui
kodused ja aeda lapsed eriti ei kipu ka. Ja
aeda toimetamise ning sealt toomisega ka
tüli kui palju. Kõik sellepärast kokku jätabki
noorpere lapsele õed-vennad muretsemata.
Lapse suhtes on see ülekohtune. Ja veel palju
muudki taunitavat.
Nüüd kui omavalitsus maksab lasteaia
kohale peale ca 2000 krooni kuus, peaks
olema õige lasta kasvatajal koju tulla ja
maksta see raha temale. Kolm last peaks
olema igas peres ja õigem oleks, et nad
oleksid suuremate vanusevahedeta. Koduse
kasvataja puhul saaks lastele juba üht-teist
õpetada. Koolitatud kasvataja juba teab keda
ja kuidas tuleb õpetada. Noored vanemad
reeglina ei tea. Aias saab kolmekümmet last
vaid karjatada.
LEITUD HÄSTIHOITUD KODUKASS
Peterburi mnt äärde, Sinimäe tee 14 juurde on
umbes 13.novembril sattunud ilus karvane,
viisaka käitumisega tasane täiskasvanud
kodukass. Sarnaneb väga Siberi tõugu kassiga,
kõrvaotstes nn “ilvese tutid”. Süles olla ei taha,
silitada lubab, õues olla kardab. Küllap omanikud
otsivad, aga raadiokuulutuse peale ühendust
pole võetud. Majarahvas Sinimäe tee 14
loomakest omaks ei tunnista. Ajutist kodu pakkuv
kassi leidja loodab, et senine pere loeb kuulutust
ja võtab ühendust:
tel 635 8554 või 565 66 579, Liia Põhjala.

Riigiteenistuja
elukutse
tähendab
teenida
riiki
ja rahvast igal ajal ning
igas olukorras. See aga
tähendab riski ohverdada
ülim - ohverdada oma elu,
et hoida teisi elusid. Raske
on kogeda olukordi, kus
tuleb lähedane kolleeg,
oma organisatsiooni liige
saata viimsele teekonnale
teadmisega, et see tee
on teenistusest tulenev
lõppvaatus, milles puudus
võimalus isiklikuks valikuks,
isiklikuks eluks.
Jagame
heade
koostööpartnerite, Lasnamäe
politseiametnike leina ja
tunneme sügavalt kaasa
kogu Eesti politseile ning Julia
Gorbatśjova lähedastele.
Sügavas
kaastundes
langetame pea,
Lasnamäe Linnaosa
Valitsus

lugeja kirjutab
Kui kodus on kasvataja, siis saab vanem
varem tagasi pöörduda oma põhitöö juurde
kaotamata staazi, palka, töökogemust,
sotsiaalset kontakti. Lasteaed oli õigustatud
unistus, kui töölispere elas mugavusteta baraki
ühes toas.Nüüd, kus igal perel on mugavustega
korter, enam mitte. Kvaliﬁtseeritud kasvatajaid
on meil aastakümnete jooksul ette valmistatud
tuhandeid. Ainult et väikese palga pärast nad
on leidnud endale tasuvama töö. “Pearaha”
makstes võiksid nad saada korralikku palka
oma teadmiste eest.
Üleminek
alternatiivsele
kasvatussüsteemile peaks olema paindlik. Kes eelistab
oma lapsele aeda, palun. Ainult, et maksku
peale “pearaha” saamist kõik muud kulud
kinni. Rühmasuuruse vähenedes summad
kordistuvad.
Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo
õigustab
alternatiivse lastehoiuvõimaluse
edasilükkamist ülejärgmisse aastasse, kuna
järgmise aasta eelarve on juba valmis tehtud.
Summasid ühelt realt teisele peaks saama
üle tõsta igal ajahetkel. Ega enam ei ole nii
nagu vanasti suure riigi puhul.
Lühikese
ajaleheartikliga
ei
saa
anda
ammendavat
teavet
parema
lastehoiuvõimaluste kohta. Pealegi peab uus
ise pikkamööda välja arenema. Aga alustada
tasuks kohe. Muidu aeg töötab meie kahjuks.
Ja laste kahjuks ka.
Ajalehte tuleks aga rohkem kasutada
ühiste teemade lahtirääkimiseks! Mina sain
selleks võimaluse meie linnaosa lehes, küllap
saavad ka teised – ütelge välja oma arvamus
ja mured!

