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TASUTA

UUDISED
Veel jõuab hääletama!
24.-30.jaanuaril toimub
Tallinna linnaelanike küsitlus,
mille eesmärgiks on välja selgitada
rahva arvamus Vabaduse ausamba
asukoha küsimuses.
Kogu nädala vältava küsitlusega soovitakse välja
selgitada, kus peaks Vabaduse ausammas rahva
hinnangul paiknema - kas Vabaduse väljaku
piirkonnas või mujal. Hääletada saavad kõik vähemalt
18-aastased isikud, kes on rahvastikuregistris arvel
Tallinna elanikuna.

Reedel, 28.01. kell 13 - 20 ja
laupäeval-pühapäeval, 29.-30.01.
kell 12 - 20 saab Lasnamäel
hääletada:
Sikupilli Kaubanduskeskuses, Tartu mnt 87
ja Mustakivi Citymarketis, Mustakivi tee 13.
Interneti vahendusel saavad anda oma hääle
ID-kaarti ja kehtivaid sertiﬁkaate omavad
hääleõiguslikud isikud.
Elektrooniliselt saab hääletada alates
24. jaanuarist 9 kuni 29. jaanuari kella 20-ni
veebilehel www.valimised.ee.
Hääletamissüsteem tagab, et igal osalejal on
võimalik hääletada ainult üks kord. Samas on
võimalik elektrooniliselt hääletades varasem
otsus ümber hääletada - arvesse läheb
isiku poolt viimasena antud hääl.

Esmakordselt
Eestis elektroonilise
hääletamissüsteemi
katsetamine
Vastavalt Eesti valimisseadustele on alates 2005. aastast
valimistel võimalik kasutada elektroonilist hääletamist,
eelnevalt on aga tarvis elektroonilise hääletamise
infotehnoloogilist lahendust väiksemas mahus testida.
Sel eesmärgil ongi linnaelanike küsitlusel osalemisel
üheks võimaluseks kasutada elektroonilist hääletamist.
Elektroonilise hääletamise katsetamine toimub
koostöös Vabariigi Valimiskomisjoniga.
E-hääletada saab igast arvutist, millel on:
kiipkaardilugeja (ID-kaardi lugeja) ning selle tarkvara;
interneti ühendus; Windowsi operatsioonisüsteem.
Kiipkaardilugeja ja ID-kaardi tarkvara saab näiteks
osta Elioni esindusest „ID-kaardi stardikomplektiga“,
mis sisaldab töökindlat kiipkaardilugejat ja ID-kaardi
kasutamise tarkvara CD-l. Põhimõtteliselt töötab IDkaardiga pea iga Eestis saadaolev kaardilugeja. Küsige
lähimast arvutipoest. Parim viis ID-kaardi tarkvara
installeerimiseks on pöörduda aadressile www.id.ee/
installer, kus on olemas uusim tarkvara versioon.

Aleksei Budõlini võidumatś judo rahvusvahelistel meistrivõistlustel 39.Ungaria Cup, 2004.a.

Spordiklubi Dvigatel juba
40 aastat Lasnamäel
40 aasta jooksul treenisid ennast klubis sellised
tuntud sportlased nagu D. Samoštšuk, E. Tširkin,
Spiridonov, vennad Budõlinid ja teised. Neid
treenisid: J.S. Saakjan, A. Truu, O. Ernesaks, A.
Sergejev jt.
Peale maadlejate tõid SK Dvigatelile kuulsust
sportlased-allveeujujad. Arvukalt medaleid võitsid
Kõrm, Tõkke, Raudik, Komnus, Dubrovski,
Domedovitš, Ponov Euroopa, Maailma ja Nõukogude
Liidu võistlustel aastatel 1965–1987.

Dmitri Budõlin
Lasnamäe Spordikompleksi
peaspetsialist

Ajalugu
Spordiklubi Dvigatel alustas tööd 40 aastat
tagasi, 13. jaanuaril 1965. aastal. Selle aja
jooksul on ette valmistatud 17 rahvusvahelise
klassi meistersportlast, 240 meistersportlast, 312
meistersportlase kandidaati.

Olümpiamedalini on jõudnud
Aleksei Budõlin
90-aastate lõpus toimus SK Dvigateli sportlaste
läbimurre rahvusvahelisel areenil.
Kõige tähtsam tulemus saavutati 2000. aastal

Spordiklubis Dvigatel
6 treening-valdkonda
Täna õpivad SK Dvigatelis 400 last, kes
näitavad suurepäraseid tulemusi. SK Dvigatel on
mitmekordne Eesti Karika võitja judos, noorukite
ja juunioride klassides. Meie sportlased võidavad
pidevalt esikohti Eesti võistlustel. SK Dvigatel
korraldab igal aastal mitmeid judo, sambo, käsipalli
jm spordialade võistlusi.
SK Dvigatelis töötavad 9 treenerit 6 sektsioonis
– sambo, judo, jalgpall, käsipall, tennis,
jõumitmevõistlus. SK Dvigateli peatreener on endine
väljapaistev sportlane, maailmakarika omanik
sambos, 2-kordne NSVL meister D.N. Samoštšuk.

AS Dvigatel,
Kotka Kaubanduskeskus,

Lasnamäel elanikke 114 440,
seisuga 1.jaanuar 2005
(s.o.+ 2072 elanikku 2004.aastal)

tel. 645 7700 fax 645 7734
e-mail: lasnamae@tallinnlv.ee

Sydney Olümpiamängudel – Aleksei Budõlin
võitis pronksmedali. Tema on võitnud ka hõbeda
ning pronksi Maailma meistrivõistlustel ning kõik
medalid Euroopa meistrivõitlustel. Dmitri tõi
pronksi Euroopa võistlustelt 2001. aastal ja 2003.
aastal sai 5. koha. Samuti on vendadel medalid
sambos Euroopa ja Maailma meistrivõistlustelt.
Praegu kasvavad klubis perspektiivsed noored,
kes ei anna tulevikus Budõlinitele alla: A. Fjodorov,
R. Zubets, A. Jaroš.

Võistlusi toetavad:

LASNAMÄE LEHT/ TALLINNA PRESSITALITUS

Lasnamäe Linnaosa Valitsus:
Punane 16, 13619 Tallinn

foto: A.BUDÕLINI ERAKOGUST

Meka Kaubakeskus, Nike, Lilto,
Ekast, Exclusive Design, Taurus Print

Toimetus:

tel 645 7739, 645 7715
e-mail: tiina.naarits@tallinnlv.ee

Reklaami tellimine:

tel 604 8287, 567 63555
reno.lasnamaeleht@email.ee

Jaanuar 2005

LASNAMÄE VANEM

Sündmusterohke
aasta on alanud
Oleg Rebane
Lasnamäe linnaosa vanem

Jaanuarikuu
on Lasnamäel
tõesti olnud
tegus, mistõttu
julgen kinnitada,
et aasta tuleb
sündmusterohke.
Linnaosavalitsus
on edukalt
arendamas suhteid erinevate
Lasnamäe huvigruppidega.
Seni toimunud kohtumised
annavad lootust, et uus kvaliteet
linnaosavalitsuse töös on saavutatav.
Oleme suhelnud nii koolide,
kultuuriseltside, korteriühistute kui
ka ettevõtjatega. Nende kontaktide
läbi on koorunud välja mitmeid
probleeme, mille lahendamisel
linnaosavalitsus otsesemal või
kaudsemal viisil saab abiks olla.
Oluliseks kriteeriumiks pean
linnaosavalitsuse tegevuses seda, et
võidaks linnakodanik, lasnamäelane.
Heaks näiteks on Lasnamäe suurtööandja
Elcoteq Tallinn (üle 3500 töötaja), kes on otsinud

kontakti Lasnamäe linnaosa valitsusega uue lasteaia
küsimuses. See on väga konkreetne mure, mis
puudutab paljusid Elcoteqi töötajaid, lasnamäe
inimesi. Linnaosavalitsuse roll on nüüd teha kõik,
et lastevanematel oleks kindlus, et nende lapsed
oleksid tööajal kindlas kohas. Aktiivselt aitavad
ametnikud kaasa ka ühistranspordi mugavama
kasutamise võimaluste leidmisel. Selliseid näiteid
on veel palju.
Alanud aastal pean enda jaoks kindlasti oluliseks
teemaks muu hulgas tööd Lasnamäe kiriku suunal.
Põhimõtteline otsus on selles küsimuses juba
langetatud - Lasnamäe on uue õigeusu kiriku
jaoks õige piirkond. Kiriku ehitamine seisab hetkel
tehnilise planeeringu menetlusprotsessi taga.
Juba on väljakuulutatud ka ideekonkurss kiriku
arhitektuurilise teostuse kohta. Loodan Lasnamäe
kiriku väljanägemise osas selgust juba märtsikuul.
Kui Lasnamäed mittetundev inimene mõtles
veel hiljuti stamp-arusaamaga, et Lasnamäe on
kõle ja kole, siis arvan, et tänane päev on ses suhtes
helgem. Lasnamäe elukeskkond muutub aastaaastalt kenamaks ja kaasaegsemaks. Sotsiaalne
kultuurikeskkond on meil alati tugev olnud. Neid
traditsioone kinnitab kasvõi spordiklubi „Dvigatel“,
kes rahvusvahelise samboturniiriga tähistab 5.
veebruaril Lasnamäe keergejõustikuhallis juba
oma 40. juubelit nagu seda ka tänase lehe esiküljelt
lugeda võib. Vaadates Lasnamäe arengut kasvõi
selle ühe spordiklubi näite varal, julgen ma küll
öelda: elu läheb Lasnamäel paremaks ka 2005.
aastal!
Toimekat ja meeldivalt alanud hoogsat aastat
teile kõigile, head lasnamäelased! Et oma tegemisi
planeerida, siis on tänase lehe vahel Lasnamäe
kalender, kus kirjas meie linnaosale olulisemad
sündmused ja kontaktid ning fotomeenutused
toimunust. Soovin head ja edukat koostööd meile
kõigile!

Uued liikmed
linnaosavalitsuse
juhtkonnas
ANDRES NOORMÄGI (41 a.),

linnaosavanema asetäitja
Tegevusvaldkond:
juriidilised,
kommunaal-, kaubandus- ja ettevõtlus-,
linnavara ning omandireformi küsimused;
samuti riigihangete koordineerimine,
linnaosa
arengu
küsimused
ning
linnaosavalitsuse majandus-, infoturbe- ja
personaliküsimused.
Töökoht: Punane 16, kab 412, tel 645 7706
Vastuvõtuaeg: esmaspäeviti kell 15-18 ja neljapäeviti kell 10-12

Töökoht: Punane 16, kab 414, tel 645 7742
Vastuvõtuaeg: esmaspäeviti kell 15-18 ja neljapäeviti kell 10-12

JAAK PÕLLUAAS (24 a.),

linnaosavanema nõunik (koosseisuväline)
Töövaldkond:
linnaosavanema
töö
toetamine,
nõustamine
linnaosa
arendusküsimustes ja avaliku teenistuse
ning kohaliku omavalitsuse küsimustes,
linnaosa erinevate huvigruppide ja
organisatsioonide sidustustegevus.
Töökoht: Punane 16, kab 510, tel 645 7716

JURI ŹITIN

(25 a.), linnaosavanema
nõunik (koosseisuväline)
Töövaldkond: linnosavanema töö toetamine
linnaosa arengueesmärkide saavutamisel
ja hariduse ning vaba aja valdkondadega
koostöö arendamine.
Töökoht: Punane 16, kab 209, tel 645 7746

Lasnamäe LOV juhtimises muudatused
alates 01.01.2005, aluseks on 30.12.2004 Lasnamäe linnaosa vanema
käskkiri nr 1-13/89. Ülevaatlik struktuur ka linnaosa veebilehel:
http://www.tallinn.ee/linnaosade_valitsused/lasnamae/struktuur

Linnapea tööaasta
algas ringsõiduga
linnaosades
Relika Alliksaar
Tallinna linnapea nõunik

Lasnamäel võttis linnapead vastu
linnaosa vanem Oleg Rebane,
kes andis Tõnis Paltsule ülevaate
Lasnamäe linnaosa olulisematest
saavutustest ning probleemidest.
Linnapea leidis, et külaskäik
Lasnamäele andis talle palju uut
infot ning oli kasulik mõlemale
poolele.
Arutati Lasnamäe arenguperspektiive ning
koostöövõimalusi nii teiste linnaosade kui
naabervaldadega. Kuigi kohtumise käigus üles
kerkinud probleemide kohta leiti, et enamuses
on need lahendatavad linnaosa valitsuse oma
vahenditega, lubas Palts, et hoiab end ka edaspidi
Lasnamäe asjadega kursis ning püüab vajadusel
linnaosa inimeste tõsisemate murede lahendamisele
kaasa aidata.

Noortele linnapea püsiv tähelepanu

Läinud nädala alguses külastas Tõnis Palts

seoses remondilepingute sõlmimisega Tallinna
koole. “Tallinn on koolide remondi korraldamise
protsessis teerajaja rollis, oleme teinud suure
hulga tööd, milleni teised linnad ja vallad veel ei
ole jõudnud,” märkis linnapea. “Täna tehtavad
lepingud Tallinna koolide remondiks on teiste Eesti
piirkondade jaoks nagu pilootprojekt – meie oleme
kogu tee läbi käinud, leidnud linna jaoks soodsad
lepingutingimused, kooskõlastanud juriidilised ja
majanduslikud küsimused Riigi Kinnisvara AS-iga
nii, et lepinguid saab linnale kasulikuks lugeda.”
Kolmapäeval
käis
linnapea
Kristiine
Sportmängude Majas judosaali avamas. Judosaali
paigaldati kaks täismõõtmetega tatamit, mida saavad
kasutama hakata nii spordiklubide lapsed ja noored
kui ka Eesti koondise judokad. Varsti avatakse
samalaadne judosaal ka Lasnamäel. Seda projekti
juhib kahekordne olümpiapronks Indrek Pertelson
koos oma spordiklubiga.

Rõõmus üllatus Kahu 4 noortekeskuses

20.jaanuari õhtul võtsime koos linnapeaga ette
äkk-käigu Lasnamäe Avatud Noortekeskusesse
(Kahu 4), et uurida, millised on noorte võimalused
vaba aega veeta ja sisustada. Pilt, mis seal avanes,
oli suurepärane! Kuigi maja asukoht on veidi
kõrvalisemas tänavas, täidab renoveeritud maja
väga palju erinevaid funktsioone: bändiruum,
loovusklass aeroobika, teatri, jooga harrastajatele
ning piljardilaud, biolagundajad vihmaussid mullaakvaariumis ja palju muud. Noorsootöötaja kiitis
seal kooskäivaid noori, et hoiavad ilusasti maja.
Tore!

Tallinn hindab oma elanike arvamust

Tuletan meelde, et 30. jaanuarini toimub Tallinna
linnaelanike küsitlus, millega linnavalitsus soovib
teada elanike arvamust, kuhu tuleks rajada Vabaduse
monument. Linnapea soovitab kõigil tallinlastel
hääletusel oma arvamust avaldada, sest just nõnda
saate anda toetust ühele või teisele seisukohale.
Hoogsat osalemist ja koostegutsemist!

KASULIK TEADA
Tallinna Linnavolikogu liikmete
vastuvõtuajad
veebruaris

Reformierakonna fraktsioon
Vana-Viru 12, kab 101, info telefonil 694 3231
1. Maret Maripuu

Eestimaa Ühendatud Rahvapartei fraktsioon
Vana-Viru 12, kab 105, info telefonil 694 3222

21.02. kell 8.30–10.30,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

7. Irina Didenko

21.02. kell 17–19,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

3. Valdek Mikkal

10.02. kell 16.30–17
Vana-Viru 12, kab 101
(eelreg 694 3231)

1.02. kell 17–19,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

9. Rain Veetõusme

4. Jaak Tälli

10.02. kell 16.30 – 17,
Vana-Viru 12, kab 101
(eelreg 694 3231)

1. ja 15.02. kell 13–14,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

10. Heino Kiik

5. Svetlana
Melehhova

10.02. kell 17–18.30,
Vana-Viru 12, kab 101
(eelreg 694 3231)

8.02. kell 14–15,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

11. Ülo Tuulik

6. Sergei Ivanov

14.02. kell 17–18,
Vana-Viru 12, kab 114
(eelreg 6943 217)

10.02. kell 17–18.30,
Vana-Viru 12, kab 101
(eelreg tel 694 3231)

15.02. kell 16–18,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

12. Siim Roode

7. Tiina Mägi

21.02. kell 16–17,
Vana-Viru 12, kab 114
(eelreg 694 3217)

10.02. kell 17–17.30
Vana-Viru 12, kab 101
(eelreg 694 3231)

9. ja 23.02. kell 15–16,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

13. Indrek Hellermaa

8. Riho Vilberg

10.02. kell 17.30 – 18,
Vana-Viru 12, tuba 101
(eelreg 694 3231)

9.02. kell 15–17,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

14. Ralf Allikvee

9.02. kell 16–18,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

15. Ilme Trepp

16.02. kell 16–18,
Tammsaare tee 135
(eelreg 694 3236)

28.02. kell 16.30–17.30,
Vana-Viru 12, kab 105

3. Jevgeni Tomberg

9.02. kell 10–12,
Vana-Viru 12, kab 105

Keskfraktsioon
Vana-Viru 12, kab 114, info telefonil 694 3217

3. Ruslana Veber

6. Andres Aavik

8. Svetlana Baltina

2. Leonid Mihhailov

2. Toivo Tootsen

14.02. kell 17–19,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

7. ja 21.02. kell 16.30–
17.30, Merivälja tee 24
(eelreg tel 645 7600)

7.02. kell 17–18,
Vana-Viru 12, kab 105

1. Pavel Starostin

7.02. kell 16–18,
Vana-Viru 12, kab 202
(eelreg. tel 694 3211)
28.02. kel 16-18,
Tammsaare tee 135
(eelreg tel 645 7545)

5.Jevgeni Karavajev

2. Mati Eliste

1. Vladimir Afanasjev

MART TILK (34 a.), sisekontrolör

Tegevusvaldkond: õigusaktide täitmise
järelevalve,
siseauditi
korraldamine,
kaasaaitamine ﬁnantsauditile, lepinguliste
kohustuste analüüs ja riskide hindamine;
nõustamine sisekontrollialastes küsimustes;
osalemine
halduskogu
tarbijakaitse
komisjoni töös.

LINNAPEA

7. ja 21.02. kell 15–18,
Punane 16, kab 503
(eelreg 645 7780)

4. Vladimir Velman

8.02. kell 15–17,
Niine 2, kab 209

5. Natalia Vaino

8.02. kell 16–17,
Vana-Viru 12, kab 114
(eelreg 694 3217)

6. Jaak Vihmand

16.02. kell 14–15
Vana-Viru 12, kab 114
(eelreg 694 3217)

1. Imre Rammul

7.02. kell 14–16,
Paldiski mnt 52
(eelreg 694 3236)

16. Teet Lainevee

10.02. kell 14–16,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

7. Vladimir Kukk

3.02. kell 15–16
Vana-Viru 12, kab 114
(eelreg 694 3217)

2. Arvi Altmäe

7.02. kell 16.30–18.30,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

17. Toomas Tauts

3. ja 17.02. kell 16.30–
17.30, Vana-Viru 12, kab
103 (eelreg 694 3236)

8. Dimitri Klenski

18.02. kell 16–17
Vana-Viru 12, kab 114
(eelreg 694 3217)

3. Raivo Kütt

14.02. kell 15–16,
Merivälja tee 24
(eelreg 694 3236)

18. Vladimir Masterov

17.02. kell 17–19,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

9. Margarita
Tšernogorova

25.02. kell 14–15
Vana-Viru 12, kab 114
(eelreg 694 3217)

4. Jüri Trei

14.02. kell 16–18,
Vana-Viru 12, kab 103
(eelreg 694 3236)

19. Ljudmilla Lindner

18.02. kell 16–18,
Lasnamäe 24
(eelreg 694 3236)

Res Publica fraktsioon
Vana-Viru 12, kab 103, info telefonil 694 3236
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Noortekeskuse põnev aasta algus
Eneli Meresmaa

Lasnamäe Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja

Lasnamäe Avatud Noortekeskus Kahu
tänav 4 alustas aastat tihendatud
koolivaheaja programmiga, millest
said osa võtta kõik lapsed ja noored,
kel huvi ja tahtmist leidus. Mida kõike
jõuab viie päevaga!
Esimene päev kuulus peaasjalikult pannkoogitegijatele,
kelle omatehtud hõrgutised täitsid noortekeskuse ruume
magusa ja maitsva lõhnaga. Eks me näe, kellest kunagi
tähtsate restoranide peakokad saavad. Potensiaali leidus
kuhjaga!
Teisel päeval tulid kohale julged ja vaprad lauamängude
meistrid. Mängude maraton oli pikk ja väsitav, aga
auhinnalised kohad olid seda väärt: võitjad said tasuta
kinno.

Kolmandal päeval said kõik endale teise näo teha, koos
noorsootöötaja Eegi abiga valmistati endale kipsmask,
mis ööseks jäeti veel noortekeskusesse kuivama, aga
järgmisel päeval sai igaüks selle juba enda kätte ja sai
edasi mõelda, kas seda veel modelleerida ja värvida. Igal
juhul nobedad näpud olid tragid ja töökad!
Eelviimasel päeval said kõik suured ja väiksed käia Jeti
jäähallis curlingut mängimas. Omavahel võisteldi mitu
tundi järjest, väiksed tüdrukud võitsid poisse ja seega olid
uhked ja õnnelikud kui tagasi noortekeskusesse jõudsid.
Hommikune ärkamine oli seda väärt!
Viimane päev kuulus ﬁlmikunstile. Linastusid
Lasnamäe Avatud Noortekeskuse ﬁlmiklubi liikmete
ﬁlmid, noorte enda tehtud ja noortele mõeldud.
Oli pikk ja vahva nädal. Toredad üritused aga Lasnamäe
ANKis jätkuvad, tuleb olla tähelepanelik ning jälgida
reklaami. Varsti valmib ka kodulehekülg!

Noored katsuvad jõudu curlingus

Lasnamäe suurimad pered
kohtusid linnaosavanemaga

foto: E E G I S A K S I N

LASNAMÄE NOORED

Õpilaste probleemid
Astrid Peterson
Lasnamäe Õpilasnõukoja liige

Rael Männiste
Lasnamäe lastekaitse peaspetsialist

12. jaanuaril võttis
linnaosavanem
Oleg Rebane
kergejõustikuhallis
vastu Lasnamäe neli suurimat peret.
Vastuvõtu põhiosa toimus kergejõustikuhalli
siseareenil, kus nii suured kui väikesed
pereliikmed said end mägironimises ja
ﬂygrossingus proovile panna.

K R I S T INA

j o o n i s t u s: MARIA VO L KOVA ( 1 2 a )

8-liikmelisi peresid on üks, kus kasvab 6
last. Igas nimetatud suurperes kasvatavad
lapsi ema ja isa.
Vastuvõtul osales 29 last, vanuses 4
Kuna tegemist on väga atraktiivsete
kuud kuni 19 aastat. Mõne lapse haigus ja
spordialadega, siis oli kõigil ühtviisi
pereisade töökohustused ei võimaldanud
huvitav treenerite juhendamisel
sajaprotsendilist kohtumist, küll aga ei
end proovile panna kui ka teiste
puudunud kohtumiselt Lasnamäe kõige
pereliikmete jõupingutustele kaasa
suurema pere ükski liige.
elada. Ligikaudu 1,5 tunnine füüsiline
Üritus läks igati korda ja kinnitust
pingutus tegi lastega oma töö ja mis
sellele
võis saada iga lapse pisut väsinud,
j o o n i s t u s:
ANDREI VOLKOV (10a.)
seal salata – suupisted maitsesid veel
kuid samal ajal rõõmsatest ja tänulikest
paremini kui kokkusaamise alguses.
silmadest.
Lasnamäel on 4-ja enama-lapselisi
Üllatuskingitused olid kõikidele peredele Tasmo Ärigrupilt:
peresid kokku 84. Et tagada personaalset
muusikakeskus ja suur kommikott perele ning igale pereliikmele
suhtlemist iga vastuvõtule kutsutuga, siis
ühekordne tasuta võimalus osaleda Idakeskuse Spordiklubi
said seekord kutsed vaid neli suurimat
treeningutes. Linnaosavalitsus kinkis omalt poolt kahele vene perele
peret.
Suurimas
ajakirja Roditeli ning ühele eesti perele Pere ja Kodu, teisele Eesti
Lasnamäe peres on 14
Naise aastatellimuse.
liiget, kus alaealisi lapsi
Oleg Rebase sõnul on tal järgmisena plaanis kohtuda 5-lapseliste
on 11, üks laps on 19Lasnamäe peredega, sest lapsed ja pered on väärtus, mida tuleb alati
aastane.
9-liikmelisi
hinnata. Peredega kohtutakse väiksemas seltskonnas, et vahetult
j o o n i s t u s: peresid on kaks, kus
oleks peredel võimalik rääkida muredest ja ootustest, mis osas saab
VOLKOVA (9a.)
mõlemas kasvab 7 last ja
linnaosavalitsus peresid toetada.

RAHVA TERVIS

Tervise kaitseks
riiklik strateegia
Eestis sureb aastas ligi 2000 alla
65-aastast inimest südame- ja
veresoonkonnahaigustesse (SVH),
arenenud riikides on see peamiseks
surmapõhjuseks. Sotsiaalministeeriumis
on valminud strateegia, mille eesmärgiks
on saavutada püsiv langus rahvastiku
varajases haigestumises ning suremuses
südame- ja veresoonkonnahaigustesse.
Strateegia on valminud kasutades Eesti
Südameliidu poolt ettevalmistatud
alusdokumenti.
SVH ennetamise strateegia keskendub eelduste ja tingimuste loomisele, et
suureneks eeskätt kehaliselt aktiivsete inimeste osakaal, väheneks ebatervislik
toitumine ja suitsetamise levik. See tähendab ühelt poolt inimeste hoiakute,

Joonis: Suremus SVH-sse 100 000 elaniku kohta Eestis (Eesti tervishoiustatistika
1989-2002). Iga 100 000 elaniku kohta sureb SVH tagajärjel aastas vähemalt 250
meest ja 80 naist enne 65. eluaastat, mis kokku teeb üle 2000 inimese.

tõekspidamiste ja väärtushinnangute kujundamist ja teiselt poolt tervist toetava
keskkonna loomist.
Strateegia elluviimist juhib Sotsiaalministeeriumi juurde moodustatud
nõukogu, kuhu kuuluvad maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ning strateegiaga
seotud ministeeriumide ja teiste institutsioonide esindajad.
LASNAMÄE LEHT / SOTSIAALMINISTEERIUM

Probleemid tulevad
siis, kui tuju on, ja
lähevad, millal tahavad.
Kuid meie võimuses
on nende võimalikku
käiku mõjutada, neid
lahendada ning vältida.
Igast olukorrast saab
midagi kõrva taha
panna ja järgmine kord
teistmoodi teha.
Kõige rohkem väikeseid probleeme on just õpilastel, kes ei tea,
mida nad tahavad, ei suuda kontrollida ennast ja arvavad, et keegi
ei mõista neid. Kõik algab suhtumisest. Enamus probleemidest
leiavad aset koolis. Tüüpilised arusaamatused on õpetajatega,
vanematega või õppimisega.
Õpilase ja õpetaja vahel peab olema austus ning lugupidamine.
Sellest peavad kinni pidama mõlemad osapooled, muidu ei tule
midagi välja. Osalt aitab kaasa see, kui oled tutvunud õpilaste
õiguste ja kohustustega, siis vähemalt tead, mis sulle lubatud, mis
mitte. Vanematel pedagoogidel on arvamus, et ainult nende sõna
maksab ja nemad on kõigeteadjad. Õpilane hoidku oma arvamus
ning küsimus luku taga. Kui ütled talle “Sina”, siis oled teda
pööraselt solvanud. Tehakse sääsest elevant. See muidugi ei kehti
kõigi kohta. Aga paljud õpetajad ei usalda õpilasi. Kui puudud,
järgmine päev küsitakse: ”Jälle magasid kodus?” Teeb vihakseks
küll, kui tegelikult vaevlesid kõhuvalude käes.
Tihti on klassis segavaks faktoriks käitumishäiretega õpilased,
kelle tõttu kannatab kogu klass. Nad muudavad õhkkonna raskeks.
Tunnis ei toimu töö plaanipäraselt, seega kodus rohkem õppida
ja segavad õpetajaid. Nooremates klassides võib esineda seetõttu
vägivalda, mis on üks suurimaid probleeme. Nende õpilaste
lastetuba on tavaliselt halb ja kool ei ole mõeldud inimeste ümber
kasvatmiseks. Vägivallatsejad võivad häirida kaasõpilasi nii
vaimselt kui ka füüsiliselt. Nõrgemad isiksusesed haaravad nad
oma tegevusse kaasa.
Õpilased ei tea, kuhu oma probleemidega pöörduda. Tegelikult
võimalusi on palju ja neid tuleks oma koolis propageerida. Kui
sul on probleeme õpetajatega, hinnetega siis klassijuhataja
kohus on sind aidata. Teadmiseks neile, kes veel ei tea, et
õpilasesinduse põhimeesmärk on seista õpilaste õiguste eest ja
kaitsta hädaolukorras kooli juhtkonna ees. Oma probleemi võid
postitada ka murekasti, jäädes ise anonüümseks.
Õpilaste probleemid on ja jäävad, kuid nende suurus on meie
kõigi enda teha. Läbi raskuste tähtede poole – Per aspera ad
astra.

Rubriik “Lasnamäe noored” on avatud kõikidele Lasnamäe
õpilastele ja tudengitele, kes tahavad jagada kodukohalehes oma
mõtteid ja tegemisi või avaldada arvamust juba ilmunu osas.
Toimetuse kontaktandmed on esilehel. Toimetus.
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POLITSEI

Politseiaasta 2004 Lasnamäel
Margus Kotter
Ida politseiosakonna
ülemkomissar

Möödunud
aasta oli Ida
Politseiosakonnale
kokkuvõttes edukas. Vaadates
Lasnamäe kriminogeensuse
taset, peab küll tõdema,
et politseis registreeritud
kuritegude arv kasvas meil
Tallinna linnaosadest kõige
rohkem, kuid samas on
Lasnamäel vähenenud nii
tänava- kui raskemad kuriteod
(tapmised, röövid). See on
elanike turvalisuse seisukohast
kõige olulisem.
Võrreldes aasta varasemaga, registreeriti
2004. aastal linnaosa territooriumil 960 fakti
rohkem, see on 5439 kuritegu. Olulisem on
aga teine fakt. Kuriteo toimepannud isikuid
suutsime kindlaks teha 2071 faktis ehk 674l juhul rohkem kui aasta varem. See on
ülekaalukalt suurim kasv Tallinnas ja teeb

avastamise protsendiks 38,1. Kohtu alla anti
meie kriminaalpolitsei poolt 921 isikut (üleeelmisel aastal oli neid 591), kes olid toime
pannud 1870 erinevat kuritegu. Kuidas ka keegi
neid fakte ei tõlgendaks, kinnitan, et Lasnamäe
ei ole nn “kurjategijate sõlmpunktiks”.

Kodanikud on teadlikumad ja
usaldavad rohkem politseid
Kuritegude registreerimise kasvu võib selgitada
mitut moodi. Võimalik, et meie piirkonnas ongi
kasvanud kuritegude arv. Teisalt on kodanikud
aktiivsemad teatama igast juhtumist. Viimane
on kindlasti tingitud rahva usalduse kasvust
politsei vastu. Usub ju elanik, et kui ta pöördub
avaldusega politsei poole, siis politsei suudab
selle lahendada. Arvan, et Ida politseiosakonna
ametnikud kinnitasid seda ka oma tööga, sest
suudeti ju lahendada rohkem kuritegusid.
Samas võib tõdeda ka seda, et inimeste
teadlikkus õiguskorrast on kasvanud, seda
peegeldab avalduste sisukus ja kodanike abil
tabatud kurjategijate arv.

Statistikat mõjutas uus
Kriminaalmenetluse seadustik
Oma mõju on ka kuritegude registreerimise
metoodikal ja 2004.aasta suvel kehtima hakanud
uuel Kriminaalmenetluse seadustikul. Kehtiva

Buss 65 marsruudile lisandus
peatus “Ülemiste jaam”

Alates 17. jaanuarist saab bussiga nr 65 Suur-Sõjamäe teele Ülemiste keskuse sissepääsu kõrvale.
Lisandunud peatus tagab eelkõige lasnamäelastele kiire ja mugava ühenduse kaubanduskeskusega.
Peatus lisati keskuse klientide ja töötajate palvel.
Bussi nr 65 marsruut Lasnamäelt algab Mustakivi teelt ja läbib suurema osa Lasnamäest. Buss
alustab tööpäevadel Peterburi teelt kell 5:50 ja Lasnamäelt 6:32 ning lõpetab Peterburi teel 23:44.
Nädalavahetustel alustab Peterburi teelt kell 7:00 ja Lasnamäelt 7:45 ning lõpetab Peterburi teel
22:48. Liini teenindab AS MRP Linna Liinid.
Täpne sõidugraaﬁk veebiaadressil http://soiduplaan.tallinn.ee.
Tatjana (58) Kotka tänavalt: „Väga-väga meeldiv üllatus. Tavaliselt olen sõitnud kuni
Sikupillini ja sealt jalgsi tulnud. Olin üllatunud, kui avastasin, et buss läheb Ülemiste keskuseni.
Väga mugav! Arvata võib, et inimesed veel ei tea seda võimalust. Aga tuleb kindlasti hästi
populaarne marsruut. Väga hea!“
Lasnamäe suurim kaubanduskeskus, Ülemiste avati 1. aprillil 2004. Kaupu ja tooteid pakub
ligi 150 erinevat ﬁrmat, nädalavahetustel toimuvad erinevad meelelahutusüritused kogu perele.
Ülemiste keskuse juurde sõidavad bussid nr 2, 7, 15, 17 ja 65, marsruuttaksod nr 214 ja 243 ning
Elektriraudtee rongid (peatus Ülemiste).
ÜLEMISTE CENTER OÜ / LASNAMÄE LEHT

Lasnamäe Leht ilmub kaks korda kuus
Alates veebruarist hakkab Lasnamäe Leht ilmuma üle ühe reede kahel korral kuus, nii nagu
ka kõik teised linnaosalehed. Jaanuarikuu ajaleht on veel kuuleht, kuid juba veebruaris ilmuvad
lehed Lasnamäel 11. ja 25.kuupäeval. Maht on endiselt 50 000 eks, mistõttu laialikanne toimub
ka ilmumispäeva järgsel päeval. Leht peab jõudma igasse Lasnamäe postkasti, kui selles osas on
probleeme, siis info on teretulnud toimetuse kontaktandmetel.
Uudsena on linnaosalehes suurem maht linnavalitsuse ja ka volikogu uudiseid, samuti ootame
õpilastelt aktiivset koostööd eraldi rubriigi kaudu. Senise nelja lehekülje asemel toimetab
linnaosavalitsus nüüdsest viit lehekülge.
Linnaosalehe roll on jätkuvalt elanike vahetu informeerimine linnajuhtimisest ja elanikele olulistest
teemadest. Meeldivat leheaastat kõikidele lugejatele ja kaasautoritele!
LASNAMÄE LEHE TOIMETUS

Elcoteq ootab Sind tööle
Jaanus Pauts

Tänu headele tulemustele laiendab Elcoteq Tallinn
jätkuvalt oma tootmisüksusi.
Elcoteq Tallinn AS kommunikatsioonijuht
Ettevõtte laiendamisega luuakse Lasnamäel asuvatesse
tehastesse mitmesajale uuele töötajale korralikud, hea varustusega töökohad. Nende töökohtade
täitmiseks otsib Elcoteq Tallinn osavate kätega elektroonika seadmete koostajaid.
“Vanus või senised töökogemused pole eeltingimusteks, sest tööks vajalikke teadmisi ja oskusi saad
kohapeal kogenud koolitajatelt ja instruktoritelt. Töökohal saad tuge meie kolleegidelt ja juhtidelt,”
selgitas personalispetsialist Katrina Ninepu. Koju ja tööle nii hilja õhtul kui ka varahommikul viivad
spetsiaalsed Elcoteqi bussid. Lisaks on ettevõttes soodsate hindadega söökla ja töötajatele on loodud
mitmekülgsed sportimisvõimalused.
Eelmise aastaga suurendas Elcoteq Tallinn oma töötajate arvu rohkem kui 1200 inimese võrra.
Sama tendents jätkub ka sel aastal. 1992. aastal 12 inimesega tegevust alustanud Elcoteq Tallinn
kuulub rahvusvahelisse kontserni Elcoteq Network, mis on üks suuremaid sidetehnoloogiale
keskendunud elektroonikatoodete valmistamise teenuse pakkujaid maailmas.
Elcoteq Tallinna konsultandid ootavad Sind igal tööpäeval kell 8 kuni 10 aadressil Peterburi tee 67A.
Lisainformatsiooni saab ka telefonidel 606 5735 ja 606 5128.

AS Express Post pakub tööd

LEHEKANDJATELE

varahommikuseks (kell 4.30–6.45) ja päevaseks kandeks Liikuri,
Pae, Peterburi, Sikupilli, Katleri, Paasiku ja Anni tn piirkondades.
info tööpäeviti kell 9.00-15.30 tel 666 2517

TÄHELEPANU!
Kaubanduskeskustes ja muudes avalikes kohtades
tegutsevad aktiivselt taskuvargad!
Politsei manitseb seoses viimasel ajal sagenenud taskuvargustega kodanikke oma isiklikel
asjadel terasemalt silma peal hoidma. Iseäranis hoolikas tuleks olla ühistranspordis ning
avalikes söögikohtades, kus einestajate üleriided ja käekotid on toolileenil ning tähelepanu
mujal. Vargus avastatakse tihtipeale hiljem, mis teeb varga ja varastatu kättesaamise tunduvalt
raskemaks.
Politsei hinnangul aitaks probleemi lahendusele kaasa kaubanduskeskustesse paigaldatud
taskuvaraste eest hoiatavad sildid, mis tõstaks kodanike valvsust ümbritseva suhtes.
PÕHJA POLITSEIPREFEKTUURI PRESSIINFO
seaduse alusel on meie kohustuseks arvele
võtta kõik kuriteod eraldi seisvatena ning see
teeb pildi mõnikord kirjuks. Näiteks inimeselt
varastatakse pangakaart ning sellega teostatakse
oste 20-l korral 10 000.- krooni väärtuses.
Kannatanu jaoks on see tegelikult üks kuritegu,
kuid politsei võtab kõik ostud arvele erinevate
kuritegudena ning inkrimineerib need kogumina
kurjategijale, seega kokku 20 kuritegu.
Kriminaalmenetlus seadustiku kohaselt ei
ole enam mõistet “erasüüdistus”. Antud asjaolul
menetleb politsei kõiki teateid kriminaalasja
raames (nt peretüli käigus tekitatud vigastused,
väiksemad kaklused, kerged tervisekahjustuste
tekitamised jmt) või keeldub kriminaalmenetluse
alustamisest. Siit kajastub ka hüppeline kasv
vägivallaga seotud kuritegude arvust 2004.a
teisel poolaastal.

Alanud politseiaasta 2005

Kindlaks sooviks on tõsta politseiametnike

professionaalsust, mis peaks kajastuma meie
aasta töötulemustes ja inimeste rahulolus
politseitööga.
Suurt tähelepanu pöörame jätkuvale
valupunktile - narkomaania leviku tõkestamisele
ja Lasnamäe piirkonnas ringi liikuvatele
narkomaanidele. On ju narkomaanid need
isikud, kes vajavad oma doosi saamiseks raha
ja kõige lihtsam viis on varastada. (2004.
a panid narkosõltlased toime 42% kõigist
avastatud varavastastest kuritegudest. Vägivalla
kuritegude toimepanemise kasvu narkosõltlaste
juures me ei täheldanud.)
Jätkuvalt
loodame
heale
koostööle
elanikkonnaga.
Kõik
tähelepanekud
õigusrikkumiste kohta on väga oodatud.
Tegeleda tuleb ka pisi-õigusrikkumisega, et ära
hoida raskemad rikkumised. Koos saame tagada
turvatunde suurenemise ja hoida meie ühiskonna
poolt loodud väärtusi.

Teadaanne
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
TEATAB
Tallinna Linnavolikogu 17.oktoobri 2002
määrusega nr 56 kinnitatud Tallinna linna
omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate
isikute üle arvestuse pidamise korra punkt 13
kohaselt on eluruumi üürimist taotlevate
isikutena arvele võetud isikud kohustatud:
13.1. teatama eluasemekomisjoni sekretärile
eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise
põhjuse äralangemisest või muutumisest ühe
kuu jooksul vastava muutuse toimumisest
arvates. Isiku- ja kontaktandmete muutumisest
tuleb eluasemekomisjoni sekretäri informeerida
koheselt;
13.2. iga aasta esimese kvartali jooksul

kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka epostiga) või isiklikult eluasemekomisjoni
sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva
isikuna arvel olemise aluseid.
Ülalnimetatud kohustuste mittetäitmisel
kustutatakse isikud eluruumi üürimist taotlevate
isikute arvelt (korra punkt 14.4).
Tähelepanu!
Lasnamäe linnaosas eluruumi üürimist
taotlevate isikutena arvel olevatel kõikidel
isikutel pöörduda hiljemalt 01.04.2005
eluasemekomisjoni sekretäri
Riina Koppeli poole aadressil Punane tn 16
Tallinn, kab 507: vastuvõtt E kell 15-18 ja N
kell 10-12. Lisainfo tel 645 7705,
e-post: riina.koppel@tallinnlv.ee .

Maria naljad
Mees läheb Bostonist Floridasse puhkusele.
Sattudes interneti ligi, otsustab ta naisele
väikese e-maili saata. Kogemata kirjutab ta
aga aadressis ühe tähe valesti ja kiri läheb
vanaprouale, kelle abikaasa on just eelmisel
päeval surnud.
Vanaproua karjatab ja minestab. Teisest
toast kohale jooksnud sugulased loevad
arvutiekraanilt: „Tere, mu kiisuke! Logisin just
sisse ja kirjutan ainult mõned read, et teatada, et
sindki oodatakse siin. Muide, siin all on tõesti
põrgulikult kuum.“
Miljonär tuleb pihile, vaimulik küsib: „Mis
patud sul hingel on, mu poeg?“
„Liiga ahne olen.“

„Ahnus on suur patt. Kui sa nüüd kirikust väljud,
pead esimesele vastutulijale andma 50 dollarit.“
„Kuidas
nii?
50
dollarit
esimesele
vastutulijale?!“
„Mu poeg, kui sa tahad asuda meelt parandama,
pead alustama just sellega.“
Miljonär võttis nõu kuulda, astus kirikust välja,
märkas pikkade jalgade ja lühikese seelikuga
neidu, astus ligi ja ulatas 50 dollarilise kupüüri:
„Palun, võtke...“
„Seda on vähe, 100 dollarit on vaja.“
„Kuidas 100 dollarit? Püha Isa ütles, et pean
andma 50 dollarit!“
„Jah, aga Püha Isa on püsiklient.“
Nalja-postkast on avatud: marianaljad@hot.ee

LASNAMÄE KERGEJÕUSTIKUHALL
Punane 45; tel 635 0180; www.tsh.ee/lasnamae
Hall on avatud
igal nädalapäeval,
E-R kell 7-22,
L-P kell 9-21.
Olemas
mugavad
riietumis- ja
pesemisvõimalused

TEATED
Ühekordne toetus Tallinna
pensionäridele
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20.
detsembri määrusele nr 60 makstakse
ka sellel aastal Tallinnas elavatele
pensionäridele 500.- krooni ühekordset
toetust. Seda on õigus saada vanadusja
töövõimetuspensionäridel
ning
täisealistel (alates 18. eluaastast) rahvaja toitjakaotuspensioni saajatel, kelle
registreeritud elukohaks rahvastiku-registris
on Tallinna linn ja vastav registrikanne on
tehtud enne 1. jaanuari 2004. Sotsiaaltoetus
makstakse välja 2004. aasta andmete
alusel. Andmete muutumise korral peab
esitama uue avalduse sotsiaalhoolekande
osakonnale soovitavalt hiljemalt 31.
jaanuariks. Ühekordset toetust makstakse
toetuse saajatele välja alates 1. veebruarist
kuni 31. detsembrini 2005. aastal.

Huvitegevus,
haridus ja sport
Tallinna Arbu Lasteaed
kutsub vanemaid ja nende lapsi vanuses
6 kuud kuni 2 aastat osalema programmis
“Roheline majake”, kus lapsi valmistatakse
ette lasteaia minekuks. Arbu tn 15 lasteaias
toimub kõne ja loovuse arendamine,
kehaline- ja muusikategevus, kohtumised
ja konsultatsioonid arstidega. Tegevused
toimuvad alates 1.veebruarist 3 korda
nädalas nii eesti kui vene keeles.
Info: tel 635 0392, 632 7829
või e-postil arbu@la.tln.edu.ee .

Tallinna Noorte Klubi
“Kodulinn”
korraldab tasuta eesti- ja venekeelse 3päevase joonistamise, maalimise ja savi
voolimise lühikursuse Ellen Niidu luuletuse
“Suur maalritöö” ainetel. Oodatakse
põhikooli õpilasi alates 6-eluaastat. Kursuse
lõpuks toimub laste loomingulisest tööst
näitus Tallinnas.
Kursus toimub 7.-9. veebruaril
kell 13.30-16 aadressil Gümnaasiumi tn 3.
Eelregistreerimine kuni 1.veebruarini
telefonil 644 9867.

Jalgpalli treeningud lastele
Spordiklubi Tallinna Sport kutsub 1. klassi
õpilasi ja nooremaid lapsi treeningutele
teisipäeviti kell 18-19 ja pühapäeviti kell
16-17 Katleri kooli võimlasse.
Treenerid Mati Pari ja Argo Arbeiter;
info telefonidel 50 83 164 või 556 25 448.

Sulgpallitreeningud
Tallinna Noorte Spordikeskus, Punane tn
69a võtab vastu uusi õpilasi. Treeningud
toimuvad: Sõbra Spordihallis - treener Triin
Tamme, tel 55591676; Tallinna Noorte
Spordikeskuse sulgpallihallis - treener
Aigar Tõnus (hommikuti), tel 569 02 481;
treener Tauno Tooming, tel 524 48 147.
Lisainfo tel 606 0465 või
www.spordikeskus.ee

Maleklubi Śahh ja Garde
www.zone.ee/sgcc,
tel 636 6494, 53 99 1414;
Kalevipoja tn 10
Lasnamäe laste ja noorte maleklubi ootab
6-16-aastaseid malehuvilisi poisse ja
tüdrukuid. Avatakse uus grupp. Peatreener
Grigor Airapetjan. Kasutatakse kiirõppe
metoodikat, osaletakse nii Eesti kui
rahvusvahelistel turniiridel. Maleõpe
arendab ka loogikat, matemaatilisi võimeid.
Tere tulemast male võlumaailma!

Eesti keele suhtlemiskool (EKS)
Sportimisvõimalused

• treeningrühmad: kergejõustik,
aeroobika, ﬂygrossing,
võitluskunst (whu-shu;
kickboxing), shaping,
kaljuronimine, akrobaatika
• individuaalne
sportimisvõimalus, korraga
mahutab hall kuni 250 harrastajat
• spordipäevade ja sportlike
ürituste läbiviimiseks head
võimalused koolidele ja
ettevõtetele

Suuremad võistlused perioodil 29.01.-28.02.

L, 29.01.
Eesti noorte B-klassi MV kergejõustikus
P, 30.01.
Eesti noorte A-klassi MV kergejõustikus
E, 31.01. k 17
teivashüppe õhtuvõistlus
T, 01.02. k 17
teivashüppe õhtuvõistlus
L, 05.02.
Dvigateli SK rahvusvaheline sambo võistlus
noortele (algus 12.00, ﬁnaalosa 17.00)
K, 09.02. k 17
Leksi teivashüppe auhinnavõistlus
L-P, 12.-13.02.
Eesti MV kergejõustikus
L, 19.02.
Balti maavõistlus
P, 20.02.
Balti noorte maavõistlus
R, 25.02. Eesti MV mitmevõistluses (J, N, T)
L, 26.02.
Eesti MV mitmevõistluses (B, A, J, N, T)
P, 27.02.
Eesti MV mitmevõistluses (B, A)

koolitusluba nr 3399 HTM
Võru tn 11, tel 635 1424, 52 75 005;
e-post ingeo@hot.ee
(Inge Krjukov, juhataja)
Eesti keele rühmad noortele emadele.
Eestikeelsesse kõrgkooli astuda soovijate
keeleõpe.
Eesti keele tasemeeksami ja
kodakondsusrühmad.
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TALLINNA TEATAJA UUDISED

Lasnamäe Leht avaldab valiku Teataja uudistest

Alates 2005.aasta jaanuarist ilmub Tallinna pressiteenistuse toimetatav vähemalt kord nädalas uuenev
interneti-ajaleht Teataja, mis asub aadressil www.tallinn.ee/teataja (venekeelne http://www.tallinn.ee/rus/teataja).
Sealsamas asuvas arhiivis on üleval ka eelmistes interneti-ajalehe numbrites ilmunud materjalid.

KASULIK TEADA
Tallinn aitab korteriühistutel
õued korda teha
Tallinn toetab sel aastal korteriühistuid
õuealade heakorrastamisel
kümne miljoni krooniga.

“Laste ja noorte vaba aja sisustamine ja
selleks võimaluste loomine on meie kõigi - nii
korteriühistute, linnaosade kui linnavalitsuse mure,” ütles abilinnapea Peep Aaviksoo. Tema
sõnul sõltub nüüd suurel määral korteriühistute
endi initsiatiivikusest, kui kiirelt ja kui palju
õuealasid korda saab. Et Tallinna 2005.
aasta eelarves on ette nähtud raha ka laste
mänguväljakute rajamiseks linnaosadesse ning
plaanis on rajada kaks suurt välimängukeskust
Mustamäele ja Lasnamäele, siis aitab see
paremini sisustada laste vaba aega ning muudab
meie elukeskkonna kvaliteetsemaks.

Tallinnas on taas valveapteek
Tallinn kuulutas välja avatud riigihanke
kesklinnas valveapteegi pidamiseks.
Kuni
hanketulemuste selgumiseni on valveapteegiks
Linnaapteek (Pärnu mnt. 10).
Abilinnapea Diana Ingerainen lõpetas täna
läbirääkimised
Linnaapteegiga
ja jõudis
kokkuleppele, et alates 20. jaanuarist
kuni
hanketulemuste selgumiseni on valveapteek
pealinlastele taas lahti. Samuti lepiti kokku, et kuni
hanketulemuste selgumiseni kannab valveapteegi
pidamise kulud apteek, mitte Tallinna linn.
“Vaatamata sellele, et valveapteek on taas avatud,
peaks igal inimesel, eriti aga lastega peredel olema
koduapteegis palavikualandajad ja valuvaigistid,”
lisas Diana Ingerainen.

Klient saab taksos kuningaks
Uus taksoveo eeskiri on kavas kehtestada
alates 1. aprillist 2005, mis sätestab ammendavalt
maksumäärad, mille eest taksojuht tohib raha võtta
ning ka muud taksoteenuse osutajale ja kliendile
kehtestatud eeskirjad.
Uus eeskiri kehtestab taksoteenuse kasutamise
eest arveldamiseks kasutatavate võimalike
tariiﬁde loetelu, milleks on sõidualustamise
tasu, sõidukilomeetri tariif ehk ühe kilomeetri
sõidu hind ja tunnitariif ehk takso kasutamise
ühe ootetunni hind, mille väärtuse kehtestab
vedaja. Muude tasude kehtestamine on keelatud,
sealhulgas miinimumtasu. Samuti arvestab eeskiri
ka öisel ajal töötamisega ning vedajale on antud
võimalus kehtestada kella 6.00-st kuni kella 23.00ni üks ja kella 23.00-st kuni kella 6.00-ni teine
sõidukilomeetri tariif.
Taksos peab armatuurlaual ja tagumisel
parempoolsel ukseklaasil olema selgelt määratletud
kujundusega hinnakiri, kus on kirjas pealeistumise
tasu, seisutunni hind, päevane tariif ja öine tariif.
Hinnakiri peab olema nähtav nii takso tagaistmel,
seestpoolt kui ka väljastpoolt vaadates. Ettemaksu
võib taksojuht küsida nende sõitude eest, mis viivad
teeninduspiirkonnast välja, näiteks Tallinna takso
puhul Harju maakonda. Kuid ka ettemaksu eest peab
taksojuht andma kviitungi. Iga sõidu eest tasumise
korral peab juht kliendile kviitungi andma. Rikkis
taksomeetri või printeriga taksoteenust osutada ei
tohi. Kui taksojuht kviitungit ei anna, ei pea ka
klient sõidu eest tasuma. Taksojuhid varustatakse
ka
töötõenditega
(teenindaja
kaartidega)
üleminekuperioodi lõpuks, 1. oktoobriks 2005.
Varasemast erinev on seegi nõue, et kui taksos
mängib mõni raadiojaam või muu muusika, siis
peavad klient ja taksojuht selles osas kokkuleppele
jõudma. Taksojuht ja klient ei tohi oma muusikaliste
eelistustega teineteist ahistada.

Linnavalitsus otsustas kahe
Lasnamäe kooli sulgemise
Margit Tamm
Tallinna linnavalitsus otsustas
toetada volikogu otsuse
eelnõusid, mis näevad ette
Tallinna Tondiraba Keskkooli
ja Tallinna Katleri Põhikooli
sulgemise 31. augustist 2005.
Koolivõrgu korrastamise käigus lõpetatakse koolide
tegevus, mis töötavad alakomplekteeritult ning mille edasise
töötamise käigus ei suuda koolid tagada õpilastele piisavat
hariduse kvaliteeti. Tallinna Haridusamet on põhjalikult
analüüsinud Tallinna Tondiraba Keskkooli ja Tallinna Katleri
Põhikooli olukorda, konsulteerinud koolide juhtkondadega ja
õpetajatega ning pidanud läbirääkimisi Lasnamäe linnaosa ja
teiste Lasnamäe koolidega. Võib järeldada, et koolitegevuste
jätkumine nendes kahes koolis on vastutustundetu nii
koolis käivate õpilaste kui ka õpetajate suhtes, kes nendest
sõltumatutel asjaoludel on sunnitud tegema järeleandmisi
õppekorralduses. Kahes koolis kokku töötab 44 pedagoogi.
Haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul on koolide
õpetajatele tööd pakutud teistes Tallinna koolides.

Koolide rahastamise põhimõtte
aluseks on pearahasüsteem, seega ei
ole võimalik väikese õpilaste arvuga
koolis ehk alla 500 õpilase täita riikliku
õppekava nõudeid, kindlustada kooli
ülalpidamine. Tallinna abilinnapea
Tatjana Muravjova märkis, et nii
Tondiraba Keskkool kui ka Katleri
Põhikool ei suuda vähese laste arvuga õpilaskoha eest
saadava pearahaga välja tulla ja linnaeelarvest tuleb neile
teiste õppeasutuste arvelt lisaraha leida.
Käesoleval õppeaastal õpib ca 700 õpilasele ehitatud
Tallinna Tondiraba Keskkoolis 263 õpilast, kevadel lõpetab
kooli 47 12.klassi ja 38 9.klassi õpilast. Koolil on olnud
raskusi 1. klassi komplekteerimisega, 2002/2003 õppeaastal
avati 1. - 2. klass liitklassina, 2003/2004 ning sel õppeaastal
jäi õpilaste puudumisel 1. klass avamata.
Tallinna Katleri Põhikool õpib käesoleval õppeaastal
ca 700 õpilasele ehitatud koolis 191 õpilast. Kevadel 9.
klassi lõpetamise järel on õpilaste arv koolis järgmiseks
õppeaastaks langenud 152 õpilaseni. Õpilaste vähesuse tõttu
komplekteeriti 2002/2003 õppeaastal 1. klass 11 õpilasega
ning eelmisel ja sel õppeaastal ei avatud seal 1. klassi, 3. ja

fot o: JAA N RÕ ÕM US SA AR
4. klassis õpib kokku 27 õpilast.
Kõigil Tallinna Tondiraba Keskkooli ja Tallinna
Katleri Põhikooli õpilastel on kooli sulgemisel õppekoht
teistes koolides garanteeritud. Vastavalt õpilaste soovile
tagatakse võimalus õpinguid jätkata teistes Lasnamäe
linnaosa koolides või teistes linna koolides vabade kohtade
olemasolul. Mõlemas koolis viidi eelmise aasta lõpus
õpilaste ja nende vanemate seas läbi küsitlus, millest selgus,
et Tondiraba Keskkooli 63 õpilast soovivad õpinguid
jätkata Tallinna Laagna Gümnaasiumis, 40 õpilast Tallinna
Kuristiku Gümnaasiumis. Katleri Põhikooli 97 õpilast
eelistavad õpingute jätkata Lasnamäe Üldgümnaasiumis,
24 õpilast on valinud mõne teise Tallinna kooli. Õpilaste
asumine nimetatud koolidesse ei suurenda olulisel määral
nende koolide koormust.

Tulevikus viib tramm Lasnamäelt ja
Mustamäelt kesklinna
Toomas Pirn
Tallinna linnavalitsus alustab ettevalmistustega Lasnamäed
kesklinnaga ühendava trammiliini rajamiseks. Ühtlasi võetakse
kaalumisele konsultatsiooniﬁrma SYSTRA ettepanek luua
trammiühendus ka kesklinna ja Mustamäe vahele. Lasnamäelt
Mustamäele kulgeva trammiliini ehitus koos veeremi ning
trassile jääva kogu infrastruktuuri uuendamisega läheks
hinnanguliselt maksma 3,8 miljardit krooni.

Ühistranspordi
piletihinnad
on muutunud
Toomas Pirn
2005. aastast kehtib uus ühistranspordis sõidu
eest tasumise kord ja uued sõidupiletite hinnad.
Linnavolikogu otsustas lõpetada ühistranspordi
sõidukaartide hinna kasutaja rahvastikuregistri järgsest
elukohast sõltuvusse seadmise. Seega saavad kõik
Tallinna ühistransporti kasutavad inimesed 1. jaanuarist
osta võrdse hinnaga ID-pileti.
Varem maksis 30 päeva sõidukaart tallinlastele ja
harjumaalastele 200 krooni, teistele aga 350 krooni. Uue
hinnapoliitika kohaselt maksab 30 päeva ID-pilet kõigile

Kiire ja eduka asjaajamise ning projekti Euroopa Liidu
poolse rahastamise korral võiks ehitus alata juba 2007. aastal.
Sel juhul saaks Lasnamäelt trammiga kesklinna juba 2010.
aastal ning projekt täismahus reaalsuseks 2015. aastaks.
“SYSTRA uuringu tulemused kinnitavad veel kord
Lasnamäele trammiliini rajamise vajalikkust,” ütles linnapea
Tõnis Palts. “See toetab üht meie koalitsioonilepingusse
kirjutatud eesmärki. Tuleb seda eesmärki realiseerima asuda,
juba ligi 30 aastat tagasi sündinud idee teoks teha.”
“Uuringust tulenevad ettepanekud trammiliinivõrku
tugevdada tuginevad arenenud Euroopa riikide sellealastele
positiivsetele kogemustele,” ütles abilinnapea Kaupo
Reede.
“Trammiliikluse
kui
keskkonnasäästliku ja ökonoomse
liikumisviisi
edendamine
on
kasvav
trend.”
Abilinnapea
sõnul peab kogu linna läbiva
trammiliini rajamisega kaasnema
nii ühistranspordi integreerimine
kui ka kogu ülejäänud liikluse
ümberkorraldamine. Sel eesmärgil
on trammiliinide sõlmpunktidesse
kavandatud ühistranspordikeskused
ja parkimismajad, eesmärgiga luua
võimalus sealt trammiga mugavalt ja
kiirelt edasi kesklinna sõita. SYSTRA
projektijuhi Jean-Manuel Giely sõnul

võrdselt 220 krooni.
“ID-pileti hinnatõus on paratamatu,” nentis abilinnapea
Kaupo Reede. “Põhjuseid on mitmeid, neist olulisemad
aasata jooksul kolmandiku võrra kerkinud kütuse hind
ning vajadus tõsta ühistransporditöötajate palku.”
Alternatiiviks ID-piletile säilivad ka traditsioonilised
paberkandjal sõidukaardid, mis on aga ID-piletitest
kallimad. Selline hinnakujundus täidab ID-piletite süsteemi
eelisarendamise eesmärki ning katab ühtlasi paberkandjal
piletite trüki- ja levituskulud. Näiteks maksab paberkandjal
30 päeva sõidukaart 320 krooni.
2005. aastast lisandub ka mitmeid uusi sõidukaardija piletiliike, mis muudab ühistranspordi kasutamise
soodsamaks ja mugavamaks.
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võib trammiliini võrrelda suure jõega kuhu suubuvad väiksed
ojad.
Trammiliinist kujuneks mugav ühendus Tallinna
kesklinnaga ka naabervaldade ja -linnade, näiteks Viimsi ja
Maardu elanikele. See eeldab integreeritud ühistransporti
mitte üksnes Tallinna piires vaid kogu Harjumaal, samuti
park&ride (pargi ja sõida süsteemi edukat juurutamist, et
hoida ära kesklinna ummistumine. 1995. aastast on autode
arv kasvanud 63% võrra, samas on ühistranspordi kasutamine
viimase kolme aasta jooksul 10% võrra kahanenud.
Tallinnalinnavalitsuseprioriteedikstranspordiprobleemide
lahendamisel
on
integreeritud
transpordivõrgu
väljatöötamine, mis tähendab nii ühistranspordiliikide
vaheliste kui ka erinevate transpordiliikide vaheliste
ümberistumiste optimaalset korraldust. Uue trammiliini
rajamine ühes olemasoleva liinivõrgu uuendamisega ning
võimalike pikendamistega läheks maksma hinnanguliselt
6,5 miljardit krooni.

Talongiraamat (10 talongi)
1 tunni pilet **
15
2 tunni pilet **
18

80

* lisatalongide müük ühissõidukist ainult ekspressbussides
** paberkandjal hiljemalt 01.07.2005
II Sõidukaardid
Täiskaardid
ID-pilet Esitajakaart
90 päeva kaart
510
850
90 päeva ekspresskaart
720
30 päeva kaart
220
320
30 päeva ekspresskaart
300
10 päeva kaart
100
150
10 päeva ekspresskaart
150
3 päeva (72 h) kaart **
60
1 päeva (24 h) kaart **
30

1170
450
230
80
40

Hinnad alates 1. jaanuar 2005

** paberkandjal hiljemalt 01.07.2005

I Talongid ja üksikpiletid
Eelmüügist
Sõidutalong
10
Ekspresstalong
15
Soodustalong
5
Lisatalong*
5

Juunior-, seenior- ja sooduskaardid
ID-pilet Esitajakaart
90 päeva kaart
230
440
90 päeva ekspresskaart
350
600
30 päeva kaart
80
150
30 päeva ekspresskaart
155
225

Ühissõidukist
15
20
10
5*

