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Tähistasime Eesti iseseisvuspäeva
24. veebruaril, Eesti Vabariigi 87. aastapäeval, säras
Lasnamäel Peterburi tee ääres Susi hotelli vastas
asuvas Jüriöö pargis traditsiooniline võidutuli.
Paljud Lasnamäe elanikud ja teised tallinlased
olid kogunenud riigi- ja linnajuhtide, poliitikute
ja kaitseväelaste kõrval Jüriöö parki. Pidulikus
meeleolus vaadati ajaloos tagasi ning öeldi välja
mõtteid, mis lubavad Eestile jätkuvat arengut ja
iseseisvust. Üles oli rivistatud Üksik-Vahipataljoni
auvahtkond, mängis kaitseväe orkester.

Sotsiaalkeskuse juhataja Ivika Kärner ja Oleg Rebane. Foto: Evelin Koemets

Foto: Kaitsejõudude Peastaabi fotokogust

Tänavune moto vabariigi sünnipäeva tähistamisel
oli: Ära küsi, mida riik võiks teha Sinu jaoks, küsi
mida Sina võid teha riigi ja ka oma rahva heaks!
Lasnamäe Leht

Muudatused halduskogu koosseisus
16. veebruari halduskogu istungil vabastati ametist
halduskogu senine juhataja Pavel Starostin. Ajutiselt
täidab kohuseid aseesimees Aleksei Rodnenkov.
Lasnamäe Leht

Muutused Lasnamäe Lehes
Lasnamäe Lehel on uus kirjastaja alates 7. veebruarist
2005. Nüüdsest tegeleb lehe välja andmisega
Plastik Studio OÜ, kes vastutab lehe kujunduse,
trüki, levi ja tõlke eest. Lehe sisulise toimetusega
tegeleb jätkuvalt Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kelle
poolt toimetatakse esimesed 5 lehekülge, reklaami
leheküljed sisustab kirjastaja. Lehetoimetaja on
veebruarist alates Maily-Maria Kiviselg.
Lehe päises roheline värv
“Tegelikult on Lasnamäe rohelisem, kui me arvata
võime. Seda näitab aerofoto. Kuna praeguse
linnaosavalitsuse juhtkonna kindel soov on arendada
Lasnamäe piirkonda elamissõbralikumaks, siis
ongimõistlik juba ajalehe päises näidata meie
rohelisi mõtteid ja arengusuundasid,“ selgitas
linnaosa vanem Oleg Rebane.
Lehele uuema kujunduse pakkus välja praegune
lehe kirjastaja ja me loodame, et lugejale see
sobib. Samas on lehe toimetuse postkast avatud
kõikvõimalikele ettepanekutele nii lehe kui
linnaosa arengu suhtes.
Lasnamäe Leht

Lasnamäe Sotsiaalkeskus
juba 9-aastane

Ivika Kärner
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
juhataja

12. veebruaril tähistas Lasnamäe Sotsiaalkeskus
oma sünnipäeva. Sel puhul käisid keskuses
külas
Lasnamäe
LOV
esindajad,
kes
andsid
kekkuse
töötajatele
ja
Lasnamäe
eakatele
üle
linnaosa
vanema Oleg Rebase allkirjastatud tänukirja
hubasuse ja aktiivsuse eest. Keskuse perele jäi
maha soe tunne teadmisest, et nad ei ole oma
tegemistega üksi.
Oleg Rebane tutvus juba esimestel ametis
oleku päevadel keskuse tööga ja uuris millega
eakad inimesed soovivad tegeleda ning kuidas
keskust toetada, et aktiivsete pensionäride
elukvaliteeti Lasnamäel veelgi tõsta. Ühe
kingituse on linnaosa vanem juba teinud keskuse
puhkenurga pehme nahkdiivanite komplekti.
Üheksa aastat tagasi avati Lasnamäel kaks
pensionäride päevakeskust. Neist üks Kivila 3a
sotsiaalmajas ja teine Peterburi tee 11. Aprillis 2002
koliti kokku Killustiku 16 asuvasse endisesse
lasteaiahoonesse, asutuse nimeks sai Lasnamäe
Sotsiaalkeskus.
Esimesest päevast peale on keskuses töötanud
juhataja Ivika Kärner. Pisut hiljem tulid Liidia
Kobin ja Ene Valtu. Mitmed huvialaringide juhid
töötavad siin juba pikki aastaid: Eve-Mall Saar,
Kaie Orglaan, Hulla Liiv, Aino Purre, Helje Loo,
Hille Liiv, Õnneleid Mardim.
Kõigi nende aastate jooksul on eakad ja
erivajadustega inimesed leidnud endale meelepärast
tegevust mitmetes huviringides: käsitöö, õmblemine,

Lasnamäe Linnaosa Valitsus: tel 645 7700 fax 645 7734
Punane 16, 13619 Tallinn
e-post: lasnamae@tallinnlv.ee

Toimetus: tel 645 7759, 645 7715
e-post: Maily-Maria.Kiviselg@tallinnlv.ee

võimlemine, laulmine, aiandus. Väga populaarsed
on keeleringid: eesti-, inglise- ja saksa keel.
Huvitegevust on nii eesti kui vene keeles. Koos
käivad mitmed eakate klubid: «Vstretša», «Rubiin»,
«Suitsupääsuke». Äsja alustas klubi «Mokalaat».
Keskusel
on
naisansambel
«Hõbelõng»,
seenioritantsurühm «Pihlakobar», vokaalstuudio
«Evterpa».
18. juuni 2002. aastal avati Lasnamäe
Sotsiaalkeskuses arvutiklass, kursused toimuvad
eesti ja vene keeles. Reedeti saavad arvutit kasutada
need, kes seda juba oskavad.
Samuti saab soodsa hinna eest kasutada mitmeid
teenuseid-juukseid lõigata ja lokkida, teha pediküüri,
maniküüri, värvida ripsmeid ja kulme.
Keskuses töötab massöör, saab lasta pesu pesta,
dušši all käia, vererõhku mõõta.
Kõigil tööpäevadel on avatud lugemissaal, kus on
päevalehed eesti ja vene keeles. Ajakirju ja raamatuid
saab ka kaasa laenutada.
Sotsiaalkeskuses saab kuulata erinevaid loenguid
ja kontserte, vaadata näitusi, mängida malet, kabet,
preferanssi. On olemas mugavad nurgakesed
lobisemiseks ja kohvi joomiseks. Kõiki neid
võimalusi kasutab üle 2000 külastaja.
Lähiajal kaasatakse keskuse töö organiseerimisse ka
eakate endi poolt valitud grupp, et muuta elu veelgi
huvitavamaks.
Sel aastal peaksid lõpule jõudma keskuse remonttööd.
Plaanis on ehitada saun, korda teha maja fassaad ja
õueala. Vahel tundub uskumatu, et maja, mis oli
väga armetus seisus, on muutunud juba nii kauniks
ja hubaseks.
Kirjastaja ja levi: OÜ Plastik Studio
e-post: plastik@plastikstudio.ee

Jõudu edasiseks tööks annab linnaosa poolne
tunnustus ning meeldivad külastajad. Ikka on meeles
ühe proua sõnad:«Kui sain keskusest teada ja siin
käima hakkasin, tuli elumõte justkui tagasi.»
Nonna
Ishova,
sotsiaalkeskust
külastav
pensionär:
2001. aastal kuulsin raadiost, et igas Tallinnas
linnaosas on avatud pensionäridele sotsiaalkeskused,
kust eakad inimesed saavad toetust ja abi. Mina sain
üheks niisugustest abivajajatest.
Linnaosavalitsusest sain aadressi ja telefoni ning
kohe leidsin Killustiku tänavast sotsiaalkeskuse.
Kui sisse astusin, tundsin kohe soojust ja hubasust.
Meeldivad inimesed kuulasid mind ära ning vastasid
mind vaevavatele küsimustele. Nüüd teavad juba
kõik Lasnamäe pensionärid lehest, millist abi saab
sotsiaalkeskusest.
Minu
eesmärgiks
on
tänada
Lasnamäe
Sotsiaalkeskuse töötajaid headuse ja soojuse eest,
millega nad toetavad meid, pensionäre. Suur tänu
direktorile pr Ivika Kärnerile ning keskuse töötajatele
pr Ene Valtule ja pr Liidia Kobinile. Millist rõõmu
pakuvad meile sotsiaalkeskuse ruumid oma puhtuse
ja hubasusega! Kõik on tehtud hea maitsega, igas
asjas on tunda targa juhi kätt.
Mul on meeldiv teada, et meil on selline koht, kuhu
me tõttame rõõmuga ning võime rahuldada oma
hinge vajadusi kunsti ja suhtlemise järele!
Me soovime tänada Lasnamäe Linnaosavalitsust
Oleg Rebase, Koit Nõlvaku ja Eve Annuse näol
loovkollektiivide mõistmise ja nende toetamise eest.

Reklaami tellimine: tel 566 81 506 fax 635 7971
e-post: eva@plastikstudio.ee
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LINNAVALITSUS

LASNAMÄE VANEM
Linnaosavalitsus
aitab korrastada
sisehoove

Oleg Rebane
Linnaosavanem

Hea lasnamäelane,
Asjatundjad räägivad meile pidevalt,
kui palju mõjutab koduümbruse
heakord meie enesetunnet. See teada
tõde on leidnud suurt tähelepanu
läänemaailma
linnades,
kes
juhinduvad sellest sõnumist juba
ammu. Elukeskkonna väärtustamine
käib kaasas aja jooksul kasvava
heaoluga. Erandiks ei saa pidada ka
Eestit.
Veel 15 aastat tagasi elasime ajas, kus primaarne
oli mure toidukraami või bensiiniliitri pärast.
Koduümbruse iluvead jäid paljudel kahe silma
vahele. Tänaseks aga on elu edasi liikunud ning
täis kõhu ja vettpidava katuse kõrval peetakse
üha tähtsamaks korrastatud koduümbrust.
Sellest aspektist vaadates on Lasnamäel veel
teha palju. Olemuselt kõige masendavamad on
endiste mikrorajoonide vahel laiuvad tühermaad.
Samamoodi väsinud ja kurb näeb kahjuks välja ka
meie lähim elukeskkond: elamurajoonide sisealad.
Kohad, kust möödume kui läheme hommikul
tööle. Hoovid ja muruplatsid, kus mängides
kasvavad meie lapsed...On selge, et iseenesest
ei saa korda ükski hoov ning seepärast tuleb

avaldada tunnustust nendele korteriühistutele, kes
oma sisehoovide ilmet on juba suutnud parandada.
Kuna aga korteriühistute omad vahendid on napid,
siis nägime otsustavat abistamise vajadust ka
Lasnamäe linnaosavalitsuse poolt. Linnaosavalitsus
ongi juba käivitanud abitaotluste vastuvõtu
sisehoovide kordategemiseks. Kõigil korteri- ja
elamuühistutel on võimalus taotleda linnaosa abi.
Vastavad blanketid selleks on saadaval Lasnamäe
linnaosavalitsuse infolauas (Punane tn. 16). Minu
käest on küsitud, et miks eeldame ühistutelt ka
oma rahalist osalust, kui tahame linnaosa kauniks
teha? Olen alati vastanud, et lasnamäelaste
omapanust soovime lootuses, et isiklik rahaline
osalus aitab kordatehtut kauem kaunina säilitada.
Tegelik häda pole ju selles, et inimesed ei tahaks
oma koduümbrust korda teha, vaid selles, et
sageli jääb raha puudu. Sellistel puhkudel pean
Lasnamäe linnaosavalitsuse kohuseks tulla heade
soovide elluviimisel appi! Ikka selleks, et meie
Lasnamäe saaks kaunimaks, paremaks elupaigaks.
Nende heade mõtetega Lasnamäest kui kaunimast
elupaigast, tahan minna vastu märtsikuule ning
lähenevale kevadele, mille esimene märk on
lähenev naistepäev.
Soovin kõikidele Lasnamäe naistele
lillederohket ja kaunist kevadet!

Uued töötajad Lasnamäe
Linnaosa Valitsuses
Kaur Hanson
Eesti Lastevanemate Liidu
peasekretär

EVELIN KOEMETS
(22 a.)
Linnaosavanema abi
Töövaldkond:

linnaosa

vanema

ajakava

koostamine, asjaajamise korraldamine ja tema
infokorralduse organiseerimine, linnaosa vanema
tööalaste korralduste esitamine täitjatele, vastutab
põhiülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest
Töökoht: Punane 16, kab 414, tel 645 7702
e-mail: evelin.koemets@tallinnlv.ee

MAILY-MARIA KIVISELG
(26 a.)
Avalike suhete spetsialist (koosseisuväline)
Töövaldkond: ajaleht Lasnamäe toimetamine,
lehele

artiklite

kirjutamine,

LOV

suhtekorraldustegevuses osalemine, pressiteadete
ettevalmistamine.
Töökoht: Punane 16, kab 308, tel 645 7759
e-mail: maily-maria.kiviselg@tallinnlv.ee

Visalt elab arusaam, et hoolekogu on grupp
asisemaid lapsevanemaid, kes peab käima kooli
parandamiseks raha otsimas. Tegelikult peaks
hoolekogu olema kooli strateegilise juhtimise
organ, omaniku esindaja. Sest kes on kooli omanik?
Formaalselt linn, aga sisuliselt ju meie, lapsevanemad, maksumaksjad.
Seepärast on tähtis, et hoolekogu võtaks oma tööd
tõsiselt – just hoolekogu loob koolile kontseptsiooni,
mis teeb koolist hea kooli. Seda rõhutab ka uus
kooliseadus.
Milline on hea kool? Ühtainsat õiget määratlust
ei ole ega saagi olla, sest inimesed on erinevad ja
ootavad koolilt erinevaid asju.
Kõige tavalisem – või tegelikult seniajani ainus
– viis koole hinnata on vaadata riigieksamite
tulemusi. Selle kriteeriumi põhjal on hästi esinenud
näiteks Lasnamäe Gümnaasium.
Enamikust lastest ei saa akadeemikuid, vaid
spetsialistid, teenindajad, töölised, ettevõtjad
jne. Kehv tulemus riigieksamil võib neil rikkuda
küll tuju ning võibolla ka raskendada järgmisele
haridustasemele pääsemist, ent sel ei pruugi olla
mingit seost sellega, kui hästi inimene hiljem
oma tööga toime tuleb ning eluga hakkama saab.
Ja ammugi ei näita hinne mitte midagi selle
kohta, kas inimene saab õnnelikuks, kas temast

Relika Alliksaar
Tallinna linnapea nõunik

Kahtlemata kuuluvad viimase aja
tähtsamad
Tallinnas tehtud otsused hariduse valdkonda. Aegajalt tavatsetakse öelda, et haridus on konservatiivne valdkond ja seega tuleb siin kavandatavaid
muudatusi üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata.
Kahjuks antakse tihti sellele rahvatarkusele teine
tõlgendus – kõige parem on säilitada status quo.
Just seepärast on oluline, et linnavalitsuse
eestvedamisel võttis linnavolikogu vastu otsuse
esimese kahe kooli remontimiseks Riigi Kinnisvara
AS-i abiga. Kokku saab selliseid koole Tallinnas
olema 12, esialgu 12 – sest tänapäeva nõuetele
mittevastavaid koolimaju on pealinnas kindlasti
rohkem. Kui rääkida talentidest, siis on kaasaegne
õpikeskkond kahtlemata üks olulisemaid tegureid
talentide kasvatamisel. Miks mitte just selliseks
talendiks, nagu seda on Tallinna vapimärgi kavaler
Jaan Kross, kes alles tähistas oma 85. sünnipäeva ja
kes on Tallinna maailmakirjandusse jäädvustanud.
Kui siia lisada veel Riigikogu otsus luua Tallinna
Pedagoogikaülikooli, Ajaloo Instituudi, Eesti
Humanitaarinstituudi ja Viljandi Kultuuriakadeemia
baasil Tallinna Ülikool, siis võib öelda, et Tallinna
kujundamisel euroopalikuks hariduspealinnaks
on astutud tubli samm. Selline, mida ei mäleta
eelnevatest aastatest, kuid mille teostumisse on
andnud oma panuse ka eelnevad linnavalitsused
ja volikogude koosseisud. Tallinna Ülikooli
asutamine on niisugune tegu, mis hoiab ära Tallinna
provintsistumise Euroopas ja naaberpealinnade
eeslinnaks muutumise.
Süsteemi muutvate haridusotsuste kõrval tehti
veebruari keskel veel üks tallinlase elu oluliselt
mõjutav otsus – Tallinna linnavalitsus võttis vastu
Vabaduse väljaku detailplaneeringu. Nüüd järgneb
avalik väljapanek, arutelu ja kui proteste ei tule,
õnnestub ehk juba sel suvel peaväljaku esinduslikuks
loomisega algust teha.
Kui arvestada, et detailplaneering algatati juba 2000.

Linnapea
kabinetis
aastal, siis on tõepoolest märkimisväärne, et lõpuks
ometi on ühe olulise tähiseni jõutud.
Väljaku ümberkujundamisel lahendatakse nii autode
parkimisprobleem, luuakse jalakäijatele mõnusad
tingimused, mõeldud on ka vaba aja veetmise peale
– näiteks saab tulevikus väljakuga külgneval alal
mängida tänavakorvpalli või petanque’i.
Ja mis eriti oluline – väljakule on nähtud koht
Vabadussambale. Hiljutisel rahvaküsitlusel pooldas
ligi 4/5 tallinlastest samba rajamist just Vabaduse
väljakule.
Vabadussammast hakati Vabaduse väljakule
kavandama juba 30-ndate aastate keskel, kui see
lähiaastatel teoks saab, on tasutud ka võlg meie
vanemate ja vanavanemate ees. Niisiis on tegemist
ajaloolise otsusega.

Tallinna linnapea Tõnis Palts

Milleks koolile hoolekogu?
saab hea abikaasa ja lapsevanem jne. Seega ei
pruugiks eksamitulemus enamikku meist eriti
huvitada.
Eesti koolisüsteemi suur eelis on see, et siin ei
keelata teha teistsugust kooli. Õnneks leidub
fanaatikuid, kes järjekindlalt vastuvoolu ujudes
teevad kontseptuaalseid koole, mis peavad
tähtsaks hoopis muid asju kui teadmiste mahtu
või eksamitulemusi.
Näiteks Lasnamäe Ühisgümnaasium kasutab
põhikoolis Hea Alguse kontseptsiooni. Selle
lükkas kümme aastat tagasi kogu Ida-Euroopas
käima George Soros, kes väitis: idaeurooplasi
iseloomustab suutmatus iseseisvalt otsuseid teha,
madal loovus ning kehv koostöövõime. Seda tuleb
hakata muutma juba lasteaias ning algkoolis. Hea
Alguse klassides tunnevad lapsed end reeglina
paremini kui tavakoolis, koduga tehakse tihedat
koostööd ning mis peamine, eesmärgiks pole
mitte hinded, vaid otsustusvõime, loovus ja
koostööoskused.
Lasnamäe nõlval tegutseb ka väike waldorfkool.
Seda kontseptsiooni on palju kritiseeritud, kuna
seal peetakse lapse tervet psüühikat, vaimset
turvalisust ja praktilisi oskusi palju tähtsamaks
kui akadeemilisi saavutusi. Leidub lapsi, kellele
waldorfkool on ainumõeldav koht.

Eesti Lastevanemate Liit töötab välja metoodikat
kooli kui arengukeskkonna hindamiseks. Sisuliselt
on tegu psühholoogilise testiga, mis mõõdab,
kuivõrd kool toetab lapse arengut ning mil
määral kool vastab osalejate (laste, vanemate,
õpetajate) ootustele. Praeguseks oleme lõpetanud
60 kooliga pilootprojekti, kevadeks aga tahame
kõik koolid üle mõõta. Põnev, et esiviisikusse
jõudis Sikupilli Keskkool – see kool oli veel mõne
aasta eest sulgemisohus, kuid korraldas end ümber
eelkutseõpet pakkuvaks kooliks neile, kellest ei
saa akadeemikuid, kuid kellest võivad saada tublid
töölised. Nüüd on Sikupilli õpilaste rahulolu väga
kõrge ja arengukeskkond üks Eesti parimaid!
Hoolekogu ülesanne on olla eestvedajaks, et just
meie koolist saaks parim kool. Aga nagu nägime,
saab parim olla väga mitmel viisil. Seepärast peab
hoolekogu alustama koolile selge kontseptsiooni
loomisest: eesmärk, unikaalsed eelised, eristumine
teistest koolidest, pikaajaline arengustrateegia.
Pühapäeval, 27. veebruaril kell 11–17 toimub
Olümpias II hoolekogude konverents Vanemad
kooli!, mille teemaks ongi erinevad viisid kooli
positsioneerimiseks. Kõik huvilised on oodatud!
Konverents on tasuta. Registreerimine ja lisainfo:
www.laps.ee.

Tervisepäev Lasnamäe Centrumis
3. märtsil, 2005 korraldab Lasnamäe Linnaosa Valitsus koostöös Lasnamäe Perearstikeskusega Lasnamäe Centrumis tervisepäeva.
Kell 16-19 saavad kõik lasnamäelased tasuta mõõta vererõhku, kolesterooli ja kaaluda ennast. Kohal on vanemõde ning kaks arsti.
Tervisepäeva korraldustoimkonna esindaja: Juri Žitin, tel 645 7746
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Lasnamäe Linnaosa Valitsuse I korruse fuajees avati näitus

LASNAMÄE NOORED

Noorte
videoküsitlused
Tallinnas

Lasnamäe leht

9. veebruaril kell 11 avati Lasnamäe Linnaosa
Valitsuses Punane tn 16, esimese korruse
fuajees, pidulikult Tallinna Laagna LasteaedAlgkooli õpilaste joonistatud piltide näitus.
Näituse

avasid

lasteaed-algkooli

Artur Puiste
Lasnamäe Õpilasnõukoja
esimees

juhataja

Triin Tõru ja linnaosa valitsuse vanem Oleg
Rebane.
Nädala

aja

jooksul

on

kõigil

soovijatel

võimalus piltide seast valida välja oma lemmik.

Internetis

Selle tarbeks on esimesele korrusele valvelaua

noortetelevisiooni

arendavad

ning

praegusel hetkel kohalike omavalitsuste poolt

kõrvale paigutatud postkast. 28. veebruaril

toetatud projekti (“Videoküsitlus internetis 04/05,

valitakse hääletustulemuste põhjal välja enim

Tallinn”) läbi viivad

hääli saanud parim(ad) töö(d), mille autor(id)

Noorteorganisatsiooni

Noorteleht tegusad noored on nüüdseks jõudnud

saavad kutse Lasnamäe Linnaosa Valitsuse

etappi, kus 16-st küsitlussaatest on valminud 9.

vastuvõtule kus antakse kätte auhinnad. Näitus

Noortelehe poolt läbiviidavate küsitlussaadete

jääb kõigile avatuks kuni veebruari lõpuni.

Foto: Mart Tilk

eesmärgiks on selgitada välja Tallinna linnaosades
viibivate

inimeste

arvamusi

aktuaalsetel,

huvitavatel ja diskussiooni pakkuvatel teemadel.

Noorte vehklemisturniir Lasnamäel

Projektijuhi Artur Puiste sõnul on projekti
läbiviimise tulemusel väga palju linnakodanike
seisukohtadest

teada

saadud.

“Vaadates

küsitlussaateid näeme linnakodanike probleeme.

Lasnamäe Leht

Inimesed räägivad, et praegune tervishoiusüsteem
ei õigusta ennast, tänaval on liiga palju kodutuid,

12.-13. veebruaril toimus Lasnamäel
rahvusvaheline kadettide ja juunioride vehklemisturniir “Anastassia
Cup 2005”. Võistlused avas pidulikult linnaosavanem Oleg Rebane
12.veebruaril kell 10.30 Katleri
Põhikooli aulas (Katleri tn 2a).

jõulud on kaotanud oma tähenduse jpm. Kuid kõik
pole negatiivne. Noored eelistavad õppimispaigana
Eestit,

Õpilasomavalitsuste

tegutsemistest

ollakse informeeritud, teatakse, et HIV ei levi
sääsehammustuse kaudu jne.,” ütles Puiste.
Küsitlussaadete videoid saavad näha kõik, kes
külastavad Noortelehe portaali www.noorteleht.ee
ning kellel Windows Media Player ja soovitavalt ka
1Mbit/s internetiühendus olemas on.

Vehklemisklubi “Rünnak” esimees ning ürituse korraldaja Jevgeni Karavajev koos tublide võitjatega

Vehklemisklubi Rünnak korraldas Lasnamäe
Linnaosa Valitsuse toetusel rahvusvahelist
vehklemisturniiri “Anastassia Cup” juba
seitsmendat aastat. Turniir on pühendatud
noore vehkleja, Nastja Savenko mälestusele.
Tegemist on Eesti Vehklemisliidu võistluskalendrisse kuuluvate võistlustega, kus
käesoleval aastal osalesid lisaks Eesti esindusvõistkonnale külalised Leedust, Lätist,
Soomest, Venemaalt, Rootsist ja Norrast.
Kokku osales turniiril üle 150 osavõtja.

Kõigil huvilistel on võimalus küsitlussaadete
teemasid soovitada Noortelehe foorumis: www.
noorteleht.ee/foorum

Projekt

viiakse

läbi

koostöös Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Kristiine
Linnaosa

Valitsuse,

Põhja-Tallinna

Valitsuse,

Tallinna Kesklinna Valitsuse ning Spordi- ja
Noorsooametiga.
Lisainfo 519 27 856
info@noorteleht.ee; www.noorteleht.ee

Elion kinkis lasteaed-algkoolile 15 kasutatud arvutit
Kaido Soobik
infojuht
Elion kinkis 8. veebruaril Tallinna Laagna
Lasteaed-Algkoolile 15 kasutatud arvutit,
et võimaldada koolile paremaid arvutiõppe
tingimusi ning ligipääsu internetile. Tallinna
Laagna Lasteaed-Algkool on 6-klassiline
haridusasutus, kus õpivad nii tavalised kui
erivajadustega lasteaia ja koolilapsed.
Koolile annetati arvutid täiskomplektidena, mis
varustatud monitoride, osaliselt CD-lugejate
ja muu vajalikuga. “Uue alguse andmise”
programmi raames said arvutid varustatud ka
Windowsi operatsioonisüsteemiga.
Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli juhataja
Triin Tõru sõnul on paremad võimalused
arvutiõppeks
ning
ligipääs
internetile
erivajadustega
laste
suhtlemisvõimaluste
parandamisel äärmiselt olulised. “Tallinna
Laagna Lasteaed-Algkooli puhul on tegemist
väikekooliga,
mille võimalused ise uusi
arvuteid soetada on piiratud. Seetõttu on
annetatud arvutid koolile suureks abiks,”
lausus Tõru.

Lasteaia tavarühmadesse on lapsed jaotatud
lähtuvalt nende vanusest. Eraldi rühmad
on nii kehapuudega kui ka kõnehälvete ja
spetsiifiliste arenguhäiretega lastele. Enamus
õpilastest koolis on keha- ja liitpuuetega.
Erivajadustega
lastele
jõukohase
õppe
pakkumise kõrval töötavad koolis logopeedid,
psühholoog
ja
sotsiaaltöötaja.
Lapsed
saavad osaleda näiteringides, inglise keele,
arvutiõpetuse ja kõnearenduse ringides.
Õppealajuhataja Kristiina Jänes lisab, et
Tallinna Laagna Lasteaed - Algkool on Elionile
kingituse eest väga tänulik. “Tänu sellele
kingitusele jõuavad arvutid ka rühmadesse ja
klassidesse, mis kindlasti mitmekesistab seal
läbiviidavat õppetööd. Samuti parandab see
ka rühma- ja klassiõpetajate arvuti kasutamise
võimalusi ning oskusi. Lapsed on muidu üsna
tublid arvutitundjad, tihtipeale oskavad nad
arvutiga ise toimetada. Nüüdsest on võimalus
tutvuda arvutiga ka nendel, kellel seda siiani
polnud. Tallinna Laagna Lasteaed - Algkooli
lasteperelt ja personalilt suur aitäh Elionile!”

Foto: Kaido Soobik

25. veebruar 2005

Kavandatavad jäätmeveopiirkonnad tekitavad korteriühistutes
palju küsimusi
9. veebruaril toimus Lasnamäe Linnaosa
Valitsuses
infotund
korteriühistute
juhatustele
seoses
korraldatud
jäätmeveoga. Peaesineja oli Tallinna
Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna
peaspetsialist Jana Kivimägi, toetas Tallinna
Kommunaalameti
hooldusosakonna
juhataja Tõnu Tuppits.

Lasnamäe Leht

Foto:Mart Tilk

HALDUSKOGU
Lasnamäe halduskogu otsustas:
16. veebruaril 2005
1. Kooskõlastada Lasnamäe Muusikakooli
arengukava.
2. Kinnitada korrakaitsekomisjoni liikmeks
Mart Tilk.
3. Kinnitada sotsiaalkomisjoni liikmeks Irina Moroz.
4. Kinnitada tarbijakaitsekomisjoni liikmeks
Mart Tilk.
5. Kooskõlastada Ruum ja Maastik OÜ poolt esitatud
Varraku tn 12 ja Mustakivi tee 19 detailplaneeringu
eskiislahendus järgmiste märkustega:
1) Näha ette kergliikluse tee piki Varraku 12 ja
Mustakivi tee 19 kinnistute piiri Virbi tänavast kuni
Mustakivi teeni.
2)Planeerida tugev kõrghaljastuse vöönd piki
eelnimetatud kergliikluse teed, kuna tegemist on
keskse Lasnamäe rohevõrgustiku äärealaga.
6. Kooskõlastada Ruum ja Maastik OÜ poolt Varraku
tn 14 kinnistu detailplaneering töö nr ¾ järgmise
märkusega:
1)Arvestada Lasnamäe elurajooni rohevõrgustikuga ja
planeerida ühendustena kõnniteed naabruses olevatele
ja planeeritud rohealadele.
7. Kooskõlastada Ruum ja Maastik OÜ poolt
koostatud Gaasi tn 6 kinnistu detailplaneering töö nr
05/04 märkusteta.
8. a. Nõustuda Läänemere tee 70 ja 72 kinnistute
detailplaneeringu algatamisega.
b. Kooskõlastada Läänemere tee 70 ja 72 kinnistute
detailplaneeringu
eskiisettepanek.
9. a. Nõustuda Väike-Sõjamäe tn 7 A kinnistu
detailplaneeringu algatamisega.
b. Kooskõlastada Väike-Sõjamäe tn 7 A kinnistu
detailplaneeringu eskiisettepanek.
10. Kooskõlastada OÜ EtuI KODUprojekt
poolt koostatud Narva mnt 152 ja selle lähiala
detailplaneering märkusteta.
11. Kooskõlastada teemaplaneeringu “Pirita jõeoru
maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine”
lähteülesanne märkusteta.

Infotund korraldati korteriühistute informeerimiseksjäätmekäitlusealastest
muudatustest
mis peaks jõustuma 1. mail. Lasnamäel on
korteriühistute juhtidele tasuta teavet jagatud
alates 2002. aastast. Täpsemat infot korraldatud
jäätmeveo kohta leiab Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
koduleheküljelt: http://www.tallinn.ee/est/linnaosade_valitsused/lasnamae/ajaleht/
korraldatudvedu.doc Eraldi võib välja tuua
ühistujuhtidele enim muret tekitanud küsimused,
millele vastasid Jana Kivimägi ja Tõnu Tuppits:
Prügivedajatel ei ole õigust tõsta hinda, kui kui nad
on juba kord linnaga kokku leppinud oma hinnas.
Teenindama hakkavad mitte vähem kui 3 ﬁrmat.
Suurjäätmete äraveo eest tuleb eraldi maksta,
linn kehtestas nendele jäätmetele samasuguse
piirhinna nagu teistelegi. Suurjäätmete hind tuleneb
samamoodi nagu teiste jäätmete puhulgi edukaks
tunnistatud vedaja poolt esitatud hinnapakkumisest.
Kuupmeetri hind, väljavedu vastavalt vajadusele,
kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul alates
suurjäätmete tekkimisest konteineri ümbrusse.
Pakendite jaoks iga maja juurde eraldi konteinereid
ei paigaldata, üks konteiner tuleb 1500 elaniku peale.
Linn on kehtestanud jäätmeveo piirhinnad, millest
kõrgemat hinda vedajad konkurssidel ei saa pakkuda.
Tegelik jäätmeveohind kujuneb vähempakkumise
korras avalikel konkurssidel, kus edukaks

tunnistatakse vedaja, kes esitab kõige soodsama
hinnapaketi. Konkursi võitjaga sõlmib linn lepingu,
kus need hinnad on ﬁkseeritud ja need hinnad ei
saa tõusta aastas rohkem kui tarbijahinna indeksi
võrra, s.o arvutusliku elukalliduse suurenemisega
võrdeliselt. Korraldatud jäätmeveo rakendumisel
on jäätmeveo süsteemiga liitumine seadusejärgselt
vältimatu ning jäätmetekitajatel tuleb prügiveo eest
maksma hakata. Seetõttu kaob taolistel “prügijänestel” majanduslik motiiv oma prügist
ebaseaduslikult vabanemiseks ning lõpeb keskkonna prahistamine. Lisaks tagatakse linna ja
jäätmevedaja vahelise lepinguga prügiveo parem
kvaliteet. Uut süsteemi ei rakendata jäätmevedajate
hüvanguks või inimõiguste kitsendamiseks, nagu
võidakse arvata, vaid elukeskkonna parandamiseks.
Praegune prügiveo leping lõpeb seaduse alusel,
kuna vana vedaja kaotab kõik õigused. Vanapaberi
äravedamisest võib ära öelda, kuid sellisel juhul peab
seda ise vedama. Hetkel on prügivedamisﬁrmasid
üldse kümmekond.
Tõnu Tuppitsa sõnul on konkursi mõte selles, et
kui ühes piirkonnas tegutseb üks jäätmevedaja,
siis tema ka vastutab selle eest, et piirkond oleks
puhas. Samuti väheneb prügiveoautode liikumine
linnas, sest kui täna veab naabermajadel prügi kaks
või kolm erinevat ﬁrmat, siis tulevikus sõidab ühes
piirkonnas vaid üks prügiveoauto. Kontrollitud
jäätmekäitluse eesmärk on vältida prügi sattumist
metsaalustesse ja ebaseaduslikesse prügilatesse,
seega määratakse korraldatud jäätmeveoloaga
kindlaks ka jäätmekäitluskohad, kuhu vedaja peab
piirkonnast kogutud jäätmed üle andma – kas
sortimisettevõte või prügila. Prügiveo kvaliteet
tagatakse sõlmitud lepinguga, mis on linna ja vedaja
vahel sõlmitud. Mittetäitmise puhul on kehtestatud
väga ranged trahvid. Kui üks vedajatest ei suuda
teenust osutada, siis võtab linn talt ennetähtaegselt

MESIMAGUS NAISTEPÄEV
Tallinna Lillepaviljonis

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 5. ja 6.
märtsil 2005 kell 10-18 Lillepaviljonis, Pirita tee
26 kogupere ürituse ”Mesimagus Naistepäev”.
Kuna üritus toimub vahetult enne naistepäeva, siis
on palju huvitavat ja kasulikku pakkuda just naistele,
kes saavad teadmisi meetoitudega salenemisest,
iluravist, mesilasvaha-, lõhna- ja taimeteraapiast
ning meemassaazist. Kingitusteks võib valida
lilli, ehteid, laias valikus käsitööd, parfümeeriat,
kosmeetikat, keraamikat, loodusakvarelle, samuti
naisi huvitavat kirjandust.
Kohapeal saab degusteerida erinevaid meeliike
ja teavet nende omaduste kohta. Tutvustatakse ja

müüakse suures valikus mett, mesindussaadusi
nagu taruvaik, õietolm jt., ravi- ja kosutavaid
meesegusid, samuti teisi loodustooteid ja nendest
valmistatud preparaate. Mesinikele müüakse
tarvikuid ja erialakirjandust.
Naistele loositakse välja näohooldus meega,
samuti ootab neid mee kiirsöömise võistlus,
auhinnaks
meepurgid. Tegevust jätkub ka lastele.
Piletid: täiskasvanutele 25.-, pensionäridele
ja õpilastele 15.-, perepilet 50.-. Loengud ja
ravimooduste demonstratsioonid on tasuta.
Lisainfo:
www.mesi.ee; telefon 609 1664, 55 662 649

MARIA NALJAD
Isa läheb seitsme mäe ja kolme mere taha ning
enne seda, nagu ikka, küsib tütarde käest,
mida neile tuua. Esimene soovib sõrmust,
teine kaelakeed, aga kolmas palub tulipunast
lillekest. “Mine metsa oma jutuga,” vastab selle
peale isa. “Niigi oli eelmine kord sinu mooni
pärast tollis jõledalt seletamist.”




Võromaa mees tuleb päälinna. Istub kõrtsis
maha ja nõuab õlut. Tuuaksegi ilusas puhtas
klaasis, klaasi alla pannakse kena papist alus.
Õlu otsas, küsib mees uut. Papist alus kuhugi
kadunud...pole viga kõrtsmik toob sellegi uue.
Teinegi klaas tühi, sama nali: papist klaasialus

Sportimisvõimalused
•treeningrühmad: kergejõustik, aeroobika,
ﬂygrossing, võitluskunst (whu-shu; kickboxing),
shaping, kaljuronimine, akrobaatika
•individuaalne sportimisvõimalus, korraga

Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa.
Sotsiaal-psühholoogilise rehabilitatsiooni grupp
võtab vastu täisealisi (alates 18 aatat vana)
narkosõltuvuse probleemiga mehi. Elamine ja toit
on tasuta. Nõustamine narkosõltuvuse küsimustes.
Registreerimine tel. 697 94 50 E-R kell 10 - 16.

VABA AEG
Lasnamäe Avatud Noortekeskuses
24. veebruar – 11. märts
28. veebruar Lasnamäe avatud noortekeskuse
sünnipäev, algus 13.00 Meisterdame torte ning
toimub viktoriin, samuti on avatud ülevaatenäitus
meie tegevustest 5 aasta jooksul.
2. märts Majamäng, algus 15.00 Seiklusmäng, kus
pannakse proovile osalejate osavus ning leidlikkus.
Võistlusest saavad osavõtta noored vanuses
7 – 13. Võistlus toimub 3-liikmelistes
võistkondades.
7. – 11. märts Tervisenädal Lasnamäe ANK-is
7. märts Esmaabi algõpetus, lihtsad võtted esmaabi
andmiseks ning praktilised harjutused. Tegevus
toimub kahes rühmas: 7 – 13 aastased algusega
16.00 ning 14 – 26 aastased 17.30.
9. märts Suitsuvaba päev, algusega kell 16.30
Toimub avatud vestlusring nikotiini sõltuvusest
ning suitsetamise tagajärgedest, ning kuidas oleks
võimalik suitsetamisest loobuda. Üritust veavad
Mainori Kõrgkooli üliõpilased.
10. märts Toit, me tervise varaait, algusega 16.00
Jagame algteadmisi tervislikust toitumisest ning
valmistame ka ise ühe maitsva salati.
11. märts Stressivaba päev, algusega 17.00
Kokkuvõte erinevatest masseerimisvõimalustest,
eri stiilid, koolkonnad, erinevaid
massaazitehnikaid õpetavate asutuste tutvustus.
Info ja registreerimine: Kahu tn 4,
tel 632 8814 või 555 67 784

KULTUURISÜNDMUSED
SUUR VENE VASTLAPÄEV
- lusti kogu perele!
12. märtsil algusega kell 12 Tallinna Lauluväljakul
saab osa rahvuslikest lõbustustest, pannkookidest,
hobusega sõidust, vastlanuku põletamisest,
maiustuste müügist, rammumeeste konkursist ja
kõige suurema pannkoogi küpsetamisest. Esinevad
tantsijad, toimub ilutulestik.
Perepäeva toetab teiste hulgas Lasnamäe Linnaosa
Valitsus. Osa võtavad: vokaalansamblid Zlatõje
Gorõ, Rjabinuśka, Bõlitsa, Źurba; tantsuansamblid
Terpsihora, Lotos; show-grupp Eridan, lauljad Anna
Gejeva, Jevgeni Kunevits, Konstantin Baranov;
Vene Teater, teater Grotesk ja Vene Noorsooteater.
Tantsuks Siiri Känd ja Combo Band.
Kõigile tasuta tee suurest samovarist, esimesele 500le täiskasvanule kingitus Onistarilt. Pileti hind 40.-,
pensionäridele ja õpilastele 20.-, eelkooliealistele
tasuta.

HARIDUS JA SPORT
Mitmete rahvusvaheliste tunnustustega stuudio
MEKSVIDEO,
Kalevipoja tn 10, kutsub 5-8-aastaseid lapsi
ﬁlmikoolituse
gruppi.
Õpetatakse
tegema
multiﬁlme. Tegevus kaks korda nädalas. Õppetöö
toimub vene keeles ning kuutasu on 300.- krooni.
Info: 6 331 623, 510 1706, 580 447 07

jälle läinud.Kõrtsmik toob kolmanda õlle
ilma aluseta, mille peale võrokas küsib: “Aga
EV KOOLITUS
küpsis?”






Nalja-postkast on avatud: marianaljad@hot.ee

LASNAMÄE KERGEJÕUSTIKUHALL mahutab hall kuni 250 harrastajat
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

•spordipäevade ja sportlike ürituste läbiviimiseks
head võimalused koolidele ja ettevõtetele
Suuremad võistlused perioodil 26.02.-12.03.

L,

26.02.Eesti MV mitmevõistluses (B/A ja J/N/T)

P,

27.02. Eesti MV mitmevõistluses (B/A)

L-P, 5-6.03.Mitmevõistluse POP!CUP
L,

12.03.Noorte tehniliste alade GP II etapp

kutsub 4.märtsil 18-20 kõiki huvilisi, kes soovivad
õppida Saksamaal, osa võtma saksa keele õpingute
avatud uste päevast, kus osalevad külalised
Saksamaalt, kellele võib esitada küsimusi õppe
kohta.
Kivimurru 5/7 (Majaka tänava rajoon), tel. 621
0360, 554 5529. Koolitus toimub vene keeles.
FC AJAX LASNAMÄE
Seni FC Ajax Estel kannab 2005. aastast nimetust
FC Ajax Lasnamäe ja klubi patrooniks on spordija noortetegevust igati toetav linnaosavanem Oleg
Rebane.
5. märtsil algavad Eesti meistrivõistlused jalgpalli
esiliigas. Nii võistlustest kui klubi tööst tuleb
juttu järgmistes lehenumbrites. Sõna saab ka
klubi president Boris Dugan, kes täna soovib
lehe vahendusel õnnitleda kõiki Lasnamäe naisi
läheneva 8. märtsi puhul!

25. veebruar 2005

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.

Linn toetab sel aastal lapsi senisest enam

LÜHIDALT

Mai Vöörmann

Tallinn soovib koolipiima programmi igasse
haridusasutusse.

Sel aastal on toetuste, eriti nende, mis ei sõltu
perekonna sissetulekust, maksmisel ette näha
muutusi. Selliseid, mis rõõmustavad kindlasti lastega
peresid.
Tallinna Linnavolikogu otsustas hakata lastele
maksma nn sünnipäevatoetust. Seda makstakse
alates teisest lapsest lapse teisel sünnipäeval. Idee
ise kuulub Keskerakonnale. Kuid mõistes lastega
perede rahaprobleeme, leidisid ka Res Publica,
Reformierakonna ja Rahvaliidu koalitsioon, et
ettepanek väärib igati toetamist.
Põhjus sellise toetuse maksmiseks just lapse teisel
sünnipäeval on lihtne – emapalka enam ei maksta,
kogutud säästudki hakkavad otsa saama ning
rahapuudus takistab kindlasti paljudes peredes
väikelapsele nii mõnegi vajaliku asja (näiteks uue
voodi) ostmist.
Miks aga makstakse toetust teisest lapsest?
Esiteks püütakse sellega väärtustada neid peresid,
kes püüdlevad ühest lapsest enama peremudeli poole.
Teiseks ei ole Tallinnal praegu veel nii palju raha, et
seda toetust kõigile maksta.
Ehk korvab seda puudujääki koolitoetuse laiendamine
ka pere esimesele lapsele. Seegi toetus on ühekordne
ja mõeldud kompenseerima neid kulusid, mis
perekonnal tekivad lapse kooliminekul. Seda toetust
makstakse olenemata sellest, mitmendast klassist
alustab laps kooliteed ja mis õppevormis ta õpib.
Kolmandaks perekonna sissetulekust mittesõltuvaks
toetuseks on ühekordne lapse sünnitoetus.
Tallinna eelarves on järjekindlalt kasvanud pere
sissetulekust mittesõltuvatele toetustele eraldatavad
summad, moodustades sel aastal 73 miljonit krooni.
Pere rahakott määrav
Kuid Tallinn maksab ka toetusi, mis sõltuvad pere
sissetulekust. Kusjuures mitte ainult sissetulekust,
vaid toetuse määramisel võetakse arvesse ka pere
üldist varanduslikku seisu. Kusjuures on piiratud
toetuse taotleja sissetuleku piirmäära – kui enne oli
selleks alampalk, siis nüüd kehtiva palga alammäära
järgi makstav netopalk. Selliste muudatuste tegemise
põhjuseks on eeldus, et toetust peavad saama
tõepoolest isikud, kes seda vajavad.
Lastele makstakse järgmisi toetusi:
* toimetuleku tagamiseks,
* puudega lapse perele rehabilitatsiooniteenuse
osaliseks hüvitamiseks,
* abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks,
* retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks,
* laagrituusiku osaliseks hüvitamiseks,
* lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ja
koolimineku kulude osaliseks hüvitamiseks,
* laste huviala- ja sporditegevusega seotud kulutuste ja
erakorraliste väljaminekute osaliseks hüvitamiseks,
* elluastumistoetus eestkostelastele,
* paljulapseliste (3 ja enam last) perede toetus,

Põllumajandusministeeriumi andmeil on saanud 31.
jaanuari seisuga koolipiima skeemis osalemiseks
Tallinnas heakskiidu 11 asutust, nimetatud
taotlejate abil saavad koolipiima 15 Tallinna
kooli ning 94 lasteaeda linna 81-st koolist ja
121-st lasteaiast. Taotlejateks on senini olnud
õppeasutused ise või õppeasutusi teenindavad
toitlustusﬁrmad. Siiani ei ole uue koolipiima
toetusskeemiga liitunud piimatööstused. Alates 2004.
aasta sügisest rakendunud uus koolipiima toetuse
programm on eeskätt suunatud piimatoodete tootjale
või pakkujale. Antud programmiga liitumisel on
võimalus pakkuda soodsamalt koolipiima kõigile
kooli- ja ka lasteaialastele, saades tagantjärgi toetust
tarbitud koolipiima eest. Uue skeemi kohaselt peab
linn kõige otstarbekamaks, et piimatoetuse taotlejad
on piimatoodete pakkujad (piimatootjad, piimatoodete
vahendajad jne), kuna toetusskeem eeldab, et taotlejal
endal tuleb kõigepealt toodete eest tasuda.

Riigi Kinnisvara AS asub renoveerima
Tallinna koole
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* paljulapseliste (3 ja enam last) perede toetus Eesti
Vabariigi aastapäevaks.
Puudega isikutele makstakse toetust:
* toimetuleku tagamiseks,
* rehabilitatsiooni- ja taastusravi-teenuse osaliseks
hüvitamiseks,
* abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks,
* retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks.
Eakatele makstakse toetust:
* toimetuleku tagamiseks,

* taastus- ja hooldusravi osaliseks hüvitamiseks,
* abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks,
* retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks.
Toetusi makstakse ka kodututele, töötutele,
kinnipidamiskohast vabanenud isikutele makstakse
aga resotsialiseerumistoetust. Samuti makstakse
toetust erakorraliste kulude osaliseks hüvitamiseks,
õnnetusjuhtumite korral (päästeteenistuse või politsei
kirjaliku tõendi alusel), lähedase inimese matuse
korraldamiseks, toitlustamise osaliseks hüvitamiseks,
üritustel osalemiseks. Pere sissetulekust sõltuvate
toetuste maksmiseks on linnaeelarves sel aastal ette
nähtud 14 miljonit krooni.

500 krooni käes juba igal neljandal pensionäril
Maarja-Liis Arujärv
Alates toetuse väljamaksmise alustamisest oli juba
nädala jooksul 500 kroonise toetuse panga kaudu
kätte saanud 23 570 pensionäri ehk enam kui
neljandik kõigist võimalikest toetusesaajatest.
“Kui toetuse väljamaksmine samas tempos jätkub,

siis jõuab toetussumma vähem kui kuu ajaga kõigi
seda taotlenud inimesteni,” lausus abilinnapea
Diana Ingerainen. Toetuse väljamaksmise otsus on
linnaosades tehtud lisaks veel 35 614 pensionäri
kohta, ka nemad peaksid rahasumma kätte saama
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nädala-kahe jooksul.
Toetusrahade väljamaksmist alustati 8. veebruaril.
Tallinna linnakassa on linnaosadele tänaseks
maksnud välja juba kaks kolmandikku toetuseks
ette nähtud rahasummadest, viimane kolmandik
toetusrahast peaks linnaosadeni jõudma samuti veel
selles kuus.
Jaanuaris toetusi veel välja ei makstud, sest
pensionärid, kelle isikuandmed (pangakonto number,
elukoht vms.) olid aasta jooksul muutunud, pidid
hiljemalt 31. jaanuariks viima elukohajärgsesse
sotsiaalhoolekandeosakonda
uue
avalduse
täpsustatud andmetega. Juba mullu 500- kroonist
toetust saanud eakad saavad toetuse automaatselt
pangaarvele või postkontorisse ega pea 500 krooni
saamiseks enam uut avaldust kirjutama.
Tallinn maksab tänavu 500 kroonist ühekordset
toetust igale vanadus- ja töövõimetuspensionärile
ning täisealisele rahva- ja toitjakaotuspensioni saajale,
kelle elukohana on kantud Eesti rahvastikuregistrisse
Tallinna linn ja vastav registrikanne on tehtud enne
1. jaanuari 2004.
Samuti peab sotsiaaltoetuse taotleja olema kantud
riiklikku pensionikindlustuse registrisse. Toetust
saab maksta välja kuni 31. detsembrini 2005. aastal.
Toetuse maksmiseks on 2005. aasta linnaeelarves ette
nähtud 43,4 miljonit krooni, millest postiteenuseks
kulub 0,4 miljonit krooni. 2004. aastal maksti 500
kroonist toetust 90 514 pensionärile.

Tallinna linnavolikogu otsustas seada Mustamäe
Gümnaasiumi (Keskuse tn 18) ja Pae Gümnaasiumi
(Pae tn 5) kinnistule hoonestusõiguse, et
koolihooned Riigi Kinnisvara AS abiga renoveerida.
Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on lõpetada
Mustamäe Gümnaasiumi ja Pae Gümnaasiumi hoonete
rekonstrueerimistööd, kaasates selleks Riigi Kinnisvara
AS-le riigieelarvest koolihoonete renoveerimiseks
eraldatud vahendid.
Keskuse tn 18 kinnistu pindala on 24 061 ruutmeetrit
(maa maksustamishind 1,5 miljonit krooni) ja sellel
asub koolimaja ja staadion. Pae tn. 5 kinnistu pindala on
14 589 ruutmeetrit (maa maksustamishind 1,3 miljonit)
ja sellel asuvad koolimaja, töökoda, kuur, alajaam ja
lasketiir.
Tallinna abilinnapea Tatjana Muravjova sõnul
on investeeringud lastega seotud objektidesse
praeguse võimukoalitsiooni prioriteediks, millega linn
soovib tagada laste arenguks soodsa keskkonna. Riigi
Kinnisvara AS-i abiga on Tallinnas praeguste kavade
kohaselt plaanis korda teha 12 kooli, neist viis veel sel
aastal.

Tallinn rahastab kuritegevuse
ennetusprojekte

Tallinna
linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise
komisjon täpsustas 2005. aasta prioriteete ning
eraldas raha mitmele ennetusprojektile. “Sellel
aastal pööratakse erilist tähelepanu erinoorsootööle,
narkomaania vastasele tegevusele ja linna videosüsteemi
arendamisele, “ ütles abilinnapea Peep Aaviksoo.
“Oluliseks prioriteediks on ka koostöös Kaitseliiduga
korrakaitsekeskuse loomine Lasnamäele, mis saab
teoks juba sel kevadel.”
Suurim summa, 250 000.- krooni eraldati MTÜ Caritas
Eesti projektile “Keelutsoon”, mis tegeleb probleemsete
noorte vaba aja sisustamisega.
200
000.krooni
eraldati
Sotsiaalse
Rehabilitatsiooni
Keskusele
Tallinnast
pärit
vanglast vabanenud isikute resotsialiseerumistoe
tuseks. See hõlmab endas nii sotsiaalnõustamist,
k.a vajalike dokumentide vormistamine, koostööd
eluasemeprobleemide lahendamisel ja töökoha
otsingul, aga ka psühholoogilist nõustamist.
20
000
krooniga
toetab
linn MTÜ Tallinna Looduskaitse Seltsi
juba
eelmisel aastal edukalt käivitatud erinoorsootöö
projekti
probleemsetele
ja
vähekindlustatud
lastele laagri korraldamiseks Pakri saarel.

Konkursi abil koolisööklad
lapsesõbralikumaks

Sõbrapäeval algas Tallinnas esimest aastat ülelinnaliselt
korraldatav koolisööklate konkurss “Sõbralik
koolisöökla 2005”, mille käigus hinnatakse sööklate
lapsesõbralikkust ja koolitoidu kvaliteeti. Konkursi
korraldajate, Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna
Haridusameti eesmärgiks on tunnustada parimaid
koolisööklaid ja selle kaudu motiveerida ka teisi
mõtlema lapsesõbralikkusele. Parimaid sööklaid
premeerivad köögitehnika müügiga tegelevad ﬁrmad
Bestmark ja Whirlpool.
Konkurss toimub kolmes etapis. Viit viimasesse vooru
saanud sööklat külastatakse koos hindamiskomisjoniga
ja selgitatakse välja võitja. Konkursi käigus viiakse
õpilaste seas läbi küsitlus nende suhtumise kohta oma
kooli sööklasse.
Lisainfo: Kristel Kalda, Tallinna Linnavolikogu
kultuuri- ja haridusnõunik, tel 694 3290

