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Tiraaž 50 000

TASUTA

UUDISED
Paljulapseliste perede toetus

Lasnamäe LOV Sotsiaalhoolekande osakond
tuletab meelde, et kolme ja enamalapselistel peredel
on võimalik taotleda Vabariigi aastapäeva toetust
oma elukohajärgse lastekaitse spetsialisti või
kliendikeskuse poole pöördudes.
Toetust makstakse Tallinna linna eelarvest ja selle
saamiseks on vaja esitada ka perekonna sissetulekuid
tõendavad dokumendid.
Info telefonil 645 7757
Lasnamäe Leht

Tallinna Lastekodu Maarjamäe
keskuse laste sportimisvõimaluste
toetusprojekt Ülemiste Keskuses
Tallinna Lastekodu Maarjamäe keskus asub
Lasnamäe külje all. Keskuses elab kokku 61 last
vanuses 6-21 aastat, enamus neist on kooliealised.
Lastekodus on olemas korralik spordiplats ning
lapsed harrastaksid paljusid mänge ja spordialasid,
kui neil oleks vajalikke spordivahendeid.
Kõik Ülemiste keskuse head kliendid saavad anda
oma panuse laste toetamiseks tuues keskusesse
uusi või kasutatud sporditarbeid. Eriti oodatud
on
jalgpallid,
korvpallid,
sulgpallireketid,
tennisereketid, suusakomplektid (ka saapad),
lauamängud, spordijalatsid.
Toetada võib ka rahaliselt annetades raha 5
jalgpallipoisi varustuse soetamiseks – seda saab
lasta Ülemistes spetsiaalsesse korjanduslaekasse või
telefoni teel helistades numbril 9007000 (toetuse
summaks 25 kr).
Spordivahenditest on inimesed tänaseks toonud
suuski ja suusasaapaid, samuti spordiriideid –
pusasid, ja t-särke. Raha on otseste annetustena ja
telefonitsi saadud kokku ühe särgi ja põlvekaitsmete
jagu – aga varustust vajaksid viis poissi.
Toetusprojekt kestab kuni 3.aprillini, nii et inimesed
on väga teretulnud oma väikest panust andma – just
sinna kus seda tõesti vajatakse!
Mai Vahtrik
Ülemiste Center OÜ
turundusjuht

Vene Kultuurikeskusele otsitakse
direktorit

Tallinna Linnakantselei kuulutas välja konkursi Vene
Kultuurikeskuse direktori ametikoha täitmiseks.
Tallinna
Linnakantselei
hallatava
asutuse
peamisteks ülesanneteks on kultuuritraditsioonide
säilitamine ja edasiarendamine, tingimuste loomine
huvi- ja seltsitegevuseks ja loominguliseks
eneseväljendamiseks
ning
kultuuripärandi
kättesaadavaks tegemine.
Vene Kultuurikeskuse direktori kandidaadil peab
olema riiklikult tunnustatud kõrgharidus, vähemalt
kolmeaastane kogemus organisatsiooni keskastme
või tippjuhi ametikohal, teadmised avaliku sektori
eelarve kujunemise põhimõtetest ja protseduuridest
ning kõrgtasemel eesti ja vene keele oskus.
Valikul eelistatakse meeskonnatööle orienteeritud,
suure töövõime ja pingetaluvusega, oma senises
töövaldkonnas tulemusliku ja usaldusväärse
tegijana silma paistnud kandidaate, kasuks tuleb
eelnev töökogemus kultuurivaldkonnas.
Kandideerijad peavad oma avalduse, elulookirjelduse
ning kirjaliku nägemuse Vene Kultuurikeskuse
juhi tegevusprogrammist linnakantseleisse saatma
hiljemalt 11. aprilliks.
Tallinna Pressiteenistus

Peavõidu pälvinud arhitekt Oleg Žemtšugov tutvustab oma meeskonna tööd Foto: Taavi Varm

Selgus Lasnamäe Jumalaema kiriku
arhitektuurivõistluse võitja
17. märtsil kell 14.00 avalikustati linnaosavalitsuses
Lasnamäe
Jumalaema
kirikuhoonete
arhitektuurivõistlusel premeeritud tööde autorid.
Avaldusi ideekonkursist osavõtuks tuli 17, kuid
laekus neli võistlustööd. Žürii hindas nende sobivust
projekteerimise lähtematerjaliks, tööde arhitektuurset
lahendust, sobivust Lasnamäe keskkonda ning
vastavust õigeusu kiriku kaanonitele. Töid hinnanud
žüriisse kuulusid Tallinna Linnaehituse AS juhatuse
esimees Vladimir Issakov, preester Boris Merlin,
maalikunstnik Nikolai Kormašov ning Eesti
Arhitektide Liidu aseesimees Ülar Mark ja eestseisuse

liige Ülo Peil.
Žürii otsustas preemiad jagada järgmiselt:
I preemia - võistlustöö märgusõnaga “nikol”, 50 000
krooni
Ergutuspreemia -märgusõna “rosarium”, 15 000
krooni
Ergutuspreemia - märgusõna “kolm”, 15 000 krooni
II ja III preemia jäid žürii otsusel välja andmata
vastavatasemeliste tööde puudumise tõttu.
Neljast esitatud võistlustööst pälvisid autasud kolm.

Ergutustöö “kolm” võitjad saavad isa Borisilt tänuks jumalaema ikooni (Isa Borisi kõrval arhitekt Ülar Mark)
Foto: Taavi Varm

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

Toimetus: tel 6 45 7702, 645 7715
e-post: Maily-Maria.Kiviselg@tallinnlv.ee

Kirjastaja ja levi korraldaja:
OÜ Plastik Studio tel:565 07 950

Autasustamistseremoonia avas Lasnamäe linnaosa
vanem Oleg Rebane. Tseremoonial võtsid sõna ja
selgitasid žürii tööd: Vladimir Issakov , Ülar Mark
ning Nikolai Kormašov.
Lasnamäe
Jumalaema
kiriku
hoonete
arhitektuurivõistlusel sai peaauhinna meeskond
koosseisus Oleg Žemtšugov (Arhitektuuribüroo
Z-Projekt OÜ) ja kolleegid Minskist (Valgevene),
Nikolai Djatko ning Jevgeni Kolomenkin.
Ergutuspreemia saanud kahe võistlustöö autoriteks
osutusid Veronika Valk ja Yoko Alender (OÜ
ZiZi&YoYo) ning Jüri Martson, Rasmus Reinolt ja
Ivo-Martin Veelma (Lokomotiiv OÜ).
“Komisjoni eesmärk oli leida võistlustöö, mis
annab õigeusuga seotud inimesele äratundmise ja
hingerahu,” ütles žürii esimees Vladimir Issakov.
“Võidutöö puhul ei ole tegemist klassikalise
arhitektuuriga vene õigeusukirikuga, pigem on
tegemist läänepoolse variandiga. Loobutud on
sibulatest ja kasutatud on ühe kupliga lahendust.
Materjalid on valitud keskkonnast tulenevalt,
fassaadiviimistluses on materjaliks paekivi. Lisaks
kirikuhoonele tuli leida koht kirikukoolile, et ka
noored leiaks tee kirikusse.”
Lasnamäe Jumalaema kiriku hoone avaliku
arhitektuurivõistluse korraldas Tallinna Linnaehituse
AS koostöös Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Arhitektide
Liiduga. Tänavu 2. jaanuaril välja kuulutatud
arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli saada Lasnamäe
Jumalaema kiriku hoonetele parim lahendus.
Lasnamäe
linnaosavalitsus
on
võtnud
detailplaneeringu menetlemise oma koordineerimise
alla. Projekti rahastab Lasnamäe Jumalaema kiriku
sihtasutus.

Lasnamäe Leht

Reklaami tellimine: tel 566 81 506 fax 635 7971
e-post: eva@plastikstudio.ee
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Linnaosavalitsus ei luba Linnaosavalitsus teeb koostööd
ebaseaduslikku tegevust Murtud Rukkilille Ühinguga
23.
märtsil
korraldas
linnaosavalitsus
koosoleku seoses eelmises lehenumbris
avaldatud garaažiühistute Härma 10, Põhi
ja Härma 10-III liikmete pöördumisega
linnaosavanema
Oleg
Rebase
poole.
Garaažikompleksi Härma t 10 katuselael asuva
parkla omanikud otsivad abi omavolilise
hõivamise
ja
ebaseadusliku
tegevuse
lõpetamisel ning linnaosavalitsuse juhtkonna
kindel seisukoht on, et ebaseaduslikku
tegevust Lasnamäel olla ei tohi.
Koosolekul
osalesid
garaažiühistute,
turvafirmade ning Ettevõtlusameti esindajad.
Jõuti otsusele, et koostöös on võimalik aidata
korrale kutsuda ebaseaduslikku teenust pakkuv
ettevõtja. Olemasoleva info kohaselt on
politsei alustanud materjali kogumist lähtudes
eelmise lehenumbri artiklist. Garaažiühistud
esitavad politseile täiendavalt ka avalduse.
Ettevõtlusameti esindaja sõnul viidi veebruaris

läbi väärteomenetlus OÜ Hansa Parking osas.
Paraku on antud juhtumi puhul tegevusstiiliks
saanud olukord, kus üks firma lõpetab
tegevuse kontrollimiste tulemusel, kuid kohe
tekib uus. Mis puudutab OÜ Hansa Parking
kauplemistegevuseks õiguse puudumist, siis
ettevõtlusamet tegi politseile vastavasisulise
kirja.
Ettevõtlusameti
väärteootsust
ebaseaduslik ettevõtja ei vaidlustanud, trahvi
maksti 1500 EEK.
Läbirääkimised OÜ Hansa Parkingu ja
garaažiühistute vahel pole seni tulemusi
andnud, kuna garaažiühistud soovivad katuse
vabastamist, et alustada selle remondiga ja
OÜ Hansa Parkingu pakutud summadest ei
saa katust remontida.
Millised saavad olema ühistegevuse tulemused,
sellest edaspidistes lehenumbrites.

Lasnamäe Leht

Jaak Põlluaas
Tiina Naarits
1949.a.
märtsiküüditamise
eelõhtul, 24. märtsil kogunesid
Murtud Rukkilille Ühingu
Tallinna osakonna liikmed
Lasnamäe linnaosavalitsusse,
Punane tn 16, et üheskoos
meenutada aastakümnete eest
läbielatut. Lasnamäe linnaosa
pakkus
esimese Tallinna
linnaasutusena küüditatute ja
represseeritute ürituseks oma
ruume.
Lasnamäel peetud Murtud Rukkilille Ühingu koosolekul osalejad. Teiste
Edaspidise hea koostöötahte
seas paremalt esimene ühingu juhtuse esimees, Enno Uibo, paremalt
neljas ühingu Tallinna piirkonna sekretär, Lehte Niilo. Foto: Evelin
kinnituseks
allkirjastasid
Koemets
Lasnamäe linnaosa vanem Oleg
Rebane ning MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu
Murtud Rukkilille Ühingus on ligi 700 liiget,
juhatuse esimees Enno Uibo koostöölepingu.
eelmisel aastal korraldas ühing esimese
Koostöölepingus kinnitab Lasnamäe Linnaosa
konverentsi “Rahutute aegade päev” ja tänavu
Valitsus, et on ühingule igakülgselt toeks
14. juunil oodatakse huvilisi juba teisele
küüditamisja
repressioonisündmuste
konverentsile, mis toimub Tartus. Ühingul on
mälestuste kogumisel ja talletamisel ning
oma häälekandja “Rukkilill”, mis ilmub vastavalt
ürituste korraldamisel. Murtud Rukkilille Ühing
rahalistele võimalustele kord kvartalis.
omalt poolt püüab elavdada Lasnamäel elavate
Kontakti saab ühinguga võtta nii telefoni kui
repressiooniohvrite seltsitegevust.
kirja teel: tel 607 2501; postiaadress: Kursi tee
“Ühingu eesmärk on pöörata tähelepanu veel
8, Kuusalu, 74601 Harjumaa; e-post: rehi@hot.
elavate represseeritute tänasele elule, olme- ja
ee . Oodatud on erinevad represseerituid
sotsiaalsetele tingimustele. Me ei tee ühingus
vaevavad küsimused, et koos leida neile
vahet rahvusel, usutunnistusel, nahavärvil ega ka
lahendus. Praegu on näiteks küsimus ka Suures
mis poolel võideldi – kõik tahtsid ju ellu jääda.
Isamaasõjas langenute ühishaua nimekirjades,
On oluline, et täna ei tunneks ennast keegi üksi
mistõttu nii teave kui küsimused ka selles osas
ega kõrvalseisjana,” selgitas Enno Uibo.
on teretulnud.

Pensionäride infopäev 30. märtsil

Lasnamäe Sotsiaalkeskuses Killustiku tn 16 tel 621 8998

Vaade Härma 10 parklale. Linnaosavalitsuse fotokogu

30.03. kell 14.00-15.00 infotund eesti keeles
Teema:«Hooldajatoetuse
määramine.
Parkimiskaardid
erivajadustega
inimestele
ja transport arsti juurde/haiglasse perearsti
saatekirjaga».

Infotunni organiseerib linnaosa sotsiaalhoolekande
osakond koostöös Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
peaspetsialisti Malle Ojamaaga. Osaleb ka
linnaosavalitsuse juhtkond.

Lasnamäe jalgpalli klubi “Ajax”
Aleksei Kohanenko
www.estfootball.ee
toimetaja
Ametlikult eksisteerib klubi “Ajax TLMK” 1.
septembrist 1993. Klubis on alati olnud palju
lastemeeskondi, “Ajax” on Eesti lastejalgpalli
lipulaev. Me otsime alati uusi treenereid, valime
uusi väikseid sportlasi. Kasutades juhust, tahan
kutsuda klubisse igas vanuses lapsi alates 5.
aastast. Meil on integratsioonile oma lähenemine
– valisime paar eestikeelset lastemeeskonda ja
ühe tüdrukute naiskonna. Praegu klubis on 10
treenerit ja üle 400 lapse.
Erilist rõhku paneme lastejalgpallile – mullustel

Eesti meistrivõistlustel osales meie 22
meeskonda erinevates vanusegruppides, mis on
omamoodi rekord. Klubi sportlased näitavad
end aktiivsena, lastekool töötab väga hästi ja
esimeses liigas mängiv meeskond koosneb üle
50% meie kasvandikest! Laste jalgpallikool
töötab, efektiivsemaks tööks on aga vaja baasi,
millele üritame pöörata suuremat tähelepanu.
Eeldused sportimiseks on klubile tähtsad
Baas – see on maksimaalselt komfortsed
tingimused treenerite tööks ning laste jalgpalli
treeningute läbiviimiseks. Praegu me lõpetame
tribüüni ehitamist, plaanime rajada sisemaneeži,
mille mõõdud pole veel kindlaks määratud, kuid
väljak peaks olema umbes 80x40 meetrit. Sugugi

vähe tähtis pole linnaosavanem Oleg Rebase
tõsine spordihuvi ja noorte spordi toetamine.
Nii oleme tema toel saanud hooldada staadionit,
et ka talvisel ajal oleks tingimused jalgpalli
mängimiseks väliväljakul olemas. Tore on, et
Oleg Rebane käib meie spordiüritustel ja osaleb
aktiivselt noortespordi arendamisel.
Kavandame ehitada klubihoone, sest varem
või hiljem peame koolihoonest lahkuma. Klubi
peaväljak on üks 5 parimast üle Eesti. Meie
mängijatele ja lastele on tagatud kõik tingimused
– mitmed kunstväljakud ja muruväljak.
Plaanitakse laiendada väljakute arvu, selleks
lubas linnavalitsus maa eraldada. Meil eksisteerib
terve klubistruktuur – oma meditsiiniline personal
jm. Klubi arenguks tehakse kõike. Tulevikus

hakkavad klubi baasi
kuuluma: jalgpalliklassid,
saunad,
puhkeruumid,
taastumisruumid,
jalgpallimuuseum,
oma
jalgpallibaar, sporditarvete
kauplus – see kõik on juba
meie plaanides.
Antud
püramiidi
baasmeeskonnaks on “Ajax Lasnamäe”, mis juba
kolmandat aastat mängib Eesti meistrivõistluste
esimeses liigas. See aasta algas edukalt, aga
vaatame, kuidas läheb edasi. Meeskonnas
on kogenud ja ka väga noored mängijad, me
loodame, et selline mudel toob meile edu.

1. Ajax Lasnamäe
200
2. Levadia 2
200
3. Vaprus
200
4. TJK
200
5. Tervis
101
6. Kalev
101
7. Lelle SK
101
8. TVMK 2
002
9. FC Elva
002
10. Merkuur Un.
002
V voor. Laupäev, 2.aprill
14.00 TJK – Ajax-Estel Tallinn

Klubi president Boris Dugan viib läbi autasustamist Foto: Maksim Tšitšerin

9-1 6
4-0 6
6-1 6
3-0 6
5-3 3
3-3 3
4-8 3
1-7 0
1-7 0
0-6 0

VI voor. Laupäev, 9.aprill.
14.00 Ajax-Estel Tallinn – Kalev Tallinn
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Legaalsed ja illegaalsed
uimastid õpilaste seas
Aruande koostajad:
Eda Heinla,
Niina Derman
Illegaalsete uimastite tundmine

•Kui varasematel aastatel teadsid nooredväga hästi
peamiselt kolme narkootikumi - marihuaanat,
kokaiini ja heroiini, siis 2003. aastal on neile
lisandunud ecstasy, amfetamiinid ja LSD.
•Kõige vähem tuntakse crack’ ja rahusteid/
uinuteid.

Illegaalsete
soov

uimastite

proovimise

•Nii 1999 kui ka 2003 aastal vastab 26%
noorukitest, et nad on soovinud proovida mõnd
küsitluses etteantud 22-st narkootilisest ainest.
•Samas on aga mingit illegaalset uimastit tegelikult
proovinud õpilaste osakaal iga uuringuaastaga nii
kogu Eestis kui Tallinnas kasvanud.

Illegaalsete uimastite tarvitamine

•2003 a oli kolmandik Tallinna noortest oma elu
jooksul kasutanud mingit illegaalset uimastit.
•Rahvuste lõikes on kõikidel küsitlusaastatel
Tallinnas olnud muust rahvusest noorukite
hulgas enam narkootiliste ainete kasutajaid ning
2003 aastaks oli suurenenud kahe rahvusrühma
noorukite
erinevus
mingisuguse
uimasti
kasutamise osas märgatavalt.
•Viimase nelja aasta jooksul on kiiresti tõusnud
Tallinnas
elavate
15-16-aastaste
teistest
rahvustest õpilaste hulgas nende osakaal, kes on
vähemalt kord elus proovinud narkootilist ainet.
•Läbi aastate on poiste hulgas olnud enam
narkootiliste ainete tarvitajaid.
•Viimastel aastatel sagenes Tallinna tüdrukute
hulgas enam nende osa, kes olid proovinud kordki
elus mingit narkootikumi. Saadud tulemused
viitavad Tallinna tüdrukute hulgas kasvavale
ohutegurile - poistega võrreldes võib nende
puhul olla suurem tõenäosus sattuda illegaalsete
uimastite tarvitajate hulka.

•Kõige levinumaks narkootikumiks on peetud
marihuaanat või hašišit, mille kasutajate hulk on
iga järgneva uuringuaastaga kahekordistunud.
•Erinevatest illegaalsetest uimastitest on lisaks
marihuaanale Tallinna noorte hulgas 1995.-2002.
aastani sagenenud eelkõige rahustite, uinutite ja
ecstasy tarvitamine.
•15-16 aastased tütarlapsed on uuringute
tulemusena potensiaalne riskirühm, kelle
tõenäosus sattuda illegaalsete uimastite tarbijate
hulka on kiiresti kasvamas.

Illegaalsete uimastitega alustamine

•Uimastite proovimise aluseks peavad 15-16aastased õpilased eelkõige uudishimu ja teisena
“kaifi” saamist.
•Vanus, millal esimest korda noored illegaalseid
uimasteid proovivad algab peamiselt 12.
eluaastast.
•Kõige
sagedamini
alustatakse
uimastite
proovimist 14-aastaselt
•Uurimuse tulemused viitavad tendentsile, kus
narkootiliste ainete esmakordse proovimise
iga on nihkunud keskmiselt ühe aasta võrra
varasemaks.
•Esimene proovitud illegaalne uimasti saadakse
enamasti sõprade ringis, seda iseostmata.
•Teine peamine võimalus narkootilise aine
saamiseks on olnud vanemalt sõbralt saamine,
kusjuures selline võimalus on ligi poole võrra
langenud 1995. aastaga võrreldes.
•Illegaalsete uimastite kättesaadavust hindavad
Tallinna 15-16-aastased õpilased tunduvalt
kergemaks, võrreldes kõikide Eesti õpilaste
keskmiste arvamustega.
•Kõige lihtsamini kättesaadav on marihuaana.
•Kõige enam on 2003. aastaks Tallinna noorte
arvates vähenenud võimalus kergesti osta
marihuaanat ja hašišit baarist, diskolt, peolt.
•Endiseks on jäänud õpilaste seisukoht
diilerilt ostmise osas, seda võimalust peavad
noored küsitluses etteantud kohtadest kõige
soodsamaks.

Eesti Reumaliit korraldab Mustakivi
Kaubakeskuses tervisepäeva
Lea Nõulik
Eesti Reumaliidu pressisektretär
16.aprillil on Mustakivi Kaubakeskuses
võimalik kontrollida oma luude tervist.
Selle tarbeks on kl.11-15 end sisse seadnud
väike
osteoporoosikabinet.
Kohal
on
osteoporoosikabineti õde koos spetsialistiga.
Saab mõõta luutihedust ja vajadusel kohe ka
konsultatsiooni ning seda kõike sel päeval
tasuta.
Osteoporoos ehk luuhõrenemine on haigus,
mis muudab luud hapraks ja toob kaasa suure
luumurruohu. Statistika näitab, et kolmandikul
üle 50aastastel naistel ehk postmenopausis
naistel on luuhõrenemine. Osteoporoos ohustab
aga ka mehi. Arvatakse isegi, et meestel on
risk saada osteoporootiline luumurd suurem
kui risk haigestuda eesnäärme vähki.
Luuhõrenemine esialgu erilisi vaevusi ei
põhjusta, haigus on hiiliva iseloomuga,
mistõttu saavadki paljud selle haiguse
olemasolust teada alles pärast luumurru
tekkimist. Tüsistuste – luumurdude - tõttu on
suur tõenäosus invaliidistuda ja voodihaigeks
jääda. Uuringud näitavad, et ligi 20%

reieluukaela murdnutest sureb selle tagajärjel
esimese aasta jooksul.
Osteoporootilisi luumurde saab vältida, kui
võtta varakult kasutusele vajalikud abinõud.
Osteoporoosi diagnoosimiseks kasutatakse
luu mineraalse tiheduse määramist. Protseduur
võtab aega vaid minuti ning see on valutu.
Patsient asetab oma randme aparaadi alla ning
monitorile kuvatakse pilt luu tiheduse kohta.
Eestis on statsionaarsed luutiheduse mõõtmise
aparaadid seni vaid Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
Protseduur maksab tavaliselt 182 krooni.
Luustiku ehitusele pannakse alus varajases
nooruses, tippmassi saavutavad luud 25-30
aastaselt. Sealt hakkab tahes-tahtmata luumass
vähenema. Seetõttu on lapse- ja noorukieas
oluline luude tugevdamisele tähelepanu
pöörata. Kui juba tippmass on kehv, algab
langus sedavõrra madalamalt tasemelt.
Tänapäeval on osteoporoosi ja osteoporootiliste
luumurdude
vältimisele
kaasaaitamiseks
hulgaliselt ravivõimalusi. Kui uuring näitab,
et patsiendil on tõepoolest luud hõrenenud,
saab tänapäevaste ravimitega mitte ainult
luukadu peatada, vaid ka ravida. Täpsemalt
saab lugeda ka aadressilt www.reumaliit.ee

RAHVA TERVIS

HIV ja AIDS ennetustöö
Marika Raiski
Sotsiaalministeeriumi
meediaspetsialist
Mullu läbis HIV ja AIDS ennetustöö käigus
riskikäitumise vähendamisele suunatud koolituse
27 700 noort, lisaks jagati noortele välja ligi 440
000 kondoomi.
HIV ja AIDS riskikäitumisele suunatud koolituse
läbisid mullu 27 700 koolinoort, kutsekoolide õpilast
ja ajateenijat. Noortelt-noortele koolitusi viisid läbi
392 noort ja koolitusi läbiviivaid õpetajaid oli 144.
Noorte jaoks töötab Eestis ka 16 nõustamiskabinetti,
kus nõustatakse noori seksuaalkäitumise ja
suguhaiguste osas ning kus soovijad saavad teha
HIV-testi.
Kogu elanikkonna seas tehtava ennetustöö käigus
anti mullu nii eesti- kui ka venekeeles välja
infomaterjalid teemadel naine ja HIV, turvaseks,
ohutus ja süstalde desinﬁtseerimine, sugulisel teel
levivad haigused ja nendest hoidumine.
Eestis on kokku 21 süstlavahetuspunkti, mida mullu
külastati kokku 57 145 korral. Nende kaudu jagati
välja 520 000 süstalt ja kokku koguti 288 000
kasutatud süstalt.
Eestis diagnoositud 4442st HI-viiruse kandjast
sai antiretroviirusravi eelmisel aastal ligi 100
inimest. See ravi on kõigile vajajatele tasuta ning
seda pakutakse kolmes kohas: Tallinnas, Tartus ja
Kohtla-Järvel. Metadoonravi sai 253 inimest.
Anonüümne vabatahtlik testimine ja nõustamine
on võimalik 6 AIDS-i nõustamiskabinetis Eesti
erinevates linnades, AIDSi usaldustelefon alustas
tööd 2002. aasta algusest ja internetipõhist
nõustamist alustati üleeelmisel 2003. aastal.
HIV-positiivsetele
inimestele
pakutakse
psühhosotsiaalset toetust. Nii töötavad tugigrupid
HIV-positiivsetele inimestele, naistele, endistele
narkosõltlastele ja homoseksuaalsetele meestele,
lisaks tugigrupid vangidele seitsmes vanglas. Mullu
oli 15-sse HIV-positiivsete inimeste tugigruppi
ühtekokku kaasatud 273 inimest.

Kes rahastab ennetustööd?

HIV
ja
AIDS
ennetustööd
viib
ellu
Sotsiaalministeeriumi
allasutus
TAI
läbi
mittetulundusühingute kasutades selleks Global
Fundi ja riiklikke vahendeid. Mullu eraldas riik
ennetuseks 7 ning Global Fund ligi 20 miljonit
krooni.
Sel aastal on riikliku programmi ennetuseelarveks
kavandatud 11 ja Global Fundi toetab ennetustegevuse
ellu viimist 21 miljonit krooni eest.

Kui palju on meil HI-viiruse kandjaid?

Eestis on 2005. aasta jaanuari seisuga tuvastatud
4497 HI-viiruse kandjat ja 70 AIDSi haigestunut.
Kõige enam HIV-positiivseid inimesi diagnoositi
2001. aastal, kui uute nakatunute arv oli 1474.
Aastatel 2002 ja 2003 hakkas uute nakkusjuhtude
arv tasapisi langema, olles vastavalt 899 ja 840.
Eelmisel aastal diagnoositi 743 uut HIV positiivset.
Tervise Arengu Instituudi direktori Maarike Harro
sõnul näitab uute nakatunute avastamise statistika,
et ennetustöö on hakanud vilja kandma. „2004.
aasta teises pooles hakkas hoogsalt kasvama AIDSi
nõustamiskabinettide külastatavus ja ühtlasi ka seal
tehtud HIV testide arv. Samas ei toonud suurenenud
külastatavuse kasv kaasa uute nakatumisjuhtude
avastamise kasvu,“ ütles Harro. „HIV-nakkust
ennetavad tegevused on Global Fundi programmi
esimesel aastal käivitunud intensiivselt ning
võrreldes varasemate aastatega jõutakse mitmeid

kordi rohkema arvu riskigruppide esindajateni.
Kuigi paljud meetmed hakkavad mõju avaldama
alles aastate jooksul, on ka uute nakkusjuhtude
vähenemine selgeks võiduks inimelude osas.”

Kelle seas levib HIV enim?

Eestis levis HIV aastatel 1988–1999 peamiselt
seksuaalsel teel (nii homo- kui heteroseksuaalselt).
Alates 2000. aastast on nakkus saadud üle 90%
juhtudest süstalde ühisel kasutamisel. Kuigi
andmed on puudulikud, on 2002. aastal täheldatud
HIVi leviku suurenemist heteroseksuaalsel teel.
Nii moodustasid AIDSi nõustamiskabinettide
andmetel süstivad narkomaanid 2001. aastal 90%
HIV-positiivsetest, 2002. aastal 72%, 2003. aastal
66% ning 2004. aastal vaid 52,5%. Seega on HIV
hakanud üha enam levima riskigruppidest välja.
Valdav osa HIV-positiivseid juhte on registreeritud
Ida-Virumaal ja Tallinnas.

Kes ja kui vanad on HI-viiruse kandjad?

Enamus HIV-kandjatest on mehed, kuid naiste
osatähtsus on viimaste aastate jooksul tõusnud. Kui
2000. aastal moodustasid naised 20% registreeritud
HIV-juhtudest, siis 2002. aastal diagnoositutest
oli naisi 30%. 2003. aastal moodustasid naised
registreeritud HIV-kandjatest 28% ning 2004. aastal
32,4%. 15-19-aastaste vanusegrupis on 2004. aastal
uute nakkusjuhtude seas naiste osakaal isegi suurem
kui meeste oma.
Eesti uutest HIV-nakkusega registreeritutest oli
alla 25-aastasi 2000. aastal 68%, 2001. aastal
78%, 2002. aastal 72% ja 2003. aastal 66%. 2004.
aastal oli uutest sel aastal avastatud HIV-juhtudest
kinnipeetavaid 21% ehk 155 inimest. Doonoritest
on aastatel 1989–2003 HIV-nakkus avastatud kokku
61 juhul.
Kõigil naistel, kes pöörduvad end rasedusega
arvele võtma, soovitatakse Eestis teha HIV-test.
Enamus naistest on sellega ka nõus. Eestis on HIVpositiivseid rasedaid aastate jooksul registreeritud
140. Eelmise aasta 1. novembri seisuga on emalt
nakkuse saanud aastate jooksul kokku 14 last.
HIV-positiivsete rasedate hulk on aastate jooksul
suurenenud, olles 2001. aastal 35, 2002. aastal 55
ja 2003. aastal 64.
2003 aasta lõpu seisuga oli surnud 60 HIV-positiivset
(neist 21 AIDS-i haiget), kellest 19 suri AIDS-i,
teised narkootikumide üledoseerimise, vigastuste
või infarkti tõttu
.

Ohuks
noorte
kasutamine

vähene

kondoomi

Oluliselt võib epideemia kulgu lähitulevikus
mõjutada see, et nüüd on viirus hakanud levima
seksuaalsel teel narkomaanidelt ja nende
seksuaalpartneritelt ka tavaelanikkonda.
TAI poolt 2002-2003 läbiviidud noorte
seksuaalkäitumise uurimuse kohaselt kasutas
viimase 12 kuu jooksul 19-29-aastastest ühe-öö
partneri korral alati kondoomi vaid 41% ja lühiajalise
partneri korral 32 % noortest. 14-18-aastaste noorte
hulgas on vastavad näitajad 56% ja 46%.
Samuti on Eestis levinud paljud suguhaigused,
mis viitavad kaitsevahendite mittekasutamisele.
Seega võib hetkeolukorda iseloomustada kui
elamist viitsütikuga pommi otsas, kuna viiruse
levimisel riskigrupist noorte sekka on edasine levik
tõenäoliselt juba plahvatusliku uute juhtude arvuga.
Seetõttu on eriti oluline see protsess peatada,
pöörata piisavalt tähelepanu meie narkomaanide
populatsioonile ja harida noori inimesi, et nende
seksuaalset riskikäitumist vähendada.

Sotsiaalkeskuse meeleoluka munakonkursi võitjad
Ivika Kärner
sotsiaalkeskuse
juhataja

Foto: Evelin Koemets

24. märtsil lõppes võitjate autasustamisega
Lasnamäe Sotsiaalkeskuses
neli päeva
kestnud
«Munakonkurss».
Eakad
on
aktiivsed
ja
traditsioonilisi
pühasid
väärikalt meelespidavad. Sotsiaalkeskus
aga autasustas eriti silmapaistnud töid.
Peapreemia sai Tiiu Said, kes oli võidumuna
värvinud kaunites lillades toonides. Teisele
kohale tuli Hella Kattai pajutibudega muna.
Kolmanda koha võitis Hulla Liiv.

Foto: Aleksander Korolkov

Publiku
lemmikuteks
valiti
kukeks
kujundatud muna ja heegeldatud ümbrisega
muna. Autorid vastavalt Ella Järv ja Laine
Paljak. Veel anti välja auhinnad kahele
kompositsioonile. Autorid Antonina Šaitor
ja Laine Rassadina.
Eripreemia pälvis Hulla Liivi käsitööring
kõige aktiivsema osalemise eest.
Kingitused võitjatele ostsime Merimetsa
Tugikeskuse poest. Need käsitööd on väga
kaunid ja Merimetsa Tugikeskusest tooteid
ostes toetame Tallinna ja selle lähiümbruse
psüühikahäiretega inimeste toimetulekut ja
töövõimalusi.

25. märts 2005

Kuidas ja millise kriteeriumi järgi peab
TEATED
korteriomanik tasuma elamu majandamiskulusid?
Tööpakkumine

Riho Suurkuusk
Peale korteriomandi seadmist on kerkinud üles
küsimus, millise pinna järgi peaks korteriomanik
majandamiskulusid tasuma. Segadus on tekkinud
sellest, et inimesed erastasid oma korteri pinna järgi,
kuhu olid sisse arvestatud (koeﬁtsiendiga) ka rõdud
või lodžad ning maksid ka selle pinna järgi (nn
korteri üldpind). Korteriomandi seadmisel aga kanti
kinnistusraamatusse korteri suurus ilma rõdu või
lodžat arvestamata (endise arusaama järgi nn köetav
pind).
Korteriühistuseaduse §15´ (1) öeldakse, et
majandamiskulusid arvestatakse eluruumi üldpinna
ühe ruutmeetri kohta, kui KÜ Põhikirjas pole
sätestatud teisiti. Seega, kuigi tuleb üldjuhul
lähtuda kinnistusraamatusse kantud andmetest,
võivad korteriomanikud ise otsustada, millist pinda
nad majandamiskulude jaotamisel korterite vahel
kasutavad. Oluline on siinjuures see, et kasutades
erinevat jaotuspõhimõtet kui seaduses sätestatud,
peab see olema ﬁkseeritud KÜ Põhikirjas (KÜS §
4 lg 2). See nõue tagab, et valitud kulude jaotamise
printsiipi poleks võimalik kergekäeliselt muuta.
Põhimõtteliselt on ju ükskõik, milline pind aluseks
võtta. Mingi teenus elamule maksab tavaliselt ühe

INFO
Tulevane 1. klassi õpilane Tallinna
Laagna Gümnaasiumis
Tiiu Riimak
Tallinna Laagna Gümnaasiumi
algklasside ainesektsiooni esimees
Tallinna Laagna Gümnaasiumil täitub 2005.
aastal 25 aastat. Olime 1980. a esimene
eestikeelne kool uues Lasnamäe linnaosas. Kuid
laste õpetamine meie koolis jätkub, nagu seda
on tehtud aastakümneid. Saabunud on jällegi
aeg tuttavaks saada uute esimeste klasside
õpilastega. Kutsume kõiki tulevasi esimese
klassi õpilasi, kes on valinud oma kooliks
Tallinna Laagna Gümnaasiumi, koos vanematega
aulasse 5.aprillil 2005.a
kell 18.00 kooli
tutvustavale õhtule. Kuulame õpilaste poolt
pakutavat kontserti ja tutvume õpetajatega ning
koolimajaga. Palume tutvuda võimaluse korral
ka meie kooli koduleheküljega internetis (www.
laagna.tln.edu.ee), kust on võimalik hankida
teavet kooli kohta.

LUGEJA KIRI
Tänu linnaosavalitsusele
Saime juba päev enne naistepäeva kätte
tänavahoolduseks
vajaliku
puistematerjali
linnaosavalitsuse poolt. Suur tänu osutatud abi ja
korteriühistule osutatud tähelepanu eest! Soovin
ühistu nimel anda tänusõnad edasi kõikidele
linnaosavalitsuse ametnikele, kes osalesid
ühistuid toetava projekti elluviimisel, eeskätt
linnaosavanem Oleg Rebasele ja linnamajanduse
osakonna juhataja Vello Karule.
Majaka tänava korteriühistu “Meie Kodukolle”
juhataja N. Obornjev

kindla summa. Jagades selle kulu korterite vahel,
muutub erinevate pindade kasutamisel ainult tariif,
kusjuures korteri makse suurus jääb praktiliselt
samaks. Mõningane erinevus tekkib eri suurusega
korterite vahel - ilma rõdusid või lodžasid
arvestamata võidavad tavaliselt väikesemad korterid..
Majandamiskulude all mõeldakse siin elamu hooldusja remondikulusid ning majandamiseks osutatud ja
ostetud teenuseid. Kommunaalteenused siia alla ei
kuulu ( KÜ seaduse §15´ lg 1ja 2).
Elamutes, kus pole moodustatud KÜ-d, toimitakse
Korteriomandiseaduse
(KOS)
järgi,
kus
majanduskulud jaotatakse korteriomanike vahel
sisuliselt sama printsiibi järgi (KOS §13 lg 1)
Kuid asjal on veel teine nn juriidiline pool. Nimelt on
kõik pinnad elamus, mis pole reaalosad, mõtteliste
osadena kõikide korteriomanike kaasomandis.
Seega ei kuulu ka korteri lodža või rõdu otseselt
korteri omanikule. Seda võib kurjasti ära kasutada
näiteks Teie pahatahtlik naaber, nõudes vaba pääsu
Teie korteri rõdule või lodžale (mõnel elamul on
tõesti naaberkorterite rõdud ühenduses) – ja Teil
puudub seaduslik alus keelduda! Sama kehtib ka
näiteks keldribokside kohta.
Selle võimaliku probleemi ärahoidmiseks võivad
korteriomanikud sõlmida kaasomandis olevate

ruumide või pindade kasutamise kokkuleppe, kus
näidatakse ära, milliseid pindu keegi kasutab.
Lodžade või rõdude kasutamise kokkuleppena saaks
käsitleda ka seda, kui majanduskulude jaotamisel
on neid pindu arvesse võetud. Sel juhul maksab ju
korteriomanik otseselt ka lodža või rõdu eest ja see
on argumendiks võimalike vaidluste puhul.
Samas on olemas KÜ-sid, kus majandamiskulud
on jaotatud kõikide korterite vahel võrdselt, nende
suurust arvestamata. Ei ole õige väide, et elamu
majandamiskulud ei olene korteri suurusest. See on
õige näiteks ühe spetsiiﬁlise kululiigi puhul nagu
elamu kulude arvestamine, jagamine korterite vahel
ja kuluteadete väljastamine korteriomanikele (nn
raamatupidamisteenus), kus kulu tõepoolest ei sõltu
korteri suurusest. Elamu hooldus- ja remondikulud
aga sõltuvad otseselt korteri suurusest! Üldprintsiip
on ikkagi see, et omanikule arvestatud kulude
suurus oleks vastavuses tegelike kulutustega sellele
korterile. Seega peab suurem korter maksma ka
suurema osa majandamiskulusid.
Selle kirjatüki eesmärgiks on juhtida KÜ juhatuste
tähelepanu võimalikele probleemidele elamu
majanduskulu jagamise printsiipi valides. Valik on
Teie!

Muistne kahevõitluse Süsteem Lasnamäel
Boris Polov
26.–27. veebruaril toimus endise lasteaia hoones
aadressil Võru 11 ebatavaline üritus. Teise inimese
keha juhtimise imesid näitasid külalised Venemaalt:
härrad Mihail Rjabko ja tema õpilane Valentin
Talanov. Välimuselt heasüdamlik “onuke” (mitte
mingi “kõva mees”) Rjabko lükkas Vahemärgatavate
käe- või jalaliigutustega põrandale traditsiooniliste
kahevõitluste kogenud spetsialiste. Sõrmevajutustega
sundis keerduma erinevas suunas “ründava” keha,
teiste vajutustega kõrvaldas valu ja taastas inimese
tervist. Ta näitas sellist kaitsetehnikat noa eest, et
pealtvaatajatel oli aplausist raske hoiduda. Midagi
niisugust pole mul kunagi õnnestunud näha, kõik
meenutas elavat pilti sangareist bõliinadest või
Akunini raamatutest.
Samuti tutvustati meile sellise unustatud eset nagu
piits. Selgus, et isegi kerge piitsalöögiga võib lüüa
käest mis tahes ründerelva, aga võib ka välja ravida
nimmepiirkonna valu. Samuti “aitab” piits idamaisete
kahevõitluste ükskõik mis seisangutest.
Seminari järel sai selgeks, kuidas taastusid muistsed
võitlejad pärast võitlust tingimustes, kus puudus
meditsiin ning kuidas nad valmistusid kahevõitlusteks.
Igas inimeses on oma arst – meie hingamine.
Kõlab banaalselt, kuid just õige hingamisviis aitab
kõrvaldada “läbistava” löögi tagajärjed, teha esimest
korda elus 100 kätekõverdust või juhtida oma südame
rütmi.
Kahevõitlejate ringis Mihail Rjabko on tuntud
Süsteemi patriarhina. Süsteem kujutab endast Vene

MARIA NALJAD
Kaks purjus meest istuvad baaris: “Kuule, Jack,
kas sulle meeldib mu naine? Kui palju sa tema eest
annaksid?”
“Mitte midagi!”
“Oleme kokku leppinud, võta!”






AS Tallinna Külmhoone
otsib
jäätisevabrikusse
liinitöölisi.
Tel: 605 7773

Korteriühistute
infopäev

hooaja

juhtidele

töödele

tasuta

03.aprillil 2005 kell 11-14 Hansapanga Rävala
kontoris (Rävala 5, Tallinn). Kohapeal nõustavad
ühistute poolt tunnustatud ehitusfirmade
esindajad, ehituseksperdid ja hooldusfirmad.
Lisaks asjakohane informatsioon ühistu
laenutaotlemise ja kindlustusega seotud
küsimustes. Sooduspakkumised ja kingituste
loosimised.

HARIDUS JA SPORT
Õpilaste vastuvõtt Lasnamäe
Üldgümnaasiumi (Läänemere tee 31,
bussid nr. 5, 29, 63 Kelluka tee peatus)
13. -14. aprillil k.16.00 – 19.00 toimub
tutvumisvestlus ja 1. klassi astuvate õpilaste
registreerimine.
Info telefonidel 6366091 (Mare Siig) ja 6366114
(Siiri Tall).

Eesti keele õpetaja

Kahevõitluse ühte elustatud suunda. Vene Süsteem
tuli meile sajandite sügavusest, varasema kristluse, pakub koduõpet vene keele baasil ja võtab vastu
vürstide družiinade, varjaagide-viikingite ja Kulikovo töökoha pakkumisi eesti keele õpetamiseks.
lahingus võitlejate ajast. Süsteem on säilinud tänu Tel 621 8032, Maris
väeteenistuses olevatele inimestele, nimekate aadlike
sugukondade teenriteks maskeeritud valvuritele KULTUUR JA VABA AEG
ning ka tänu rusikavõitluse rahvatavale. Sellest,
mida me nimetame täna Süsteemiks, kasvas välja
võitlussambo. “Iidsete” idamaisete kahevõitluste 30 - 31. märtsil toimuvad TTÜ-s
austajaile pean aga valmistama pettumuse – Süsteem kärjääripäevad Võti Tulevikku 2005
arenes sajandite jooksul püsivalt sõdival muistsel
Üritus on suunatud kõigile tudengitele üle
Venemaal ning ka “varjaagidelt kreeklaste teel”
(püsivalt sõdivatelt viikingitelt kuni Ida Rooma Eesti, kuid esmajoones Tallinnas õppivatele.
Projektis osaleb ligi 50 ettevõtet nii Eestist
impeeriumini).
Maailmas on näha huvi kasvu Vene Süsteemi vastu kui Euroopast laiemalt. Lisaks firmade
ning antud süsteemi harrastatakse juba 50 riigis, presentatsioonidele esinevad 30. märtsil
ettekannetega enese müümisest, oma äri
eriti aktiivselt USAs ja Saksamaal. Rahvusvahelise
alustamisest ja teistel teemadel vastava ala
seminari Lasnamäel korraldas Tallinna instruktor,
spetsialistid Eesti ärimaailmast. Karjääripäeva
kahevõitlejate ringis tuntud inimene Andrei
toimumise nädalal leiab TTÜ fuajeest tuhat
Dikarjov. Seminaril osales üle 50 mehe ja naise, kelle
erinevat tööpakkumist.
hulgas olid eestlased, venelased ning ka soomlased
Üritus on tasuta ja selle korraldab
ja lätlased. Osalejate vanus oli vahemikus 16–62 tudengiorganisatsioon MTÜ BEST-Estonia.
ning ettevalmistuse tase – alates koolilastest kuni Lisainfo: 55 518 234 (Raido Kivinurm); www.
jõustruktuuride professionaalideni.
vt.ee
Süsteemi võlu peitub selles, et erineva
ettevalmistusega inimestel on seda huvitav õppida, Tallinna
Kunstihoone
kutsub
õpilasi
sest selles kahevõitluses ei ole vöötasemete kultuuriklubisse
süsteemi vms, ei ole võistlusi ega hierarhiat, ei ole
higistamapanevat jõuettevalmistust ega konkreetse algkooli (I – V klass) ja gümnaasiumi (X – XII
võtte või löögi viimistlemist. Igasse meist on klass) õpilasi.
sünnihetkest loodud hingamise, loomulike käimise, Klubi kohtumistel vaatame Kunstihoone
liikumise ja lõdvestumise oskused.
näitusi,
kohtume
kunstnikega,
kuulame
kaasaegse kunsti nähtusi avavaid selgitusi,
mõtleme kunstinähtuste üle ja valmistame ise
kunsti. Klubi käib koos 2 korda kuus 2 tundi
korraga, kevadel aprillist juunini ja sügisel
Naine on zookaupluses.
septembrist detsembrini. Kevadprogramm
“Noh, lollike, kuidas on?” küsib ta papagoilt. “Kas lõpeb maakunstiüritusega Laulasmaal. Noorem
rääkida oskad?”
rühm käib koos laupäeviti kella 12 – 14, vanem
“Mina oskan rääkida küll,” vastab papagoi, “aga
rühm neljapäeviti kella 18 – 20. Registreerida
kas sina, lollike, lennata oskad?”
tel 6442 818 kuni 1. aprillini 2005. Veel teavet:
www.kunstihoone.ee; Reet Varblane, tel 6 442



818, 55 655 014, e-post reet@kunstihoone.ee.
Nalja-postkast on avatud: marianaljad@hot.ee

LASNAMÄE SOTSIAALKESKUS Killustiku tn 16; tel 621 8998
Püsivalt võimalik:
• teisipäeviti kell 12 mängida malet ja preferanssi
(algõpe
kohapeal)
• kasutada eakatele ja puuetega inimestele mõeldud teenuseid
hinnakirja alusel
30.03. kell 14.00-15.00 infotund eesti keeles
Teema:«Hooldajatoetuse määramine. Parkimiskaardid
erivajadustega inimestele ja transport arsti juurde/haiglasse
perearsti saatekirjaga».
Infotunni organiseerib linnaosa sotsiaalhoolekande osakond
koostöös Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialisti Malle
Ojamaaga. Osaleb ka linnaosavalitsuse juhtkond.
30.03. kell 15.30-16.30 infotund vene keeles
Teema:«Hooldajatoetuse määramine. Parkimiskaardid

erivajadustega inimestele ja transport arsti juurde/haiglasse
perearsti saatekirjaga».
Infotunni organiseerib linnaosa sotsiaalhoolekande osakond
koostöös Sotsiaalja Tervishoiuameti peaspetsialisti Malle Ojamaaga. Osaleb ka
linnaosavalitsuse juhtkond.
01.04. kell 13.30 Ülemaailmsele teatripäevale ja kevadele
pühendatud kontsert
Esineb vokaalstuudio «Evterpa».
Kunstiline juht Nonna Ishova, muusikaline juht Tiiu Kardna.
11.04.05. kell 13.00 loeng: «Südame isheemiatõve ja
ateroskleroosi ohutegurite ennetamine II»
Lektor dotsent Raul Mardi. Loeng eesti keeles.

25. märts 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.

Tallinna külastas rekordarv välisturiste
2004. aastal kasvas Tallinnas peatuvate
väliskülastajate arv rekordiliselt - pealinna
majutusettevõtetes viibis 957 000 välisturisti,
mis on 31% võrra rohkem kui 2003. aastal.
“Tulemused on seda märkimisväärsemad, et kogu
Euroopas tõusis välisturistide arv neli protsenti
ja maailmas kümme protsenti,” selgitas Tallinna
Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja Evelin
Tsirk.
2003. aastaga võrreldes kasvas möödunud aastal
enim majutatute arv Soomest (+115 000 reisi) ning
Rootsist (+17 000 reisi), Saksamaalt (+ 14 000 reisi)
ja Itaaliast (+12 000 reisi). Kiire väliskülastajate
arvu kasv toimus 2004. aastal eelkõige tänu
puhkusereisijate lisandumisele, tööreisijate arv jäi
samaks. Tööreisijate seas on aga viimastel aastatel
kiiresti kasvanud konverentsidel ja messidel
osalejate arv.

Palju korduvkülastajaid
Ka 2004. aastal moodustasid suurema enamuse
Tallinna külastajatest korduvkülastajad. Mõnevõrra
muutus ka väliskülastajate reisikäitumine.
Varasemast sagedamini ööbiti laeva asemel
Tallinna majutusettevõtetes, senisest enam tunti
huvi ajaloopärandi ja kultuuri, aga ka siinsete spaja iluteenuste vastu, seda eriti lähinaabrite seas.
Enam tehti ekskursioone ka Tallinnast väljapoole.
Kui
võrrelda
majutusettevõtetes
ööbinud
välisturistide arvu Tallinnas, Stockholmis, Helsingis
ja Riias, on esikohal Tallinn. 2004. aastal ööbis
pealinna majutusettevõtetes 957 000 välisturisti.
Stockholmis oli see arv 899 000, Helsingis 767 000
ja Riias 620 000.
Eelmisel
aastal
veetsid
välisturistid
majutusettevõtetes kokku 1,5 miljonit ööd. Selle
näitajaga jõuti Helsingi 2003. aasta tasemele.

Narkomaania ennetamiseks vaja
koostöövõrgustikku
Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti spetsialistid
ning abilinnapea Diana Ingerainen külastasid
Inglismaal Londonis, Nottinghamshires kui
ka Derbys asuvaid narkomaanidele rajatud
neljateistkümmet sõltlaste päevakeskust, mis
tegelevad narkosõltuvusse sattunud inimeste
uuele elule tagasitoomisega või pakuvad abi
sõltlastega kokku puutunud inimestele, enamasti
pereliikmetele.
Keskuste töö tulemuslikkusest rääkides sõnasid
britid, et kui pärast kolmenädalast programmiga
liitumist on 40 % narkomaanidest ikka veel
keskuses käimas, siis on tulemus väga hea,”
lausus Ingerainen. “Britid leiavad, et iga nael,
mis on paigutatud narkomaania raviks ja
ennetamiseks, aitab kokku hoida neli naela, hoides
ära narkomaaniast põhjustatud probleemide nagu
näiteks kuritegevuse teket.
Abilinnapea Diana Ingeraineni sõnul võiksid
ka Eestis Inglismaa eeskujul narkosõltlaste
abistamisega tegeleda rohkem nii vabatahtlikud
kui ka eri valdkonna spetsialistid sealhulgas
politseinikud kui ka perearstid. Vaja luua
koostöövõrgustik, mis hõlmaks eri valdkonna
spetsialiste - nii ennetustöö, ravitöö kui ka sõltlaste
rehabilitatsiooni vallas. Näiteks Inglismaal
osalevad narkomaanide ravis aktiivselt just
perearstid, mitte psühhiaatrid. Perearstid testivad
narkomaane nii B-hepatiidi kui ka muude haiguste
suhtes.
Inglismaal rajatud sõltlaste päevakeskused

pakuvad narkomaanidele ka mitmeid hüvesid, mis
motiveerivad sõltlasi abikätt üldse vastu võtma.
Hüvedeks on muu hulgas tasuta toit, kohvi ja tee,
pesemisvõimalused ja loomulikult puhtad süstlad,
et hoida ära HIV-viiruse plahvatuslikku levikut.
Peamine põhjus, miks narkomaanid keskustesse
pöörduvad on aga tunne, et neist hoolitakse, et
keegi usub nende paranemise võimalusse.
Et info keskuse kohta narkomaanide seas leviks,
on Eestis tarvis Inglismaa eeskujul arendada nii
spetsialistide kui vabatahtlike tänavatööd. Tallinn
kavatseb veel sellel suvel käivitada narkomaania
leviku tõkestamiseks sõltlaste päevakeskuse,
mis hakkab pakkuma narkomaanidele nii
nõustamisteenust,
süstlavahetusteenust
kui
ka püüab neid ravile pöördumise küsimuses
nõustada. Ühes kuus peaks keskus jõudma kuni
80 uimastitarvitajani.

Noorte Infokeskus valmistub juba suveks
Nagu eelmisel aastal, nii koondab Tallinna Noorte Infokeskus (TNI) tänavugi
eraldi stendidele kokku suveinfo mitmesuguste suvel toimuvate
noorteürituste, laagrite, reisimis-, töö- ja sportimisvõimaluste kohta.
Seetõttu ootame noortega tegelevatelt asutustelt erinevaid paberkandjal
materjale, et suvenurka täiendada ning muuta huvilistele informatiivsemaks.
TNI on avatud tööpäeviti kella 10-18 ning laupäeviti kella 12-18.
Lisateave: TNI, Pärnu mnt 6 (6 412 271, info@taninfo.ee, www.taninfo.ee).

LÜHIDALT
Vanemad võivad taotleda lapse sünnipäevatoetust
Lapse sünnipäevatoetus määratakse pere teise ja
järgnevate laste teiseks sünnipäevaks. Toetus makstakse
avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale või
hooldamisele võtjale tingimusel, et üks vanematest
või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel elanud
Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sünnipäeva ning laps
elab rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel
aadressil. Toetus määratakse alates sünnipäevakuust pere
esimese ja sünnipäevalapse sünnitunnistuste alusel.
Linnavalitsuse istungil kehtestati vastava määrusega
lapse sünnipäevatoetuse piirmääraks 1000 krooni ning
linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekandeosakonnad võtavad
vastu lapsevanemate avaldusi sünnipäevatoetuste
taotlemiseks. Avalduse toetuse saamiseks võib
esitada kolme kuu jooksul pärast lapse sünnipäeva.
Sünnipäevatoetuseks on linnaeelarves ette nähtud 2
miljonit krooni. Rahvastikuregistri andmetel sündis
Tallinnas 2003. aastal 1807 last pere teise ja järgneva
lapsena.
Tallinn vajab rohkem perearste
Et patsiendid kiiremini arsti juurde pääseksid tahab Tallinn
suurendada perearstide arvu ning taotleb riigilt õigust
avada vähemalt 15 uut perearsti nimistut.
Täna on Tallinnas 242 perearsti nimistut ning lähinädalal
lisandub neile veel kolm, kui lõpeb vastav konkurss.
Sellega on Tallinna linnas täna kehtiva sotsiaalministri
määrusega kehtestatud nimistute piirarv, 245 täidetud.
Sellise nimistute arvu kohta on Tallinnas täna kokku 448
592 patsienti, seega on pealinna perearstide töökoormus
võrreldes teiste Eesti piirkondade kolleegidega vabariigi
suurimaid. Perearstide koormust suurendab ka asjaolu, et
linlaste arv on viimastel aastatel kasvanud.
Toetus noorte teabe- ja nõustamiskeskuse loomiseks
Tallinna Linnavalitsus otsustas oma 16. veebruari
2005 korraldusega nr 304-k toetada Tallinna Avatud
Noortekeskuse välisrahastusega projekti “Kaasaegne
noorte teabe- ja nõustamiskeskus Tallinna ja Harjumaa
elanikele”. Projekti kogumaksumus on 1,5 miljonit krooni,
see leiab rahastamist läbi Euroopa Liidu struktuurifondide
ja riikliku kaasﬁnantseerimise. Projektis vajamineva
sildﬁnantseeringu arvestatav suurus on 500 000 krooni.
Sildﬁnantseering on vajalik projektitegevuse alustamiseks.
Euroopa Liidu struktuurifondide ﬁnantseerimine on
kulupõhine ning laekub vahearuannete alusel. Projektil
on ka Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest laekuv
kaasﬁnantseering summas 290 000 krooni.
Projekti eesmärgiks on luua vajalikud tingimused
Tallinnas paikneva kogu Harju maakonda koordineeriva
noorte teabe- ja nõustamiskeskuse tekkimiseks, mis
oleks multifunktsionaalne ning pakuks laiaulatuslikku
nõustamisteenust. Projekti käigus renoveeritakse Tallinna
linnale kuuluvad ruumid aadressil Suur-Ameerika tn 35,
arvestades nende ligipääsetavust erivajadustega inimestele
ning varustatakse teenuste pakkumiseks vajalike
seadmete ja inventariga. Hakatakse pakkuma koolitus- ja
nõustamisteenuseid ning korraldama infoüritusi laiemale
kuulajaskonnale.
Tallinn soovib muuta uimasti-infotelefoni 1707 üleeestiliseks
Tallinn pöördub sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga
muuta pealinna uimasti ja HIV/AIDSi tugitelefon 1707

riigi rahalisel toel üle-eestiliseks.
Juba täna Tallinna uimasti ja HIV/AIDSi tugitelefonile
1707 kõnesid inimestelt üle Eesti.
Seni rahastab uimasti ja HIV/AIDS-i tugitelefoni tööd vaid
Tallinna linn. Linnavalitsuse narkomaania ja HIV/AIDSi
ennetamise komisjon andis heakskiidu tugitelefoni tööd
korraldava MTÜ Eluliinile 585 940 krooni eraldamisele.
Uimasti ning HIV/AIDSi tugitelefon 1707 on avatud
24 tundi ööpäevas. Kõnesid võetakse vastu eesti ja vene
keeles. Tugitelefonile helistamine on tasuta nii laua- kui
ka mobiiltelefonilt. Kella 8.00 - 20.00 vastab telefonile
psühholoogiline nõustaja, kella 20.00 - 8.00 erikoolituse
saanud infotöötaja. Nõustajad aitavad kliendil valida
erinevate abistamisvõimaluste, kas psühholoogilise või
siis meditsiinilise abi vahel. Uimastiinfotelefon alustas
tööd mullu 27. mail. Lähem info aadressil www.eluliin.
ee/1707
Tallinna linn toetab Jaani kiriku oreli ehitust ja
renoveerimist
Tallinna Linnavolikogu toetab Sihtasutust Tallinna Jaani
Kiriku Oreli Fond Tallinna Jaani kiriku oreli ehitamisel
ja renoveerimisel aastatel 2005-2010, linnavalitsus
planeerib linna eelarvesse igal aastal 300 000 krooni
vastava eraldisena.
Tallinna Jaani Kiriku Fond sõlmis 30. jaanuaril 2005
Sampo Pangaga laenulepingu tähtajaga 15. detsember
2010, laenu suurus on kuus miljonit krooni. Laenu aitab
tagasi maksta ka Kultuuriministeerium, kes on oma
tänavusest eelarvest selleks eraldanud 300 000 krooni.
SA Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fond loodi aastal
1998 eesmärgiga leida oreli ennistamiseks vajalikke
rahastamisallikaid. Aastate jooksul on fond kogunud
annetusi nii asutustelt, organisatsioonidelt kui eraisikutelt,
fondi toetuseks toimuvad kirikus regulaarsed kontserdid,
mille tulu läheb ajaloolise Gustav Normanni oreli
taastamiseks. Ehitus- ja ennistustöid teostab orelimeister
Kristian Wegscheider Saksa oreliﬁrmast Orgelbau in
Ostfriesland.
Vabaduse väljakul paiknev Jaani kirik rajati aastail 186267, tegemist on Eesti ühe varasema neogooti kirikuga.
Kiriku orel valmis 1869. aastal, see ehitati ümber 1913.
Oreliprospekt
ja
oreliväär
on
tunnistatud
kultuurimälestiseks vastavalt kultuuri- ja haridusministri
19. juuli 1995.a. määrusele nr 19/2 ja kantud
kultuurimälestiste riiklikku registrisse vastavalt reg nr
1661 ja nr 1662. EELK Tallinna Jaani Kogudusse kuulub
12 000 liiget.
Transpordiameti koduleheküljel saab “Jäneste”
nimedega tutvuda
Alates 17. märtsist on Tallinna Transpordiameti
kodulehekülje ühistranspordi uudiste rubriigis
avalikustatud kõik sõiduvargad, kelle suhtes on jõustunud
piletita sõidu eest väärteomenetluse otsus.
“Aasta alguses suurendati Tallinnas piletikontrolöride
arvu 38-lt 55-ni ja tulemus on igati positiivne,” ütles
Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna
vanemspetsialist Jüri Miglai. “Kui möödunud aasta kahe
kuuga koostati piletita sõidu eest väärteoprotokoll 2853
sõiduvargale, siis käesoleva aasta vastav number on juba
6487”. Mullu määrati sama perioodi jooksul miljoni
krooni eest trahve. Tänavu kahe kuuga oli trahvide
kogusumma 2,5 miljonit krooni.
Lisainformatsioon: Jüri Miglai, tel 683 3612

Reklaam

