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TASUTA

Tiraaž 50 000

Pae tänava pommitamistes
kahtlustatav tabatud!
Nüüdsest võivad lasnamäelased,
eriti Pae tänava elanikud, tunda end
märksa turvalisemalt - kaitsepolitsei
vahistas
11.
novembril
Pae
pommiplahvatustes kahtlustatava
isiku. Tallinna linnakohus andis loa
võtta mees eeluurimise ajaks vahi
alla.
Harjumaal kinni peetud kahtlustatav
on 1938. aastal sündinud tehnilise
kõrgharidusega eesti mees, kellel on
mitu elukohta Tallinnas ja Harjumaal.
Esialgsetel andmetel ei tundnud kinni

peetud mees ühtegi pommiplahvatuse
ohvrit. Kaitsepolitseil on praegu alust
plahvatuste seerias kahtlustada vaid
ühte inimest, kuid riigiprokuratuuri
juhtiv riigiprokurör Margus Kurm
ei välistanud, et eeluurimisel
kahtlusaluste ring suureneb.

tõendeid, et kahtlustada kinnipeetud
meest mitmetes Pae tänaval toimunud
plahvatuste korraldamises. Talle on
esitatud kahtlustus mõrvas, kuid
ei saa öelda, mitme isiku mõrvas,”
ütles juhtiv riigiprokurör Kurm 11.
novembril ajakirjanikele.

Kaitsepolitsei peadirektor Aldis Alus
lausus, et kahtlusaluseni viis uurijate
järjepidev ja süstemaatiline töö, mille
lõppfaasis toimus info realiseerimine
kiiresti.
“Uurimisorganitel
on
piisavalt

Aldis Alus tänas elanikke kaitsepolitseile antud vihjete eest, kuid
kinnitas, et nende põhjal kahtlusaluseni
siiski ei jõutud. Seega puudub ka alus
linna poolt välja pandud miljoni krooni
suurust vaevatasu välja maksta.

Anette Salu 100

Kümne aastaga on Pae tänava
piirkonnas toimunud 15 plahvatust,
milles on hukkunud üheksa ja saanud
vigastada üheksa inimest. Viimased
inimohvritega
plahvatused
olid
9. septembril ja 3. novembril.
BNS
Kuigi pommiplahvatuste arvatav
korraldaja on tabatud, saavad
linnakodanikud asjakohast informatsiooni edastada kaitsepolitsei
vihjetelefonil 612 1455

Võim Tallinnas on paigas
– saab tööle hakata

22. oktoobril tähistas Lasnamäe elanik Anette
Salu oma 100. sünnipäeva. Kõrge vanuse kohta on
juubilar suurepärase tervisega ja rõõmsameelne.

Keskerakond sai valimistel Tallinna 63-liikmelises
volikogus 32, Reformierakond 15, Isamaaliit 7,
Sotsiaaldemokraatide ja Rahvaliidu nimekiri 6 ja
Res Publica 3 kohta.
Tallinna Linnavolikogu kogunes 10. novembril,
volikogu esimeheks valiti keskerakondlane Toomas
Vitsut ja aseesimeheks Keskerakonna fraktsiooni
esimees Elmar Sepp.
15. novembril valis Tallinna linnavolikogu linnapeaks
Keskerakonda kuuluva Jüri Ratase. 27-aastane
Jüri Ratas oli eelmise linnavalitsuse koosseisus
kommunaalmajanduse, teedeehituse, keskkonnakaitse
ja kriisireguleerimise eest vastutav abilinnapea. Jüri
Ratas oli Tallinna abilinnapea ka 2003. aasta aprillist
möödunud aasta oktoobrini.
Abilinnapeadeks ja linnavalitsuse liikmeteks kinnitati Kaia
Jäppinen, Taavi Aas, Merike Martinson, Kalev Kallo,
Jaanus Mutli ja Olga Sõtnik.
Lasnamäe valimisringkonnast valiti Tallinna
linnavolikogusse:

1905. aastal Ida-Virumaal Tudulinnas sündinud
Anette veetis oma lapsepõlve ja noorusaastad
maatööd tehes. Pärast abikaasa küüditamist
Siberisse ja talu võõrandamist kolis ta 1949. aastal
koos lastega elama Tallinnasse.
Anette asus tööle tehasesse Tarbeklaas, kus ta
töötas kõrge vanuseni, jäädes pensionipõlve
pidama alles pärast 80-ne aastaseks saamist.
Anettel on suur pere – 3 last, 5 lapselast, 9
lapselapselast ja kohe-kohe lisandumas kümnes.
Paljud neist külastasid Anettet tema 100.
sünnipäeval.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindajad käisid
juubilarile kõrgesse ikka jõudmise puhul austust
avaldamas lillede, tänukirja ja kingitusega.

Linnaosavalitsuse infopunktid toovad
linnavõimu tavakodanikule lähemale
Oktoobri algul avas Lasnamäe Linnaosa Valitsus
kaks infopunkti: Mustakivi Keskuses, Mahtra 1
ja Sikupilli kaubanduskeskuse vahetus läheduses,
Pallasti1/Katusepapi 20. Infopunktid asuvad
erinevates Lasnamäe osades, et elanikel oleks mugav
oma küsimuste ja ettepanekutega sinna pöörduda.
Kummaski infopunktis on tööl kaks infospetsialisti,
kes jagavad teavet ametlike toimingute kohta
Tallinna linnas ning juhatavad abivajaja vajadusel
õige ametniku juurde. Lisaväärtusena on
infopunktidest võimalik osta teenustasuta IDkaardi põhist ühistranspordi sõiduõigust. Teatavasti
oli enne infopunktide avamist Lasnamäel vaid üks
E-pileti müügipunkt - linnaosavalitsuse infolauas
(Punane 16).

Lasnamäe Linnaosa Valitsus: tel 645 7700 fax 645 7734
Punane 16, 13619 Tallinn

Toimetus: tel 645 7702
e-post: lasnamae@tallinnlv.ee

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infopunktid:
Mustakivi Keskuse infopunkt:
avatud tööpäeviti
9.15 - 18.00
tel. 634 5150
Pallasti 1/Katusepapi 20 infopunkt:
avatud tööpäeviti
8.15 - 17.00
tel. 606 0931
E-pileti müük Lasnamäe linnaosavalituse
infolauas Punane 16:
Tööpäeviti 8.30-17.00, tel 645 7700
NB! Reedeti kõikides Lasnamäe müügipunktides
E-pileti müük kella 14.00-ni.
Loe ka lk. 3

Toimetaja:
Peeter Eelsaare

Eesti Keskerakond:
Edgar Savisaar (loobus)
Larissa Škurat-asendusliige
Nelli Privalova
Leonid Mihhailov
Ruslana Veber
Tarmo Lausing
Tatjana Vassiljeva
Vladimir Belõi
Kalev Kallo (loobus)
Vjatšeslav Prussakov-asendusliige
Oksana Kostina
Tõnis Bittman
Toomas Sepp-lisamandaat
Eesti Reformierakond:
Kristiina Ojuland (loobus)
Peep Aaviksoo-asendusliige
Erakond Isalamaaliit:
Erki Nool
Erakond Res Publica:
Oleg Rebane

Valimiste analüüsi loe lk. 3

Kirjastaja ja levi korraldaja:
FIE Reno Raskall tel: 5666 3318

Reklaami tellimine: tel 650 5631, 5676 3555
e-post: reklaam.lasnamaeleht@email.ee
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KORTERIÜHISTUD
Hoiatus
korteriühistutele!
Seoses korteriühistute omavoliliste fassaadi
ehitustööde avastamisega, juhime tähelepanu,
et
otsaseina
fassaadi
rekonstrueerimine
ehitusprojektita ja ehitusloata on keelatud.
Vastavalt Tallinna linna ehitusmäärusele, kinnitatud
Tallinna Linnavolikogu 29.mai 2003.a. määrusega
nr 35 § 35 p. 2, saab ehitamine toimuda ainult
ehitusloa alusel.
Ühtlasi juhime Teie tähelepanu, et sama
määruse §53 p. 15 alusel kohustub ehitaja „panema
ehitamise alustamisel […] nähtavale kohale kogu
ehitamise ajaks informatsioonitahvli, milles sisaldub
informatsioon ehitise, ehitusloa, ehitamise alustamise
aja ja lõpetamise tähtaja, projekteerimisettevõtja,
ehitusettevõtja ja omanikujärelevalve teostaja kohta”.

Korteriühistute
järjekordne infopäev
Jan Trei
Linnaosa vanema asetäitja
Järgmine korteriühistutele mõeldud infopäev
toimub 30. novembril 2005
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 5-nda korruse
saalis.
Infopäeval viivad Eesti Kinnisvarahaldajate ja
Hooldajate Liidu liige Meelis Pääro, BREM
Kinnisvarahoolduse juhataja Vello Mäesepp ja
BREM Kinnisvarahoolduse klienditeenindusüksuse
juhataja Aavo Vään linnaosa korteriühistute
esimeestele ja juhatuse liikmetele läbi ülevaatliku
koolituse
teemal ”Korterelamu korrashoiu pikaajaline
strateegia”.
Koolitusel käsitletakse korterelamu korrashoiu
pikaajalise strateegia küsimusi ning antakse
ülevaade kinnisvarahoolduse turuseisust.
Koolitust viiakse läbi nii eesti kui vene keeles.
15.00 - 16.30 koolitus eesti keeles
16.30 - 18.00 koolitus vene keeles

ELUST ENESEST
Lasnamäe veerule
kerkivad uued
korterelamud
Tallinna linnavalitsus võttis 2. novembri istungil
vastu Valge tn 18 kinnistu detailplaneeringu, mis näeb
ette 2,6 ha suuruse maa-ala elamumaaks muutmise
ja korterelamutega hoonestamise. Detailplaneeringu
algatamist taotles AS YIT Ehitus, koostas K-Projekt
AS. Detailplaneering näeb ette Lasnamäe linnaosas
asuva Valge tn 18 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe
muutmise äri- ja elamumaast elamumaaks.
Planeeritav maa-ala asub Kurepõllu asumis Valge
tänava, Laagna tee ja J. Smuuli tee vahelises
kvartalis. Edelas asub neljakorruseline AS-le Elion
kuuluv büroohoone ning kagus hoonestamata
ala, kuhu on plaanis rajada pallimänguplatsid,
laste
mänguväjakud
ning
jalgpallistaadion.
Valge tn 18 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on 50%
elamumaa ja 50% ärimaa. Kinnistule on juba ehitatud
viis korterelamut ning väljastatud on ehitusload veel
nelja, ärimaa funktsiooni järgi külaliskorteritega
hoone ehitamiseks Käesoleva detailplaneeringu
eesmärk on muuta kinnistu maakasutuse sihtotstarve
100% elamumaaks, võimaldamaks muuta rajamisel
olevad külaliskorteritega hooned korterelamuteks.
Krundi maa-alale planeeritud rohealale on kavandatud
laste mänguväljakud ja puhkekohad. Kõrghaljastus on
planeeritudhoonetevahelejakruntiläbivakõnniteeäärde.
Tallinna Linnaplaneerimise Amet ning Lasnamäe
Linnaosa Valitsus peavad peale vastuvõtmist
korraldama detailplaneeringu avaliku väljapaneku.
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Toompeal avaldati
meelt Lasnamäe
saastamise vastu
Lasnamäe elanikud, keda oli kogunenud üle
kümne, piketeerisid 2. novembril Toompea lossi
ees. Protestiti järjest suureneva elukeskkonna
saastamise vastu Lasnamäel. Piketi korraldaja Maie
Pärnapuu rääkis, et Peterburi maantee piirkonna
elanikud ei ole rahul keskkonna olukorraga, mille
eluvaenulikkuse põhjustavad eelkõige paekivikarjäär
ja asfaltbetoonitehas.

kaks - kinnistu ostja on Fabec Elektroonika OÜ ja
hoonestusõigus antakse OÜle I&R GROUP. Fabec
Elektroonika loob Lasnamäel juurde 350 töökohta.
Kinnistu ostja peab ASile Lasnamäe Tööstuspark
tasuma 8,8 miljonit krooni, hoonestusõiguse saaja
tasub korraga kolme esimese aasta hoonestusõiguse
tasu 937 200 krooni ning alates neljandast aastast on
tal õigus kinnistu 2,6 miljoni krooni eest välja osta.
Müügikonkursi kolmas voor kuulutati välja 6.
oktoobril ja selle lõpptähtaeg on 21. november.
Pakkumisi oodatakse seitsmele kinnistule
kogupindalaga 47 331 ruutmeetrit.

Tallinnas valmis Rimi
toetusel kaks kaasaegset mänguväljakut

„Oleme olukorras, kus pole enam midagi hingata.
Hingame keemiat. Kodud on saastatud, mustad
ja tolmused. Haisevad kemikaalide järele. Eriti
halvas olukorras on lapsed. Katsume ennast kaitsta,
ehitame valle, istutame lilli – kuid midagi ei aita.
Öösiti põletatakse veel keemiajääke.
Süüdi on enne 2004. aasta aprillikuud võimul
olnud inimesed, kes kõik heaks kiitsid. Nüüd
tahetakse ehitada elumajade kõrvale veel uus
soojuselektrijaam,“ jätkas olukorra selgitamist Maie
Pärnapuu. Piketeerijad andsid Riigikogule ja
Keskkonnainspektsioonile üle pöördumise, milles
nõuavad Lasnamäe saastatuse probleemidega
kiiret ja sisulist tegelemist.

Puhkamisvõimalused
Pirita jõe ääres
paranevad

Lasnamäel ja Haaberstis valmisid esimesed
mänguväljakud, mille rajamist toetab Rimi oma
pikaajalise sotsiaalprojekti raames. Aadressidel Pae
60, 62, 64 ja Õiemäe tee 2, 6, 8 sisehoovis valminud
mänguväljakud ehitati koostöös linnaosavalitsuste
ja korteriühistutega.
Lasnamäe
linnaosavalitsuse
linnamajanduse
osakonna juhataja Vello Karu sõnul on Pae
tänava
hoovialal
rajatud
lastemänguväljak
esimene omalaadne, valminud korteriühistute,
linnaosavalitsuse ja eraettevõtte koostöös. “Kindlasti
võiksid teised linnaosavalitsused meie ühisprojekti
eeskujuks võtta ning seeläbi oma hallatavat
piirkonda arendada,” lisas Karu.
Rimi Eesti Foodi tegevdirektor Ruth Laatre ütles,
et vähemalt kolme aasta pikkuse sotsiaalprojekti
raames toetatakse lastemänguväljakute ehitamist
nendes piirkondades, kus asuvad Rimi supermarketid. “Aitame parandada ja täiustada nende inimeste
elukeskkonda, kellele Rimi supermarket on
kodupoeks. Aastas plaanime oma panuse anda kahekolme uue mänguväljaku rajamisse,” jätkas Laatre.
Lasnamäe ja Haabersti on esimesed linnaosad, mis
Rimi toetusprojekti raames uued mänguväljakud
said ning kindlasti jätkab ettevõte mänguväljakute
rajamise toetamist ka järgmistel aastatel.

Pirita Linnaosa Valitsuse eestvedamisel on käimas
Pirita jõeoru maastikukaitseala puhkevõimaluste
teemaplaneering.
Kuna osa sellest maa-alast asub Lasnamäe
linnaosas,
kutsume
kõiki
tutvuma
eskiisilahendustega
21.-24.
novembrini
Lasnamäe
Linnaosa
Valitsuse
fuajees,
tööpäeviti 8.30 - 17.00.
Teemaplaneering koostatakse Interreg IIIC
RiverLinks projekti raames ja rahastatakse ERDF
vahenditest.
Teemaplaneeringu
eesmärgiks
on
Pirita
jõeoru maastikukaitseala ja selle lähiümbruse
puhkevõimaluste väljaarendamine looduskaitselisi
tingimusi arvestades.
Teemaplaneeringu koostajaks on AS K&H ja
tellijaks Pirita Linnaosa Valitsus.
Samal teemal toimub avalik arutelu
24. novembril kell 16.00 Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse 5-nda korruse saalis.

TEATED
Fabec Elektroonika
OÜ ostab Lasnamäe
Tööstuspargis kinnistu
Tallinna Linnavalitsus andis nõusoleku ASile
Lasnamäe Tööstuspark ühe kinnistu müümiseks
ja ühele kinnistule hoonestusõiguse andmiseks.
Lasnamäe Tööstuspargi nõukogu esimehe,
Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste
sõnul on tegemist teise müügikonkursiga, mis
toimus 19. maist 22. juunini. Konkursile laekus
kolm pakkumist, millest nõukogu kiitis heaks

rahvusvaheline ja sellesse kuulub kuni viis
liiget, nende hulgas vähemalt üks kohalik
ﬁlmiprofessionaal. 45-minutilised ﬁlmid võistlevad
kolmes kategoorias: mänguﬁlm, dokumentaalﬁlm ja
animatsioon. Festivali žürii valib ka festivali grand
prix ehk väljapaistvaima ﬁlmi olenemata žanrist.
Linastatakse üle 60 ﬁlmi 36 riigist, kõige enam
Saksamaalt, Suurbritanniast, Prantsusmaalt ja Eestist.
Maailma kuulsamatest koolidest on esindatud La
Femis ja La Poudriére Prantsusmaalt, Konrad Wolf
Saksamaalt, FAMU Tšehhist, Lodzi meediakool
Poolast, Riiklik Kinoinstituut (VGIK) Venemaalt,
UIAH Soomest ja ECAM Hispaaniast.
Võistlusprogrammi avab 27. novembril Eesti
uute tudengiﬁlmide esilinastus.
Info: www.poff.ee/sleepwalkers

LASNAMÄE
NOORTEKESKUSE TEATED
Kahu tn. 4
Tel. 632 8814
Mob. 55 567 784
www.taninfo.ee/lasnamae

Konkurss “Postkast
pole prügikast“
Miks? - igasugust kirevat rämpsu topitakse
postkastid täis ja see on ületanud taluvuse piirid
Miks mitte? - noored saavad ise disainida kleebise,
mida panna postkastile, et reklaamiprahti vältida
TINGIMUSED:
1. Kavand võib olla nii paberkandjal või tehtud
arvutis.
2. Kavand peab sisaldama teksti - Postkast pole
prügikast.
3. Konkursi lõpptähtaeg on 23. november.
Saadetud kleebise kavanditest tehakse näitus.
Parimast tööst tehakse kleepsud!
Konkursi lõppüritusel 26. novembril toimub
töötuba
teemal
“Reklaamlehesadu”
ehk
katsetatakse kaine mõistusega selekteerimisoskusi.
Tööd tuua või saata suletud ümbrikus Lasnamäe
Noortekeskusesse
aadressile Kahu 4 või elektrooniliselt mailile jane@taninfo.ee

Suve lõpus tutvustas Rimi uut supermarketite
kodupoe kontseptsiooni, mille käigus vahetati
kaupluseketi logo ning uuendati poe sise- ja
väliskujundust. Rimi supermarketid keskenduvad
eelkõige
kaupluse
lähipiirkonna
elanikele,
kes saavad oma kodupoest igapäevaselt kätte
toidulauale kõik vajaliku. Rimi Eesti kavatseb
uuendatud supermarketite ketti laiendada, järgmise
aasta esimesel poolel peaks ketti lisanduma veel üks
kauplus.
Baltimaade juhtiv jaekaubandusettevõte Rimi
Baltic opereerib kolmes Balti riigis 172 kauplust,
sealhulgas 21 hüpermarketit, 59 supermarketit ja
92 hard-discounterit. Kett annab tööd rohkem kui
8000 inimesele. Eestis on Rimi Baltic’ul kokku 7
hüpermarketit, 6 supermarketit, 48 Säästumarketit
ning üks Supernetto cash&carry.

PÖFF alustab
festivalidega
Sleepwalkers’ tudengiﬁlmide festival 27.
november - 2. detsember 2005 kinos Sõprus
Festival toob rahvusvahelised tudengiﬁlmid Eesti
publikule koju kätte, elavdab rahvusvahelist
koostööd, otsib uusi talente, noori režissööre,
originaalsete ja värskete ideedega ﬁlmitegijaid.
Tänavune PÖFF koosneb võistlusprogrammist,
eriprogrammidest ja ﬁlmikoolist. Zürii on

Novembrikuu Lasnamäe
Noortekeskuses:
25.11 kell 18.00 “Rock cofﬁk” noorte kultuuriprojekt
– eneli@taninfo.ee
26.11 kell 15.00 Reklaamlehesadu - Rämps meie
postkastis, selekteerimisoskuse treening, töötuba
– jane@taninfo.ee
30.11 kell 14.00 Keskkonna üritus Loomakaitse
Seltsi loeng “Kaitse looma” – eegi@taninfo.ee
01.12 kell 14.00 Maraton koomiks - 6 tunni
kestel joonistatakse valitud teemaga koomiks –
jane@taninfo.ee

Detsembrikuu Lasnamäe
noortekeskuses:
02.12 kell 18.00 “Noor-akadeemia” – interaktiivne
loeng noortele – eneli@taninfo.ee
05.12 kell 17.00 Rahvusvahelise vabatahtlike päeva
tähistamine, EVS klubi – alo@taninfo.ee
07.12 kell 15.00 Väike valgus - Küünalde
valmistamine – tanja@taninfo.ee
08.12 kell 17.00 Euroopa klubi: analüüsime
multikultuuri kogemust! – alo@taninfo.ee
12.12 kell 14.00 Hiigelsuurte heegelduste tegemine
– tanja@taninfo.ee
16.12 kell 16.00 Jõulueksootika - Eksootiliste
pillide esitus ja tutvustus – tanja@taninfo.ee
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Argipäev infopunktides Liisk on heidetud

Tallinna linnavõim on sajaprotsendiliselt keskerakondlaste käes

Maria Jürisson
Linnaosa Valitsuse avalike suhete nõunik
Kuu aega avatud olnud infopunkte on külastanud
juba hulk inimesi, igas vanuses ja erinevatel
põhjustel. Käiakse lihtsalt uudistamas, arutlemas
Lasnamäe elu-olu üle või soovitakse E-piletit osta.
Infopunktidesse on pöördutud ka väga konkreetse
probleemiga, näiteks küsitakse nõu erinevate
asjaajamisprotseduuride – toimetulekutaotluste,
sissekirjutuste jms kohta. Infospetsialistid aitavad
leida lahendust murele ning suunavad abivajaja
vastava ala ametniku juurde, kas Linnaosa Valitsusse
või vastavasse riigiametisse.
Infopunktides on olemas taotlusvormid ja blanketid,
mida saab infospetsialisti juhendamisel täita ja õigesse
kohta toimetada.
Infopunkti töötajate kaudu saavad linnaelanikud
edastada Linnaosa Valitsusele küsimusi või
ettepanekuid Lasnamäe elukeskkonna ja olmemurede
kohta. Kuulda saab nii kiitust kui laitust – näiteks
tuntakse rõõmu linnaosa areneva infrastruktuuri

Juhan Kivirähk
sotsioloog
uuringukeskus FAKTUM

üle, muretsetakse autoteede korrasoleku pärast.
Üks südamelähedasemaid teemasid on turvalisus
ja heakord - teatatakse vandaalide lõhutud bussipaviljonidest, juhitakse tähelepanu pimedatele
tänavanurkadele jms. Elanikele on olulised ka linna
haljastusküsimused, soovitakse rohkem rohelust ja
lastele mänguväljakuid.
Infopunkti töötajad rõõmustavad, et Lasnamäe
elanikud hoolivad oma kodukohast ning soovivad
sõna sekka öelda elu paremaks muutmisel.
Linnaosa Valitsus loodab omaltpoolt kasvavat koostööd
linnakodanike ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Lasnamäe Muusikakoolil uus kodu

Lasnamäe Muusikakool korraldas oktoobri
viimasel päeval meeleoluka kolimisürituse. Uued
ruumid asuvad endises Tondiraba koolimajas,
Punane tn 69.
31. oktoobri pärastlõunal koguneti viimast korda
Laagna Gümnaasiumisse, kus on juba aastaid
lastele muusikat õpetatud. 1980. aastal alustas
seal muusikaklass, ajapikku kujunes sellest
eraldi muusikaosakond, mis 2000. aastal nimetati
ametlikult Lasnamäe Muusikakooliks. Vana majaga
olid tulnud hüvasti jätma õpetajad, õpilased ja nende
vanemad, koos astuti rongkäigus trummipõrina
saatel Tondirabasse. Uus kodu pole veel päris valmis,
üks osa ootab suvist remonti, kuid ruumivõimalused
on sellegipoolest avaramad.
Lasnamäe Muusikakool ootab kõiki oma uude

saali muusikat nautima – tulemas on terve rida
jõulukontserte. Esinevad erinevate erialade
õpilased, samuti on võimalik lähemalt tutvuda
muusikainstrumentidega. Eriti on oodatud väikesed
muusikahuvilised, kellel on soov ise pilliõpingutega
alustada, sest juba jaanuaris avatakse esmakordselt
ettevalmistusklass.
Jõulukontserdid Lasnamäe Muusikakoolis
(erialade kaupa):
24.nov - ﬂööt, plokkﬂööt
1. dets - klarnet
14. dets ja 15. dets – klaver
15. dets – vaskpillid
17. dets – kitarr, saksofon ja trummid
Algusega kell 18.00, tasuta.

INFO NOORTELE EMADELE

Eesti Keele Suhtlemiskoolis
soodusgrupid väikelaste emadele
Lasnamäel Võru tn.11 asub Eesti Keele
Suhtlemiskool.
Novembri lõpus alustab siin tegutsemist
suhtlemisklubi väikelaste emadele. Õpitakse eesti
keelt läbi eluliste situatsioonide. Toimub palju
huvitavat, nii klassis kui ka väljaspool õpperuume!
Kursustele
registreerimine
alates
21.
novembrist!
Esmaspäeval ja kolmapäeval 12.00-14.00 –
suhtlemisklubi I
Laupäeval 15.00-17.00 – suhtlemisklubi II
Mõlemas grupis on 2005. aasta lõpuni 30
akadeemilist tundi.
NB! Tasuline lapsehoidmisvõimalus samas majas
asuvas perekeskuses „Zoja juures”.
Võru tn. 11 töötavad ka Eesti Vabariigi
põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse alg-, kesk-

ning kõrgtaseme grupid.
Lisaks juba alustanud gruppidele on võimalik
registreeruda:
Algtaseme ( 0-st ) grupp, reedeti 18.00 ja
laupäeviti 10.00.
Tugevamatele keeleõppijatele 60-tunnine eksami
ettevalmistuse algtaseme grupp, teisipäeviti ja
neljapäeviti 9.00-11.00.
Kesktaseme grupp: teisipäeviti ja neljapäeviti
16.00 – 18.00. Mõned kohad tugevamatele.
INFO ja KURSUSTELE REGISTREERIMINE:
Võru tn 11, II korrus ( sissepääs hoovist ), bussid
44, 51, 67, 68, 13 (Vana Kuuli, Kotka).
Vastuvõtt: kolmapäeval 9.00 - 14.00; neljapäeval
14.00 - 18.00
tel/faks: 6 35 14 24; e- post ingeo@hot.ee

Koolituskeskus EV KOOLITUS
Koolituskeskuses on Lasnamäe elanike palvel
välja töötatud noortele emadele mõeldud lapse
hooldamise ja arendamise programm.
Tegevust alustab NOORTE EMADE KLUBI, kus
lastearst räägib lapse hooldamisest enne ja pärast
sündimist ( tulevastele emadele ja emadele lastega
kuni 1.a.)
Vastused küsimustele, kogemuste vahetus, emade
suhtlemine.
26. novembril toimub TASUTA INFOPÄEV
Kohtade puudus lasteaedades tekitas kutseliste
lapsehoidjate vajaduse.
Koolituskeskuse kursuse õppeprogramm jagab

teadmisi lapse hooldamisest.
Tutvute
lapse
hooldamise
meditsiiniliste
aspektidega, lapse toitumise iseärasuste ja last
arendavate mängudega, õpite andma esmaabi.
Koolituskeskuses töötavad pidevalt erinevad
kursused:
eesti, inglise, vene, saksa ja soome keel, arvutija raamatupidamiskursused.
Lisainfo:
EV Koolitus
Kivimurru 5/7
tel. 621 0360, 554 5529
www.ev.ee

Keskerakond sai Tallinnas tõepoolest võimsa
mandaadi – 41,1 protsenti häältest andis erakonnale
kokkuvõttes enam kui pooled volikogu kohtadest.
Ülivõimas oli Keskerakonna edu Lasnamäel ja
Põhja Tallinnas, kus koguti vastavalt 57,9% ja
55,4% valijate häältest. Selge ülekaaluga edastas
Keskerakond oma konkurente ka Mustamäel
(39,3%), Haaberstis (37,4%) ja Kristiines (35%).
Kõige tasavägisem oli erakondade heitlus
Kesklinnas, kus Keskerakond ja Reformierakond
kogusid ligikaudu võrdse häälte osakaalu (vastavalt
25,6% ja 24,4%), kuid pildile pääsesid teisedki
parteid: Isamaaliit sai 17,5%, sotsiaaldemokraadid
14,4% ja Res Publica 12% toetust.
Nõmmel ja Pirital võidutses Reformierakond
(vastavalt 38,1% ja 33,5%), Keskerakond sai neis
linnaosades viiendiku valijate toetuse (20,1% ja
22,2%).
Toetus erakondadele Tallinnas

Keskerakond
Reformierakond
Isamaaliit
SDE
Res Publica

Kõik

Eestlased

47%
18%
12%
9%
7%

29%
25%
19%
14%
10%

Mitteeestlased
76%
8%
0%
1%
4%

Osalenuks oravapartei Tallinna võimukoalitsioonis,
oleks ilmselt just Nõmme ja Pirita linnaosade
juhtimine nende hoolde usaldatud. See vastanuks
nende linnaosade enamiku valijate eelistustele. Siiski
on jutud sellest, nagu tuleks Tallinna linn selletõttu
väiksemateks osadeks jagada, et Keskerakonda
vähem toetanud linnaosade elanikud ei peaks „võõra
ikke” all elama, selgelt liialdatud. Keskerakonna
toetus oli tegelikult kõrge igal pool Tallinnas, kahes

Kõrgema haridusega vastajatest hääletas 27%
Reformierakonna ja 24% Isamaaliidu poolt,
keskharidust mitteomavatest vastanutest toetas 57
protsenti Keskerakonda.
Neist vastajaist, kelle pereliikme keskmine
sissetulek ulatub üle 8000 krooni, eelistab enam
kui 40 protsenti Reformierakonda. Alla 4000
kroonise keskmise sissetulekuga vastajate seas on
aga soosikuks Keskerakond.
Keskerakonna poolt hääletab 48% pensionäridest,
Reformierakonna või Isamaaliidu poolt aga
vastavalt 33% ja 28% ettevõtjatest.
Eelnenud andmetest peaks olema selge, et
Reformierakond esindab edukamat, endaga
paremini hakkama saavat osa elanikkonnast,
samal ajal kui Keskerakonda pooldavad need, kes
vajaksid ühel või teisel kujul riigi või omavalitsuse
tuge. See on loomulik ideoloogiline erisus paremja vasakpoolse poliitika vahel ning riigilt suuremat
tuge ootavate pensionäride domineeriv toetus
Keskerakonnale on ootuspärane.
Samas on aga pisut kummaline, kuidas paremvasakpoolsuse dimensioonile lisandub rahvuslik
mõõde. Eestivenelaste kogukond ei ole ju oma
sotsiaalsete tunnuste poolest sedavõrd homogeenne,
et nende poliitilised eelistused peaksid kujunema
vaid rahvustunnuse alusel. Arvan, et tegelike huvide
erinevused rikaste ja vaeste venelaste vahel on
kindlasti suuremad kui ühesugusel majanduslikul
järjel olevate eestlaste ja venelaste vahel.

Ometi asetub Keskerakonna poolt hääletamisel
esiplaanile mitte erakonna sotsiaalne programm,
vaid eestivenelaste rahvuslikud tunded. Nendega
seoses muutusid valimiskampaanias oluliseks
sellised märksõnad nagu ’koostööleping Ühtse
Venemaaga’, ’Slantsõ kaevurite toetamine’
ja ’Marimaa koolide olukord’. Kõik need
meediasündmused tekiToetus erakondadele vanuse lõikes
tasid Eesti ühiskonnas
18 – 29 30 – 39 40 - 49 50 - 59 60 – 69 70 - …
vastukaja,
millega
Keskerakond
11%
11%
14%
27%
38%
54%
Keskerakond
oskusReformierakond
50%
37%
31%
23%
14%
15%
likult
vastandus
kõigile
Isamaaliit
17%
28%
28%
18%
17%
9%
teistele erakondadele,
SDE
15%
16%
16%
14%
15%
12%
6%
7%
9%
14%
13%
7%
lastes just konkurentide
Res Publica
kriitika kaudu venelinnaosas oli see lihtsalt ebanormaalselt suur.
keelsele valijale selgeks teha, et ainus nende huviNii jõuamegi valimistulemuste analüüsi selle poole
de eest seisja on keskpartei.
juurde, kus tuleks vaadata, kes siis olid need valijad,
Mitte-eestlastest
valijate
Keskerakonnasse
Keskerakonna
toetuseks.
kes andsid oma hääle
kiindumuse tasutaks on ka väga tugev isiksuslik
Keskpartei valijate peamisteks sihtgruppideks on
tegur – Edgar Savisaar on üks väheseid poliitikuid,
keda keskmine venekeelne valija üleüldse teab.
ja
venekeelne
elanikkond.
teatavasti pensionärid
Tuleb tunnustada Keskerakonda, mis töötas kogu
Paraku peavad need Keskerakonna esimehe
valimiskampaania vältel väga oskuslikult oma
karismaatilist isiksust silmas pidades tema poolt
traditsiooniliste valijate poolehoiu kindlustamise
hääletanud nüüd pettuma, sest tema asemel asuvad
nimel.
Tallinnas võimu juures tööle sellised tundmatud
Toetus erakondadele keskmise sissetuleku lõikes ühe leibkonna liikme kohta nimed nagu Georgi
Batarin,
Maria
Kuni
2001
4001
6001
8001
Üle
Beljatskaja, Vladimir
2000
– 4000 – 6000 - 8000 – 10 000 10 000
Belõi,
Deniss
Keskerakond
37%
44%
24%
15%
5%
12%
Borodits jt.
Reformierakond
18%
16%
19%
30%
45%
41%
Riigikohtu
lahend
Isamaaliit
23%
15%
26%
24%
25%
19%
kohaliku
volikogu
SDE
13%
14%
16%
16%
9%
17%
ja Riigikogu tooli
Res Publica
5%
8%
13%
13%
13%
12%
ühitamatusest
on
Valimiste päeval läbiviidud Exit-poll’i tulemused
toonud ka teiste tuntud Keskerakonna liikmete asemel
võimaldavadki meil vaadelda, millistes sotsiaalsetes
Tallinna volikogusse mitmeid üsna väikese poliitilise
kogemusega inimesi. Keskerakonnal jääb üle vaid
gruppides on erinevate erakondade toetus suurim.
Venekeelse elanikkonna seas on Keskerakond
loota, et seekord on tegemist lojaalsete parteiliikmetega,
mitte Faktulinite-Karavajevitega.
praktiliselt ainuvalitseja staatuses – tervelt 76
Usun, et Tallinnas on ees väga huvitav periood, sest ühe
protsenti venekeelsetest valijatest toetas neil
valimistel Keskerakonda. Kuid Keskerakond oli 29
partei ainuvõimu pole pealinna elanikud veel kogeda
saanud. Pealtnäha ei saa miski segada Keskerakonnal
protsendiga populaarseim ka eestlaste hulgas, ehkki
oma valimislubadusi ellu viimast. Kuigi kõigi teiste
Reformierakond püsis 25 protsendiga neil tihedalt
kandadel.
volikogu liikmete käitumine ühtse opositsioonina võib
Kahe liidri – Keskerakonna ja Reformierakonna
selle töö üsna vaevanõudvaks muuta.
Eks aeg näitab, mil määral suudab Keskerakond
– valijad eristuvad omavahel selgelt vanuse ja
hariduse lõikes, samuti pere liikme keskmise
realiseerida volikogu esimeheks tagasi valitud
sissetuleku poolest.
Toomas Vitsuti lubadust, et Tallinna linn saab
Kui alla 30-aastastest valijatest pooled eelistasid
nüüd näha uut poliitikat tegelikkuses, mitte üksnes
sõnades, nagu juhtus Res Publica puhul.
Reformierakonda, siis üle 70-aastastest valijatest
enam kui pooled olid Keskerakonna pooldajateks.
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SPORT - VABA AEG

Lasnamäe LasteaedAlgkooli sportlik perepäev
Aastaid on olnud Lasnamäe Lasteaed-Algkoolil
traditsiooniks korraldada isadepäeva paiku üks tore
pereüritus. Erandiks ei olnud ka see sügis ja nii
koguneski kogu koolipere 12. novembril kell 10.00
Lasnamäe Kergejõustikuhalli, et koos sportlikult
ning lõbusalt aega veeta. Tegevust jätkus kuni

keskpäevani. Külla oli tulnud Riho-Bruno Bramanis,
kes pani osalejate teadmised ja oskused proovile
käsipallis ja tõrjus väravas laste pallisadu. Lõpuks
loositi edukate väravaküttide vahel välja Bramanise
isiklik spordisärk. Saali teises otsas sai harjutada

ronimist mööda kaljuseina ja nii mõnigi osavam
jõudis päris laeni välja. Suureks väljakutseks isadele
oli võimalus mängida malet kooli vilistlase Nikolai
Kunitsõniga, kes sellel sügisel juhendab õpilasi
koolis maleklubis ja on tekitanud lastes tõsise
malepalaviku. Vaatamata suurtele pingutustele
ja korduvatele partiidele ei õnnestunud kellelgi
Nikolaid võita. Emade-isade tähelepanu tõmbas
kõige rohkem füsioterapeut Ivi Vaher, kes mõõtis
vererõhku, kopsumahtu ja rasvaprotsenti. Julgemad
astusid kaalule ka. Sel ajal kasutasid lapsed ära kõik
saali võimalused: jooksuraja, kaugushüppekastid,
kõrgushüppematid, odad jne. Kogu ürituse jooksul
hoidis tuju üleval Draakon, kes kõndis ringi ja jagas
tublimatele kommi. Perepäeva viimaseks võistluseks
oli staadionijooks. Alustasid kooli vilistlased. Nemad
leiavad ikka aega, et oma vana kooli tegemistest
osa võtta. Õpilased said joosta koos pereliikmega.
Kindlasti ei olnud tähtis võit, vaid osavõtt ning
rõõm sõbrast enda kõrval. Selle aasta sportlikku
perepäeva toetas rahaliselt Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet. Spordipäeva korraldustoimkonda
kuulusid kõik õpetajad eesotsas kehalise kasvatuse
õpetaja Raino Liblikuga. Rõõm toredast perepäevast
oli tänuks korraldajatele ja osalejatele.

KULTUURIKESKUS
LINDAKIVI TEATAB
Tantsuklubi Agneta võtab
vastu uusi liikmeid
vanuses kuni 19 eluaastat kolme erinevasse
vanuserühma.
Tegeletakse
showtantsu
ja
vabatantsuga.Täpsem info tel 55 551 696, 55 444
58 või www.hot.ee/agnetatants

Tantsu- ja reisihuviliste
uus võimalus
Unistad reisidest põnevatesse paikadesse? Tahad
uusi sõpru nii Eestis kui välismaal? Otsid kohta,
kus saaks tõhusa koormusega trenni teha? Kui
jah, siis on sul just praegu paras aeg tegutseda,
sest ainus Lasnamäel tegutsev täiskasvanute eesti
rahvatantsurühm Kandali ootab oma ridadesse
uusi tantsijaid.
Lindakivi kultuurikeskuse rahvatantsuselts Kandali
rändab palju – kolm aastat tagasi käidi kontsertreisil
USA läänerannikul, tänavu kevadel esimeste eesti
rahvatantsijatena Austraalias.

Kuhu läheme ja mida teeme edaspidi?
Sõltub ka sinu soovidest ja unistustest. Tule ja
peame koos plaane. Alustuseks võiks 2006. aasta
suvel teha ühe mõnusa reisi Hispaaniasse, Portugali.
Matkame teel ka Šveitsi mägedes ja külastame
Monacot/Monte Carlot ning teisi kuulsaid paiku.
Küll seejärel jõuab ka kaugemale minna.
Pole tähtis, kas sul on polkad-valsid ammu selged
või oled tantsupõrandal alles algaja - oodatud oled
ikka. Peaasi, et sul oleks kaasas partner, sest Kandali
on segarühm.
Ja oleksid vähemalt 16 aastat vana.
Trennid toimuvad Lindakivi kultuurikeskuses
(Koorti 22) esmaspäeviti ja neljapäeviti kell
19 - 21.45. Tule julgelt ise kohale või helista
täpsema info saamiseks telefonil 53 415 168.

PERETURNIIR
Pereturniir „Ema-isa-laps“
osaleja silmade läbi

Lasnamäe allveespordiklubi „Fortuna“
ülekaalukas liider meeste aladel
Lasnamäel juba üle kümne aasta tegutsenud
allveespordiklubi „Fortuna“ on tõusnud
valitsevaks klubiks meeste allveespordialadel
Eestis.
Kunagisel noorteklubil on aastal 2005 ette
näidata juba terve plejaad sporditähti: Lasnamäe
noormehed Nikolai Tover, Sergei Arabkin, Vladimir
Kunitsin, Stanislav Pearnberg, Sergei Telpt jt.
valitsevad täna vabariigis alasid lestaujumisest
allveeorienteerumiseni. Aasta jooksul näitasid
nad kõrgetasemelisi tulemusi nii Eestis kui ka
maailmatasemel. Praeguseks on absoluutklassis
kuldmedalimehed Nikolai Tover ja Vladimir
Kunitsin ning noorteklassi meistrid Sergei Arabkin,
Stanislav Pearnberg ja Sergei Telpt.
Klubi liider Nikolai Tover naases suvel
hõbemedalitega
nii
Maailmamängudelt
Duisburgis kui Euroopa Meistrivõistlustelt San
Marinos. Duisburgis sündis ka uus Eesti rekord.
Aasta lõpp on alati ka kokkuvõtete tegemise aeg,
samuti jagavad spordialaliidud aasta parimate
sportlaste tiitleid.
Allveeujumisliit kuulutas juba kuuendat
hooaega järjest Eesti parimaks lestaujumises
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Kogupere sulgpalliturniir EMA - ISA – LAPS on
üks pikkade traditsioonidega tore üritus. Tallinna
Noorte Spordikeskus (Lastestaadioni õigusjärglane)
algatas turniiri juba 1989. aastal ning viimased kuus
aastat on see olnud rahvusvaheline.
Kuigi turniiri nimeks on „Ema - isa – laps”, võtavad
sellest aktiivselt osa ka onud, tädid, vanaemad ja
vanaisad. Turniiril mängitakse paarismänge, nii
mees-, nais-, kui segapaarides ning osavõtjatest
puudust ei tule. Kuna mängijaid on palju ja erineva
tasemega, siis liigitatakse kõik vastavatesse

tasemekategooriatesse.
Minagi tutvusin sulgpalli võistlusliku poolega sellel
turniiril. Siis, kui mu vanem poeg osalemiseks
ettepaneku tegi. Kuigi ma polnud just parimas vormis,
pakkus mäng mulle suurt huvi ja füüsilist rahuldust. Me
ei pretendeerinud esikohtadele, kuid loen võistlust siiski
kordaläinuks. Seetõttu otsustasin hakata sulgpalliga
rohkem tegelema. Nüüdseks olen seda harrastanud
juba neli aastat ja viimasel EMA-ISA-LAPS turniiril
saavutasime pojaga A tasemeastmes teise koha.
Nii et julgen sulgpalli mängu soovitada kõigile!
Siinkohal tahaks ära märkida võistluste võitjate
nimed:
MEESPAAR A
1. Kristjan Kaljurand - Kalle Kaljurand
2. Mihkel Luigas - Aare Luigas
MEESPAAR B
1. Janis Abolins - Aldins Andersons
2. Jere Hirvi - Raivo Kristjanson
3. Mark Pahk - Tarmo Pahk
MEESPAAR C
1. Andrei Kägo - Igor Šarabanov
2. Mattis Kirsipuu - Mart Kirsipuu
3. Janis Metra - Arnis Metra
NAISPAAR A
1. Zane Metra - Aija Metra
2. Ly Lõhmus - Marika Lõhmus
3. Anna- Liisa Peetmaa - Mariann Peetmaa
NAISPAAR B
1. Diana Letjutsaja - Elina Letjutsaja
2. Maria Kolesnik - Oksana Kolesnik
3. Anna Pumpure - Dace Pumpure
NAISPAAR C
1. Anna Kägo - Marina Kägo
2. Marina Kurtenkova - Jevgenia Prikaztšikova
3. Marlen Leemet - Helena Leemet
SEGAPAAR A
1. Mikk Aru - Katrin Aru
2. Kaisa Kaljurand - Kalle Kaljurand
3. Janis Abolins - Dita Andersone
SEGAPAAR B
1. Valdar Kallasmaa - Ene Kallasmaa
2. Janis Metra - Aija Metra
3. Zane Metra - Arnis Metra
SEGAPAAR C
1. Danel Freiberg - Daire Freiberg
2. Anna Kägo - Igor Šarabanov
3. Kadi- Riin Schimanski - Ian Schimanski
Kõigi võistlusgruppide esikolmikuid autasustatati
medalitega.
Koguperepäeval on ilus traditsioon, mis teeb rõõmu
ja tekitab elevust kõikide osavõtjate hulgas. Nimelt
lähevad toetajate poolt väljapandud auhinnad
loosimisele. Kuna toetajaid on headel üritustel
ikka arvukalt, auhindu veel rohkem, siis said pea
kolmveerand osavõtjatest meeldiva üllatuse.
Lõpetuseks tahan tänada peakorraldajat Alfred
Kivisaart, peakohtunik Siiri Rajamäge ja kõiki
toetajaid:
Tallinna Külmhoone AS, AS Infotark
(Büroomaailm), AS Coca-Cola HBC Eesti, AS
A.Le Coq Tartu Õlletehas, Saku Õlletehas AS,
RT Auhinnad OÜ, Koolibri AS, Rahvusooper
Estonia, Expert, Moodne Valgustus AS.
Kohtumiseni järgmisel aastal.
Aare Luigas

Suurepärane võimalus hoolitseda enda
lapse füüsilise ning vaimse tervise eest!
Spordiklubi Fortuuna kutsub 6 kuni 18 aastaseid lapsi tegelema spordiga,

Nikolai Toveri ning noorteklassis Sergei
Arabkini. Aasta parimaks allveeorienteerujaks
Vladimir Kunitsini ning noorteklassis Stanislav
Pearnbergi.
Nikolai Tover ütles Lasnamäe Lehele, et oma
saavutuste eest võlgneb ta eelkõige tänu treener
Tatjana Gnezdilovale. Samuti tänab ta kõiki lähedasi
ja tuttavaid, kes teda ja klubikaaslasi aasta jooksul
on toetanud.
Lasnamäe Leht soovib noortele spordimeestele
edu ka tulevikus ning loodab uusi väljapaistvaid
sportlikke saavutusi kajastada juba lähinumbrites.

nii harrastaja kui ka professionaalsel tasemel. Õpetatakse tavalist, lestadega ja
akvalangiga ujumist. Individuaalne lähenemine teie lapsele.
Trennid toimuvad nii Lasnamäel kui ka teisetes linnaosades – seal, kus teil ja teie
lapsel mugavam on.

Treeneriteks on kõrgharidusega professionaalid:

Mitmekordne Nõukogude Liidu ja Eesti meister Tatjana Gnezdilova
Maailma- ja Euroopa meistrivõistluste medaliomanik Nikolai Tover
Euroopa meistrivõistluste medaliomanik Vladimir Kunitsõn

Lisainformatsioon telefonidel
+372 55589750 +372 6340033
+372 5523410 +372 6327413+372 55692569

Tere tulemast!
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TALLINNA TEATAJA TEATED
Kui hästi läheb, saab
Tallinn hädapasunate
süsteemi
Harjumaa Päästeteenistus plaanib koostöös
linnavalitsusega luua Tallinnasse kogu linna
hõlmav sireenide süsteem, mis teavitaks
elanikke võimaliku ohu eest ja täiendaks kõiki
olemasolevaid kommunikatsioonivahendeid.
Meediakanalitest sõltumatu sireenide süsteem on
vajalik elanike informeerimisel hädaolukorras.
Euroopa linnades on need süsteemid üleval ja kuni
midagi paremat välja pole mõeldud, ei kavatseta
üheski linnas ekstreemses olukorras sajaprotsendilise
töökindlusega toimivat kommunikatsioonisüsteemi
likvideerida. Hästi toimivad sireenidel põhinevad
häiresüsteemid on Soomes, Rootsis ja üsna hiljuti
rajati selline süsteem ka Riiga. Sisuliselt on
tegemist sireenidega, mille lõikav heli ka võimaliku
kriisiolukorra, näiteks looduskatastrooﬁ, helitaustal
kuuldav oleks.
Projekti vastalised väidavad küll, et täiesti mõttetu
on tänapäeva infotehnoloogia ajastul midagi
niisugust rajada. Raadiojaamad ning telekanalid
töötavad ööpäevaringselt, varsti saavad kõik
Tallinna elanikud tasuta internetiühenduse ja
paljudel on taskus mobiiltelefon. Paraku ei tarvitse
need, meie jaoks juba niivõrd igapäevased ja
tavalised asjad kriisisituatsioonis toimida. Meist
märksa rikkamates riikides on sellest ammu aru
saadud ja toimivaid tsiviilkaitse häiresüsteeme on
pidevalt täiustatud.
Rootsis on alarmsignaalid elanikkonna hoiatamiseks
linnades ja teistes elupiirkondades. Need antakse
edasi läbi välisireenide, lisaks võidakse hoiatust
(hoiatussignaali) edastada TV, raadio või
telefonivõrgu kaudu.
Helsingis, kus on samuti toimiv häiresüsteem, teab
enamus elanikkonnast, mida signaalid tähendavad
ja kuidas sireeni kuuldes käituma peab. Üldine
ohusignaal on ühe minuti pikkune tõusev (7
sekundit) ja laskuv (7 sekundit) helisignaal, mis
tähendab, et elanikkond on ohuolukorras.
Ohusignaal edastatakse väliste ja autodel paiknevate
sireenide kaudu, täiendavad käitumisjuhised antakse
raadio, tekstitelevisiooni ja internetilehekülgede kaudu.
Ühe minuti pikkune ühtlane heli tähendab, et ohtlik
olukord on möödas.
Ohusireeni kuuldes peab elanikkond toimima
nii: suunduma hoonetesse (ruumidesse ) ja seal
püsima; sulgema aknad, uksed, ventilatsiooniavad
ja konditsioneerid; sisse lülitama raadio ja kuulama
edasisi korraldusi; mitte kasutama telefone liinide
“umbemineku” vältimiseks; siseruumidest võib
väljuda alles siis, kui oht on likvideeritud või kui
selleks korraldus antakse.
Harjumaa
Päästeteenistusel
on
Tallinna
häiresüsteemi rajamine alles katsetamisjärgus.
Lähiajal proovib Harjumaa Päästeteenistus
Linnu tee depoole, Nõmme depoole ja Lilleküla
tuletõrjedepoole paigaldatud sireenide kuuldavust.
“Meil on teada nende sireenide tehnilised
parameetrid, ent katsetamist vajab nende
kuuldavus linnamüras,” kommenteeris Harjumaa
Päästeteenistuse direktor Raik Saart sireenide
testimise vajadust. “Katsetuse eesmärk on teha
kindlaks, kuhu ja kui palju peab tallinlaste turvalisuse tagamiseks linnaosadesse sireeniruuporeid
paigaldama”.
Alles peale katsetamist selgub, kas Tallinnale kõlbavad
Venemaal valmistatud häiresireenid, kui palju neid peab
paigaldama ja mis see kõik maksma läheb.
Enne häiresireenide katsetamist hoiatatakse
tallinlasi kõikide meediakanalite kaudu.

Tallinn toetab eakaid
linnakodanikke
Kui räägitakse eakate toetamisest Tallinnas,
mainitakse eelkõige, ehk ka ainult 500-kroonist
ühekordset toetust. Ometi on välja kujunenud
terve süsteem, mis hõlmab peale toetuste ka
muid soodustusi.
Kui 500-kroonine ühekordne toetus ei sõltu

perekonna sissetulekust, siis mitmete teiste toetuste
puhul võetakse seda arvesse.
Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste
piirmäärad ühele isikule aastas on järgmised:
Eakatele makstavad toetused
Ühekordse toetuse maksimaalne piirmäär ühele
isikule:
1. toimetuleku tagamiseks 800 krooni
2. taastus- ja hooldusravi osaliseks hüvitamiseks
4000 krooni
3. abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks
2000 krooni
4. retseptiravimite
maksumuse
osaliseks
hüvitamiseks 1000 krooni
Puudega isikutele makstavad toetused
Ühekordse toetuse piirmäär ühele isikule:
1. toimetuleku tagamiseks 800 krooni
2. rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenuse osaliseks
hüvitamiseks 1500 krooni
3. abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks
2000 krooni
4. retseptiravimite
maksumuse
osaliseks
hüvitamiseks 1000 krooni
Muud toetused
Ühekordse toetuse piirmäär ühele isikule:
1. erakorraliste kulude osaliseks hüvitamiseks 2000
krooni
2. õnnetusjuhtumite korral (päästeteenistuse või
politsei tõendi alusel) 5000 krooni
3. lähedase inimese matuse korraldamiseks 1500
krooni
4. toitlustamise osaliseks hüvitamiseks 20 krooni
päevas
5. üritustel osalemiseks 200 krooni
Eakad saavad soodustusi ka Raua tänava saunas, kus
neile on pilet märksa odavam - vaid 15 krooni.
Alates 65 eluaastast on linnatransport tasuta, et aga
pensionile minnakse tihti varem, siis kehtib vahepeal
sooduskaart.
Tallinn peab üleval kaheksat päevakeskust ning
385-kohalist hooldekodu, toetab koduõendust ja
-hooldust ning on organiseerinud dementsetele
päevahoiu.
Lisaks eelnevale kompenseerib linn ka veemõõturite
paigaldamise ja taatlemise kulud ning hüvitab
veehinnatõusu.

Munitsipaalpolitsei
valvas silm tagab
linnas heakorra
Käesoleva
aasta
kümne
kuuga
on
munitsipaalpolitsei teostanud 2798 menetlust,
millest 40,3 protsendil juhtudest on määratud
rahatrahv kogusummas 1,215 miljonit krooni.
Kõige rohkem on käesoleva aasta kümne kuu jooksul
määratud rahatrahve ( kokku 895 575 krooni) heakorra
eeskirjade rikkumiste eest, jäätmehoolduse eeskirjade
rikkumiste eest kokku 240 535 krooni ja kaevetööde
eeskirjade rikkumiste eest 48 900. krooni. Enam kui
pooltel juhtumitel on piirdutud suulise hoiatusega.
Trahvide määramine ei ole munitsipaalpolitsei
esmane eesmärk. Munitsipaalpolitsei on eelkõige
iga linnakodaniku abimees, kelle ülesandeks on
korrastatuma ning meeldivama elukeskkonna
saavutamine.
Tallinna Linnavolikogu kinnitas munitsipaalpolitsei
strateegilised arengusuunad aastateks 2005-2009,
milles seatud eesmärgid lähtuvad arusaamast, et
Tallinn vajab rohelise mõttelaadiga korrakaitseüksust, kes ei dubleeri Eesti Politsei ülesandeid
vaid on vajadusel abiks igale linnakodanikule ja
turistile. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks
tuleb tagada munitsipaalpolitsei 24 tunnine
kättesaadavus kõikidele abivajajatele ja avada
munitsipaalpolitsei tugipunktid kõikides linnaosades. Munitsipaalpolitseile seatud eesmärkidest
tulenevalt peab munitsipaalpolitseinike arv
lähiaastatel suurenema kuni 12 inimese võrra aastas.
Alates 2005. aastast tegutseb 34 ametnikuga
munitsipaalpolitsei
Tallinna
Keskkonnaameti
koosseisus. Viimase ümberkorralduse tulemusena

muutus ka munitsipaalpolitsei pädevus. Käesoleval
ajal on munitsipaalpolitsei ülesandeks heakorra
eeskirja, koerte ja kasside pidamise eeskirja,
jäätmehoolduseeskirja ning kaevetööde eeskirja
täitmise järelevalve.

Tasuta arvuteid
saavad siiski vaid VI
klasside õpilased
Tallinna Linnavalitsus otsustas 2. novembri
istungil jätta muutmata vähekindlustatud
peredele tasuta arvutite eraldamise tingimusi
ning pikendada taotluste esitamise tähtaega 25.
novembrini.
Tasuta arvuti saamise tingimused on järgmised:
* Leibkonnas on laps, kes õpib Tallinna
haldusterritooriumil asuva kooli VI klassis ja
* vähemalt kolm last (kaks last juhul, kui peres on
raske või sügava puudega laps) või üks täiskasvanu
vähemalt kahe lapsega ja
* kõigi
leibkonnaliikmete
elukoht
Eesti
rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn ja
* netotulu viimase 6 kuu jooksul ühe leibkonnaliikme
kohta kuus on alla 2500 krooni ja
* kellel ei ole kodus kasutada arvutit ja
* kelle elukohas on olemas internetiühendus ja
* kes on nõus ja suuteline maksma interneti
püsiühenduse eest ja
* kes nõustub sõlmima lepingu, millega võtab
vastutuse kasutada antava arvuti säilimise eest ning
võimaldab arvutit hooldavale ning remontivale
isikule juurdepääsu arvutile.
Avaldus arvuti saamiseks tuleb esitada elukohajärgse
linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale,
avalduste blankette ja informatsiooni saab ka
koolidest.

Tallinn tunnustab
tegusaid noori
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kutsub
üles kõiki linlasi märkama aktiivseid,
innovaatilisi ja loomingust pakatavaid noori ja
noorteühendusi, asutusi ja organisatsioone ning
esitama neid 28. novembrini nominentideks
tunnustusauhindade konkursile Suured Teod
Tallinna Noortele ja Tallinna Noorte Suured Teod.
Konkursil leiavad tunnustust enim silma paistnud
Tallinna noored kategoorias “Tallinna noorte suured
teod” ja enim Tallinna noori toetanud inimesed,
asutused, organisatsioonid kategoorias “Suured teod
Tallinna noortele”.
Nominente tunnustusauhindadele võib esitada 28.
novembrini 2005 postiaadressil Vabaduse väljak
10b, 10146 Tallinn või elektronposti aadressil
sportnoorsoo@tallinnlv.ee
Ettepanekus peavad kirjas olema järgmised
andmed:
* Kategooria, milles nominent esitatakse.
* Suure teo kirjeldus, mida soovitakse tunnustada
koos argumenteeritud hinnanguga.
* Suure teo elluviijad (isikud või organisatsioon,
koos kontaktandmetega).
* Esitaja nimi ja kontaktandmed.
Tunnustusauhindade üleandmine toimub 6.
detsembril 2005 Tallinna Raekojas toimuval
pidulikul vastuvõtul.
Täiendav info:
Ilona-Evelyn Rannala
640 4686

Tallinna linnajuhid
tutvustasid Eesti
linnadele Euroopa
Kultuuripealinna kava
Tallinna linnajuhid kinnitasid 1. novembril Tallinna
Linnateatrisse kogunenud Eesti linnade esindajatele,
et saades Euroopa Kultuuripealinnaks, kaasab

Tallinn kõik linnad programmi kokkupanekusse ja
korraldab aastal 2011 ka kõikides Eesti linnades
kultuuripealinna programmi kuuluva ürituse.
Tallinnasse kogunenud 18 Eesti linna juhtidele
ja kultuuri edendajatele esinenud Tallinna
linnapea Tõnis Paltsu sõnul on just Tallinn
Eesti kultuuri ja majanduse mootoriks, mis
võimaldab
Euroopa
Kultuuripealinnast
kasu
saada
suurimal
arvul
inimestel.
“Oluline on see, et suudame luua kultuurikeskkonna,
mis haaraks endasse aina rohkem inimesi,”
selgitas Palts Tallinna Euroopa Kultuuripealinna
kontseptsiooni keskset ideed.
Üritust modereerinud Tallinna Linnateatri lavastaja
Jaanus Rohumaa sõnul koosnebki Tallinn Eesti
kultuurist “Tegemist on omamoodi sulatusahjuga,”
kinnitas
Rohumaa.
Ühele
Eesti
linnale
kultuuripealinna tiitli omistamisel tuleks Rohumaa
sõnul arvestada sedagi, et näiteks Tallinn pole kunagi
olnud nii rikas, seda nii kultuurilises kui materiaalses
mõttes ning seega on hetk suure rahvusvahelise
kultuurisündmuse
korralduseks
ülisoodne.
Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen andis
linnade
esindajatele
põhjaliku
ülevaate
kultuuriministeeriumile
esitatud
taotlusest
ning peatus pikemalt ka linnadevahelisel
koostööl
programmi
koostamiseks.
“Lisaks Tallinnast kohtadele viidavatele üritustele
ootame linnu ennast tutvustama pealinna. Nii
võiks Tallinna päevast 15. maist kuni jõuludeni
tutvustada end Tallinnas erinevate Eesti linnade
kultuurikollektiivid, käsitöötegijad - kõik, kes
tahavad end Euroopale ja maailmale näidata,”
selgitas Jäppinen. “Kusjuures oluline on protsess
- koostöö peab algama nii kiiresti kui võimalik,
mitte alles konkreetselt 2011. aastal. Just nii
saame Euroopa Kultuuripealinna aastat ette
valmistades panna aluse uutele traditsioonidele.”
Peatudes kultuuripealinna eelarvel kinnitas Jäppinen,
et Tallinn on valmis panustama ühisprojektidesse
Eesti linnadega märkimisväärse summa - ca 25
miljonit.
Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste
selgitas kokkutulnutele turismitrende Euroopas.
“Oluline on pakkuda turistidele niisuguseid
tegevusi, et nad soovivad siin olla kauem kui
vaid päeva,” rõhutas Teniste. “Tallinn on Eesti
värav, kuid ta on muudki. Ta on mootor, mis
suudab väljakujunenud struktuuride kaudu ning
hea ühistegevuse korral viia turiste ka mujale.
Kultuuripealinna kontekstis on oluline, et kasutades
Tallinna kogemusi, struktuure ja kontakte nii Eestis
kui väljaspool Eestit, muudame ühistöö tulemusena
kogu Eesti turistile atraktiivseks paigaks.”
Üritusest osavõtjatele korraldas tutvumiskäigu
KUMUsse Eesti Kunstiumuuseumi direktriss Marika
Valk, õhtul vaatasid linnade esindajad Tallinna
Linnateatri etendust “Eesti teatri laulud”.

Tallinna
Keskkonnaamet
alustas
vanarehvide
tasuta vastuvõttu
Alates laupäevast, 12. novembrist 2005
korraldab Tallinna Keskkonnaamet koostöös
AS Mustamäe Haljastusega elanikelt
vanarehvide tasuta vastuvõtmise aia- ja
pargijäätmete kompostimisplatsil Rahumäe
tee 5a.
Aadressil Rahumäe tee 5a võetakse vanu
rehve vastu esmaspäevast reedeni 8:0018:00 ja laupäeviti 9:00-13:00. Korraga
võetakse vastu kuni 8 sõiduauto vanarehvi.
Alates esmaspäevast, 14.novembrist 2005,
võtab MTÜ Rehviliit elanikelt tasuta vastu
vanarehve oma Tallinna Prügila kogumispunktis
(Jõelähtme vald, Rebala küla, Loovälja).
Asutused
ja
ettevõtted
peavad
kasutama
vanarehvidest
vabanemiseks
jäätmekäitlusettevõtete teenuseid.
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