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TASUTA

Tiraaž 50 000

Kauneid jõule, head vana aasta
lõppu ja edukat uut aastat!
Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Detsembrikuu Lasnamäe
Lehe vahel KALENDER 2006
Ilutulestik Lasnamäel!
Uue aasta saabumist tähistatakse ilutulestikuga
aastavahetuse öösel kell 00.30 Lindakivi
Kultuurikeskuse kõrval oleva kuuse juures.
Saluudi korraldavad Ruff Ilutulestikud ja OÜ
Keskkonnahooldus Kotka Kaubanduskeskuse
kaasabil.

Eksootiline talvevaheaeg
Lasnamäe Noortekeskuses
Kell 12 –20 Kahu tn 4 ja Mahtra tn 48 tasuta
koolivaheaja üritused. Lisainfo tel 632 8814,
www.taninfo.ee/lasnamae
Teemapäevade kava:
2.jaanuar kell 13 – HAVAI päev
3.jaanuar kell 13 – BRASIILIA päev
4.jaanuar kell 14 – KUUBA päev
5.jaanuar kell 14 – UUS-MEREMAA päev
6.jaanuar kell 13 – AAFRIKA päev

Jõulupuud
Lasnamäe linnaosavalitsus korraldas kolme jõulupuu paigaldamise ja elektrivalgustusega ehtimise:
• Koorti 24 asfaltkattega platsil ( Lindakivi

Uusaasta-kontsert
sotsiaalkeskuses
kultuurikeskuse taga)
• Majaka tn ja Lasnamäe tn vahelisel haljasalal
• Vormsi tn ja Narva mnt vahelisel haljasalal
Lisaks korraldab linnaosavalitsus ka Linnamäe
tee 79 ja 81 vahelisel haljasalal kasvavale kuusele
elektriliste valgustite paigaldamise, seda tänu Priisle

asumi elanike aktiivsusele!
Pühade-ehetes on Lasnamäel kolm tänavat:
• Punane tänav ( Pae tn ristmikust kuni Kuuli tn)
• Smuuli tee (Laagna teest kuni Punase tänavani)
• Laagna tee ( linnaosa piirist kuni Rahu teeni )

6. jaanuaril kell 13 Killustiku 16, Lasnamäe
Sotsiaalkeskuses esineb vokaalstuudio EVTERPA
tasuta uusaasta-kontserdiga.

Korteriühistute juhatuste
infopäev jaanuaris

Lasnamäele puhkeala
koos amﬁteatriga – miks mitte

Kolmapäeval, 25. jaanuaril kell 15 Punane 16
V korruse saalis infopäev ja juristi selgitused
korduvatele küsimustele.
Lisainfo esmaspäeviti telefonil 645 7739, Larissa
Škurat. Larissa Škurat võtab korteriühistute küsimustes
vastu Punane 16 kab 414 esmaspäeviti kell 14-17 ja
neljapäeviti kell 10-12, larissa.shkurat@tallinnlv.ee.

Linnaplaneerimise amet korraldas tänavu
konkursi Laagna ja Pae tänava vahel asuva
veehoidla ja selle ümbruse, endise paekarjääri
kasutuselevõtmiseks puhkealana. Auhinnatud
töö ühe autori, arhitekt Kerli Raamsalu sõnul
oleks tore, kui väljapakutud ideedest tehtaks
teoks näiteks spordihoone ja uisupargid ning
miks mitte ka amﬁteatri osa.

Linnaosavalitsuse
(LOV) Infopunktid

Konkursil osaleski vaid üks töö (autorid
Veronika Valk ja Kerli Raamsalu). Ideekonkursi
hindamiskomisjon hindas selle kolmanda koha
vääriliseks. Auhinnatud konkursitöö on tutvumiseks 19.–30. detsembrini Lasnamäe linnaosavalitsuse fuajees, Punane 16.

Võidutöö kavandi kohaselt kujuneks Paetiigi
ümbrus mitmekesiseks puhkealaks, kus oleks
palju laste mänguväljakuid, tennise-, minigolﬁ
ja jalgpalliväljakuid, liumägesid ja koerte
jalutuspaiku. Peale selle planeerisid arhitektid
alale ka haruldasemaid ajaveetmisvõimalusi,
näiteks bobirada ehk “Vana Toomase rallit”
ning kriketi- , kurni- ja pesapalliväljakuid.
Kavandatud on kahekorruseline spordikeskus. Ala
üle trooniks selle põhjaosas vaaterattakujuline,
22-korruseline ja 90 meetri kõrgune hotell, mis
lahendaks arhitektide nägemuses ka turvaprobleeme: kogu ala oleks hotellitöötajatele ja
külastajatele nagu peo peal.
Teine tähtsam ehitis alal oleks 5430-ruutmeetrine,

vesiroosikujuline ja otsapidi vette ulatuv amﬁteater,
mis talvel toimiks valguskaevuna. Amﬁteatri serva
all saaks koha kooriruumid ja helistuudiod.
Auhinnatud konkursitöö omandiõigus jääb linnale
ning võimalus on kasutada tervet tööd või selle osa
detailplaneeringu koostamisel, mis ongi järgmine
samm ala arendamisel.
Loodetavalt jõutakse puhkeala ehituseni. Kavandeid
Pae veehoidla üle 32 hektari suuruse ala ja selle
keskel oleva 14–25 meetri sügavuse väga puhta
veega tiigi ümbruse korrastamiseks on tehtud alates
1984. aastast.
Allikas: Lasnamäe LOV linnamajanduse osakond;
A. Alase “EP” artikkel 13.12.05

Tallinna igale pensionärile hinnatõusu
kompenseerimiseks 700 krooni
Linnaosade
valitsuste
sotsiaalhoolekande
osakonnad maksavad 2006. aastal Tallinna linna
eelarvest ühekordset sotsiaaltoetust hinnatõusu
kompenseerimiseks.
Toetust on õigus saada igal vanadus- ja
töövõimetuspensioni saajal ning täisealisel (alates
18. eluaastast) rahva- ja toitjakaotuspensioni saajal.
Toetust makstakse igale saajale 700.- krooni.
Toetust makstakse tingimusel, et:
1) toetuse saaja elukohana on kantud Eesti
rahvastikuregistrisse Tallinna linn ja vastav
registrikanne on tehtud enne 1. jaanuari 2005;
2) toetuse saaja on kantud riiklikku
pensionikindlustuse registrisse.
Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb 2006. aasta

jooksul pöörduda elukohajärgse linnaosa valitsuse
sotsiaalhoolekande osakonna poole ja esitada
avaldus.
Korduvtaotlejatele, kes said toetust ka
2005. aastal ning ei ole 27. detsembriks 2005
elukohajärgse
sotsiaalhoolekande
osakonnale
teatanud oma andmete (elukoha aadress,
kontakttelefon, pangakonto number või postkontori sihtnumber) muutumisest ja kelle kehtivad andmed
vastavad toetuse maksmise tingimustele, makstakse toetus välja 2005. aasta andmete alusel.
Taotlustega tegelevad kliendikeskused
Lasnamäe linnaosa elanikel on võimalik oma

andmete õigsust kontrollida kuni 27. detsembrini
2005 elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna
kliendikeskuse teeninduspunktides, mis asuvad
aadressidel Punane 16, Pae 19, Sikupilli 6,
Mahtra 48.
Kõik kliendikeskused on avatud esmaspäeviti 9.0012.00 ja 14.00-17.30, teisipäeviti ja neljapäeviti
9.00-12.00 ja 14.00-16.30 ning reedeti 9.00-12.00.
Toetusteks on 2006. aasta linna eelarves ettenähtud
60,6 miljonit krooni. Väljamaksmine algab 2.
jaanuarist ning kuna toetuste saajaid on tervelt
88 776, ei pruugi toetus jaanuari esimestel
päevadel kõigi pensionärideni jõuda. Pisut aega
ja kannatust!

Mustakivi keskuse LOV infopunkt
Avatud tööpäeviti kell 9.15-18, tel 634 5150
Pallasti 1 / Katusepapi 20 LOV infopunkt
Avatud tööpäeviti kell 8.15-17, tel 606 0931
Infopunktides Tallinna ühistranspordi ID-piletite
müük, võetakse vastu elukohateateid, väljastatakse
isiku enda kohta rahvastikuregistri andmeid, jagatakse Tallinna üldinfot ja Lasnamäe linnaosa infot.

Tallinna Linnavalitsuse
koosseisu kuuluvad linnapea
ja 6 abilinnapead
Loe lk 2

Lasnamäe linnaosa
juhib Kalle Klandorf
Loe lk 2

Lasnamäe Halduskogu
juhib Leonid Mihhailov
Loe lk 4

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Punane 16, 13619 Tallinn
tel 645 7700; fax 645 7734
e-post lasnamae@tallinnlv.ee
Toimetaja
e-post lasnaleht@hotmail.com
tel (esmaspäeviti) 645 7739
Kirjastus, levi ja reklaam
FIE Reno Raskall
e-post: reklaam.lasnamaeleht@email.ee
tel: 566 633 18, 650 5631
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LASNAMÄE VANEM

Hoidun suurte
lubaduste andmisest

Kalle Klandorf
Linnaosavanem

Olen Tallinna inimene
– sündinud, kasvanud
ja õppinud Tallinnas
ning terve elu siin
ka töötanud. Mulle
on tehtud mitmeid
ettepanekuid mujale
tööle asumiseks, kuid
Tallinna patrioodina
olen alati keeldunud.
Lasnamäe on märkimisväärne osa Tallinnast,
siinsete inimestega koostöö on mulle oluline
ning huvipakkuv väljakutse.
Minu töö Lasnamäe juhina toetab heade algatuste
jätkumist ja loodetavalt toob positiivseid muutusi
Lasnamäe elanike
turvatundes ning noortele
kodulähedase huvitegevuse valikute suurenemises
– kogu elukeskkonna kodusemaks ja käepärasemaks muutmisel Lasnamäel. Pean oluliseks, et igale
elanikule Lasnamäel oleks midagi huvipakkuvat,
olgu siis Lindakivi Kultuurikeskuses (mille
renoveerimise kiiret lõpetamist pean eriti oluliseks)
või sportides (järgmisel aastal on kavas renoveerida
Lasnamäe Spordikompleksi staadion, Pae tn 1).
Eakad peavad edaspidigi saama sotsiaalkeskuse
kaudu väärikaid võimalusi huvitegevuseks ja
vaja-likke ilu- ning olmeteenuseid. Jätkuma peab
Lasnamäe heakorra, infrastruktuuri ja ettevõtluskeskkonna areng. Usun, et konstruktiivseks
koostööks leidub Lasnamäel teotahtelisi inimesi ja
organisatsioone.
Lühidalt endast rääkides,
tahan märkida kahte ümmargust numbrit: jaanuaris
saan 50-aastaseks ja abielus olen olnud 30 aastat.

Mul on kaks toredat täiskasvanud tütart. Abikaasa
Merle on Revalia tantsukooli treener ja juhataja,
vanem tütar on samuti tantsutreener, noorem töötab
välisministeeriumis diplomaadina. Viimased neli
aastat olengi Lasnamäega olnud vahetult seotud
oma abikaasa kaudu, kes juhib Peterburi mnt-l
asuvat Revalia Tantsukooli.
Spordiga olen tegelenud kogu elu –
nii võistlustantsu kui korvpalliga. Mitmete
korvpallimeeskondade treeneriks olemine on
õpetanud mulle meeskonnatöö oskust, mida pean
elus väga oluliseks. Treeneriametit pean muude
tegemiste kõrvalt praegugi Pirita korvpalliklubis.
Ühiskondlikuks tööks on Eesti Politsei Spordiliidu presidendi ametikoht alates detsembrist 2005.
Mul on kahekordne kõrgharidus, 1978. aastal
lõpetasin kehakultuuri eriala Tallinna Pedagoogilises
Instituudis ning hiljem omandasin veel juristi
hariduse Peterburi Siseministeeriumi Akadeemias.
1983. aastast asusin tööle õiguskaitseorganitesse,
pärast taasiseseisvumist töötasin valitsuse ja
siseministri nõunikuna. Turvalisus ja kuritegude
ärahoidmine on olnud mu enamike ametite läbivaks
jooneks. Politseiga olin lähemalt seotud kuni selle
aasta aprillini, mil otsustasin vastu võtta Haabersti
linnaosa vanema koha. Nüüd olen Lasnamäel ja
tahan anda oma parima selle linnaosa heaks.
Hoidun suurte lubaduste andmisest,
linnaosa juhtides toetun pigem ratsionaalsetele
kaalutlustele ja usun, et tõsise tööga näitame
paremaid tulemusi. Peatselt saabuv uus aasta tuleb
linnaosa valitsusele kiire ja tegus, täpsemaid plaane
ja ettevõtmisi vahendame Lasnamäe Lehes.
Uue aasta võtame Lasnamäel vastu piduliku
ilutulestikuga, mille korraldame koos Lasnamäe
ettevõtjatega. Soovin kõigile jõuluajaks rõõmu, rahu,
palju ilusaid hetki ja uueks aastaks õnne ning edu!

TALLINNA ABILINNAPEAD
Abilinnapead võtavad vastu igal esmaspäeval kell 16-18 (Vastuvõtuajad ja tööjaotus on kinnitatud linnapea
16. novembri 2005 käskkirjaga nr PO-1/313.)
Tallinna Linnavalitsus: Vabaduse väljak 7, telefon 640 4141, e-post: lvpost@tallinnlv.ee

Abilinnapea
TAAVI AAS

Abilinnapea
KALEV KALLO

Valdkonnad:
linnavara, omandi- ja maareform,
elamumajandus.
Struktuuriüksused:
Elamumajandusamet, Maa-amet.

Valdkonnad:
linnaplaneerimine ja arhitektuur,
ehitusjärelevalve, energeetika.
Struktuuriüksused:
Linnaplaneerimise Amet.

Abilinnapea
KAIA JÄPPINEN
Valdkonnad:
haridus,
kultuur,
sport,
noorsooküsimused,
koostöö
Eesti ülikoolidega, muinsuskaitse, rahvussuhted ja ühtse
integratsioonipoliitika väljatöötamine.
Struktuuriüksused:
Haridusamet, Kultuuriväärtuste Amet, Spordi- ja
Noorsooamet.

Abilinnapea
JAANUS MUTLI
Valdkonnad:
ettevõtlus, hinnakujundus, tarbijakaitse, pangandus, majanduspoliitika, linna osalemine
äriprojektides, turism, tööhõive,
ühistranspordi korraldamine, liikluskorraldus,
sidustustegevus sadamate, lennuvälja ja raudteega.
Struktuuriüksused:
Ettevõtlusamet, Transpordiamet.
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Abilinnapea
MERIKE MARTINSON
Valdkonnad:
sotsiaalhooldus ja -kindlustus,
tervishoid, narkomaania ja AIDS-i
ennetustegevus.
Struktuuriüksused:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Abilinnapea
OLGA SÕTNIK
Valdkonnad:
kommunaalmajandus,
infrastruktuuride rajamine, teedeehitus, -remont ja -hooldus,
vee ja küttemajandus, side,
keskkonnakaitse,
haljastus,
jäätmekäitluse
korraldamine, riigikaitse, kriisireguleerimine.
Struktuuriüksused:
Keskkonnaamet, Kommunaalamet.

LINNAPEA

Tallinna linnaeelarve eesmärgiks
on kõigi linlaste heaolu
Jüri Ratas
Tallinna linnapea
Usun, et linnavalitsuse
tegevus saab olla vaid siis
edukas, kui ta asetab oma
poliitika keskpunkti inimese ja tema vajadused. Just
sellest põhimõttest lähtudes
on koostatud ka Tallinna 2006. aasta eelarve,
mille kogumaht on 5,4 miljardit krooni.
Tallinn sai hiljuti endale UNICEFi tiitli
“Lastesõbralik linn”. Tiitli võitmine on alati meeldiv,
sest see on tunnustus tehtule. See ei tähenda aga
õigustust jääda loorberitele puhkama, vaid kohustust
edasi liikuda. Kavatseme järgmisel aastal avada
täiendavalt sõimerühmi ning tagada pealinna 1.-9.
klassi õpilastele tasuta koolitoit, suurendada lastek
aitsespetsialistide arvu linnaosades ja toetada laste
sporditegemist juba neljandast eluaastast.
Munitsipaalelamuehitus, samuti teede ehitus ja
remont jätkub käesoleva aastaga võrreldes vähemalt
sama suures mahus. Suurt tähelepanu on eelarves
pööratud vähekindlustatute aitamisele, laste ja noorte ning noorte perede heaolule. Käivitame mitu
täiendavat toetusmeedet, näiteks lapsehoiutoetuse.
Linna toetus pensionäridele tõuseb
Eelarves on pensionäridele makstav ühekordne
toetus, mis tõuseb uuest aastast 700 kroonini. Ehk
aitab see pisutki leevendada elukalliduse tõusu.
Tallinn
jätkab
väikeettevõtetele
soodsa
ettevõtluskliima loomist
Linnakodaniku heaolule on suunatud ka väikeettevõtluse arengu edasine soodustamine. Nii on näiteks
ettevõtluse vallas plaanis uudsena rakendada uue

töökoha loomise toetus. Lisaks väikeettevõtetest
“ettevõtluskobarate” loomise soodustamine suurettevõtete juurde, ettevõtlusideedest andmebaasi loomine jne. Edasine on juba ettevõtlike inimeste teha.
Linn areneb ja suudab enam vastu tulla oma
elanike ootustele
Tallinlasele ei piisa ammu enam vaid esmavajaduste
rahuldamisest – katusest pea kohal ja soojast söögist
taldrikul, ta tahab elada kaasaegses linnaruumis,
mida ilmestavad korras kirikud ja restaureeritud
linnamüür, hoolitsetud botaanikaaed ja Kadrioru
park, puhkamisvõimalused Aegna saarel ning
kogupereüritustest osavõtt kaasaegsel lauluväljakul.
Kui lisada juurde spordi- ja noorsoovaldkonna
investeeringud (koolide spordibaaside renoveerimiseks, Hiiu staadioni olmehoone, Haabersti
Vaba Aja Keskuse ja Lasnamäe spordikompleksi
ehitamine), siis on Eesti Vabariigi pealinn astunud
ka olulise sammu edukal kandideerimisel Euroopa
Kultuuripealinnaks aastal 2011, mis tähendab
linlastele eelkõige arendavat elukeskkonda.
2006. aastal on investeeringuteks ette nähtud ligi
1,1 miljardit krooni. Seega on järgmiseks aastaks
kavandatud investeeringute maht käesoleva aastaga
võrdväärne.
Püsitulusid arvestades võime väita, et järgmise aasta
eelarve tulud on käesoleva aasta tuludest suuremad.
Kindlasti ei ole Tallinnas igas vallas kõik kõige
paremas korras. Aga vastutustundlikult koostatud
eelarve, teadlikult tehtud otsustele ja linnaelanike
arvamusele tuginedes on võimalik tagada Tallinna
kestev areng sellise linna suunas, mille üle tallinlasel
on põhjust uhkust tunda. Seda enam, et valimised
on möödas ning rahuaeg annab võimaluse nii
linnavalitsusele kui ka linna asutustele jätkata oma
igapäevast rahulikku tööd linlaste heaolu nimel.

Aasta 2006 toob põhikooli
klassidesse tasuta koolitoidu
Tarmo Lausing
Linnavolikogu haridusja kultuurikomisjoni
esimees

kindlate eeskirjade alusel valmistatud toit tervisele
kasulik, kuna see on tasakaalustatud ning sisaldab
erinevaid organismi tegevuseks vajalikke aineid.

tarmo.lausing@tallinnlv.ee

Tasuta koolipiim koolides on ennast juba tõestanud
Tasuta koolitoit ei ole ainuke algatus, mis puudutab
laste söömisharjumusi ning tervislikku toitumist
Tallinna koolides. Alates septembrikuust käivitati tasuta
koolipiima jagamine, mille kaudu kõigis koolides
antakse õpilastele tasuta klaas piima päevas. Selleks on
koolidesse paigaldatud spetsiaalsed piimaautomaadid,
kust lapsed saavad ise endale piima võtta.

Tuleva aasta jaanuarist
hakkavad kõik põhikooliklasside õpilased üle Eesti
saama tasuta koolitoitu.
Tegemist on ametis oleva valitsuse ning haridusja teadusministri ühe olulisema poliitikaga
haridusvaldkonnas, mis on kirjas ka valitsuse
koalitsioonilepingus. Tasuta koolitoidu juurutamisel on eeskuju võetud naaberriigilt Soomelt.
Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul
on prii koolitoit üks tähtsaid eeldusi normaalse
koolikeskkonna loomiseks, sest tühja kõhuga on
keeruline õppida.
Kui siiamaani sõid riigi poolt ﬁnantseeritud
koolitoitu 1.-4. klassi õpilased, siis nüüd laieneb
õigus tasuta toidule õpilastele kuni üheksanda
klassi lõpuni. Uuest aastast sööb tasuta toitu 83
000 õpilast rohkem kui eelmisel õppeaastal. Lisaks
sellele hakkavad 1. septembrist 2006 tasuta toitu
saama ka põhikoolijärgses kutseõppes õppivad
noored, millega lisandub veel 17 000 uut sööjat.
Koolitoidu saajate hulga laiendamine kajastub
ka riigieelarves. Kui käesoleva aastal eraldati
koolitoiduks 103 miljonit krooni, siis järgmisel
aastal on see summa 233 miljonit, mis tähendab
enam kui kahekordset tõusu.
Tallinnas toimub tasuta koolilõuna tagamine
riigi ja linna koostöös. Ühe koolilõuna üldiseks
maksumuseks on neliteist krooni, millest kümme tuleb
riigilt ning neli lisab omalt poolt linn. Tallinnas lisandub
tasuta koolitoidu laiendamisega üle 21 000 uue sööja,
sealhulgas Lasnamäel rohkem kui 4 000 uut sööjat.
Lapsevanemate säästetud kroonid ei ole aga ainuke
tasuta koolitoiduga kaasnev hüve. Laste jaoks on

Tasuta koolipiima jagamise teemal intervjueerisin
Kuristiku Gümnaasiumi Õpilasomavalitsuse presidenti Alo-Jarmo Küppast.
Kas õpilased kasutavad võimalust juua tasuta
piima ja kui tihti seda kasutatakse?
Kasutavad küll, ja tihedamini kui oleks võinud
arvata. Piima juuakse nii söögivahetunnil kui teistel
vahetundidel. Piimaautomaatide esine on tavaliselt
tihedalt õpilasi täis. Eriti aktiivselt kasutavad seda
võimalust väiksemate klasside õpilased.
Päeva lõpuks saab piim tavaliselt otsa, kõik
olemasolev juuakse ära.
Kas olete jagatava piima ja selle kvaliteediga
rahul, milline on tagasiside õpilaste ning õpetajate poolt?
Kvaliteediga võib täiesti rahule jääda. Kui mul enne
oli kahtlusi piimajagamise puhtuse osas, siis need
on praeguseks täielikult ümber lükatud. Piim on
alati jahe ja masinad on korras ning puhtad. Kogu
piima jagamise süsteem on hästi tööle pandud.
Siinkohal tuleb Tallinna linnavalitsust kindlasti
tänada ja kiita selle algatuse eest.
Kuidas hindad koolis tasuta piima joomise
kultuuri?
Kuna tegu on uue asjaga, siis kultuur alles
hakkab tekkima. Naljaga pooleks võib öelda, et
kaklema ei ole piima pärast keegi läinud.
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Vera Bannikova –100
Iga hällipäev on
oluline verstapost,
et ise ja koos
lähedastega hinnata
tuldud teed. Sajandi
läbimine on aga
eriline kogemuste
jada, mida saavad
kogeda
vähesed.
Sellisel sündmusel
õnnitlesid juubilari
Lasnamäe linnaosavanem ja sotsiaalhoolekande
osakonna juhid.
Vera Bannikova,
s. 26. novembril 1905

LÜHIDALT
Tallinn muudab
noorsootöö sihipärasemaks
Tallinna noorsootöö arengukava hakati välja töötama
2003. aastal ning sellesse kaasati kõik linna noorsootöös osalevad ametkonnad ja linnaosad. Selle koostamisel on arvestatud Euroopa noortepoliitika
põhimõtetega, mis toetavad noorte kaasatust,
informeeritust ja vabatahtlikku tööd. Tallinna
Noorsootöö arengusuunad 2006-2010 seavad
eesmärgiks noorte arengu ning lähtuvad seisukohast,
et edukas on vaid see noorsootöö, mis lähtub noorte
tegelikest huvidest ja vajadustest. “Noori tuleb ka enam
kaasata linnale ja tema kodanikele oluliste otsuste
tegemisse,” kommenteerib abilinnapea Kaia Jäppinen.
Pikemas perspektiivis mõjutab dokument linna
asutuste arengu- ja tegevuskavasid ja seeläbi teeb
igapäevatöö sihi- ja plaanipärasemaks. Oma mõju on
dokumendil ka rahvusvahelisele noorsootöö-alasele
koostööle ning koostööle kolmanda sektoriga.

Tallinn toetab riskilaste
eelkutseõpet
Linnavalitsus
kiitis
heaks
haridusja
teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise
kokkuleppe, mis näeb ette linna osalemist Kopli
ametikooli projektis riskigruppi kuuluvate noorte
haridusse taaskaasamisel. Projekti kogumaksumus
on 16,9 miljonit krooni, sh Tallinna kaasﬁnantseering 4,2 miljonit krooni. Haridus- ja teadusministeerium eraldab Tallinnale 2005. aastal projekti
kaasﬁnantseerimiseks 384 443 krooni.
Eesmärk on anda põhikoolist väljalangenud noortele
kutseoskused, mis võimaldaksid neil siseneda
tööjõuturule ja seeläbi oma elu paika saada.
Tallinna Kopli ametikool asub Kopli 98, tel 661
8039, õpe nii eesti kui vene keeles.

Asfaltbetoontehas sai
saastamise eest trahvi
Lasnamäel asfaltbetooni tootmisega tegelev ettevõte
sai välisõhu saasteloa nõuete rikkumise eest 8000
krooni trahvi, vahendas Keskkonnainspektsioon.
Mitmed Lasnamäe elanikud kaebasid Keskkonnainspektsioonile novembris Väo karjäärist Lasnamäe
elurajooni kandunud tolmu üle. Palve tolmu päritolu
välja selgitada saabus ka Tallinna Keskkonnaametilt.
Harjumaa osakonna inspektorid tegid kindlaks, et
õhusaaste levis Väo karjääri territooriumil tegutsevast
asfaltbetoonitehasest. Saaste põhjustas suitsugaaside
püüdmiseks paigaldatud kottﬁltrite leke, millest andis
tunnistust ka tehase korstnast tuleva suitsu värvus.
Saasteloa kohaselt peab ettevõte õhku paisatavate
saasteainete hulka vähemalt kaks korda aastas
mõõtma ja tulemustest keskkonnateenistusele teada
andma.

100-aastane Vera Bannikova on tasane ja väärikas Lasnamäe elanik, kes elab oma lapselapse
juures Paekaare tänava kortermajas. Proua Vera
meenutab eriti meeleldi nooruspõlve.
Ta sündis 26. novembril 1905 Kuśka linnas
Venemaal, Uuralites. Seal möödus tema lapsepõlv,
seal hakkas ta õpetaja ametit pidama, seal läks ta
sõjaväelasele mehele. Koos abikaasaga sattus
proua Vera Peterburi lähedale elama, õppis
selgeks ﬁnantstöö, elas üle sõja-aastad. 1946. aastal kolis Vera Bannikova mehe töö tõttu Eestisse
ja töötas siin kõrge vanaduseni meditsiiniasutuse
ﬁnantsjuhina.
Täna tunneb Vera Bannikova rõõmu mälestustest,
kolmest lapsest ja paljudest laste-lastest ning lastelaste-lastest.

Loopealsele ehitatakse
vähemalt 600
munitsipaalkorterit
Tallinna linn ja Skanska EMV AS sõlmisid
Loopealse hoonestusõiguste seadmise eellepingu
25. novembril. Avaliku ja erasektori koostöö
tulemusena kerkib Loopealsele vähemalt 600
munitsipaalkorterit. Hoonestusõiguste
seadmise
eesmärgiks on avaliku ja erasektori koostöös
elamuehitusprogrammiga “5000 eluaset Tallinnasse”
püstitatud ülesannete täitmist kiirendada, samas
koormust linnaeelarvele vähendades.
Parimaks tunnistatud pakkujaga Skanska EMV
AS allkirjastatud eellepingus on ﬁkseeritud
hoonestusõiguste seadmise tingimused ja osa
hoonete linnale rendile andmise tingimused.
Nelja kinnistu kogupindala on 50 601 ruutmeetrit,
munitsipaalmajade ehitamiseks on ette nähtud
sellest 30.008 ruutmeetrit. Alale ehitatavad majad
peaksid valmima 2007. aastal. Linn osaleb projektis
maaga, ehitust rahastab täismahus hoonestusõiguse
omandaja.
Hiljuti avati rekonstrueeritud munitsipaalmaja
Koplis aadressil Uus-Maleva 6, jätkub Lasnamäele
Tuulemaa tänavale korterelamu rekonstrueerimine
toimetulekuraskustes inimeste majutamiseks. Suvel
algas kokku 225 korteriga nelja munitsipaalmaja
ehitamine Iru hooldekodu territooriumile.

Tallinna ühistranspordil
uuest aastast uued
piletihinnad

Postkast pole prügikast
Jane Meresmaa-Roos
Lasnamäe Noortekeskuse noorsootöötaja

Lasnamäe Noortekeskus korraldas novembrikuus
kleebisekonkursi “Postkast pole prügikast”. Konkurss
sai välja kuulutatud eelkõige suure reklaamipahna
tõttu, mida iga linnaelanik oma postkastist välja roogib
ning prügikasti viskab. Keskkonnateadlikku käitumist
tuleb õpetada nii nooremas kui vanemas eas inimestele.
Kasuliku kampaania huvitavaks muutmiseks viisimegi
läbi konkursi noorte seas, kes ise said disainida
kleepsukavandi. Saadetud kleebisekavanditest tehti
Lasnamäe Noortekeskuses näitus, kus kõik külastajad said oma lemmiku poolt hääletada. Hääletusel

osales kokku 78 inimest,
sh linnaosavanem Kalle
Klandorf ja humanitaarnõunik Eve Annus.
Esimese koha sai suure hääleenamusega Larissa
Zubrilkina, 2.–3. kohta jäid
jagama Tannar Mirjam ja Võidutöö.
Autor Larissa Zubrilkina
Jaan Kütt. Parimast kavandist tehakse kleebised postkastidele, mida jaotatakse
noortekeskustes. Loodetavalt aitavad need vältida
tarbetut reklaami ja mõjutavad inimeste suhtumist
keskkonda.

Heategu tuleb tagasi
Jane Meresmaa-Roos
Lasnamäe Noortekeskuse noorsootöötaja

Heategevusprojekt REHA tegutseb noorte omaalgatusel ja sel sügisel käisime abi andmas neljas paigas - Loomade Hoiupaigas, Lastehaiglas, erivajaduste
noorte keskuses Lasnamäel ja Mustamäel. Kõikides
organisatsioonides on olnud soe ja meeldiv vastuvõtt.
Noortel on huvi neid kohti veelgi külastada ja nad
jätkavad heategevust ka ilma projektita.
Loomade Hoiupaigas tutvusime koerte ja kasside
elutingimustega ning saadi suurteks sõpradeks
karvaste neljajalgsetega. Meie rõõmuks rääkis juhataja Jaanika Holsting, et vabatahtlikke koertejalutajaid käib seal sageli, kuid lisa abiväest ei öelda
kunagi ära. Kuna koeri on kokku üle 50, siis jagub
jalutamist kõigile soovijatele. Veel on võimalik loomade puure puhastada ja toidunõusid pesta. Töötajad
olid väga sõbralikud ja leppisime kokku, et kindlasti
läheme järgmistel kordadel uuesti neile külla.
Lastehaiglas käime igal kuul korra sealseid
väikseid patsiente külastamas, pakkudes
meisterdamist ja lihtsat, kuid põnevat käelist tegevust. Hetkel on Lastehaigla kolmes osakonnas omaette mängutoad, kus on lastele lauamänge, raamatuid
jne. Kuna laste vanused ja traumade raskusastmed
on väga erinevad, siis on raske pakkuda kõigile ühest

ja meelepärast tegevust,
kuid mängutubade kasvatajad suhtuvad oma
töösse äärmiselt loominguliselt ja olid rõõmsameelsed meidki oma
igapäevasesse
töösse
kaasama.
Lasnamäe erivajadustega noorte juures
oleme külas käinud
juba mitmeid kordi.
Foto: J. Meresmaa-Roos
Siiamaani on koostöö
Käo Päevakeskuse noortekeskuse ja Lasnamäe
Noortekeskuse vahel olnud vahva. Üheskoos
oleme teinud muinasjutuhommikuid, õppinud
tsirkusetrikke ning näidanud ka etendusi.
Kadripäevaks meisterdasime maske ning jõuluajaks
kaunistasime küünlaid. Puulusikatest meisterdatud
teatrinukkudega mängiti läbi ka humoorikas
lühietendus, kus igaüks sai olla näitleja rollis.
REHA jätkab tegutsemist. Toetust saame üksteiselt ja
jõudu leiame teistelt, nii saame ka meie ise mõjutada
eluviisi, kus heategevus on täiesti normaalne nähtus
ja igapäevaelu osake. Astu heateo REHA-le, sest
heategu tuleb tagasi!

5. omaloomingupäev
Lasnamäe Muusikakoolis
Tiina Vurma
Lasnamäe Muusikakooli vanemõpetaja

Tallinna ühistranspordi arengukava (TLVK 19.juuni
2003 määruse nr 40 p 5.5) kohaselt tuleb korrigeerida
ÜT piletihindu kord aastas enne linnaeelarve vastuvõtmist. Seejuures tuleb piletihindade kujundamisel
lähtuda eeskätt avaliku liiniveo kuludest. Linna
ühistranspordi kogukulude kasvuks on kavandatud
tuleval aastal 43 mln krooni, millest linnakassast
ehk dotatsioonina on kasvu kava ~ 30 mln krooni.
Ülejäänud kulude kasv tuleb katta piletituluga.
1. jaanuarist 2006 Tallinna ühtse piletisüsteemi
ühistranspordi sõidupiletite hinna tõstmisega
kompenseeritakse diiselkütuse kallinemist, ühissõidukijuhtide 10-protsendilist palgatõusu ja
investeeringuid veeremipargi uuendamisse. Kava
kohaselt tõuseb 30 päeva ID-pileti hind 220 kroonilt
235-le, 90-päeva kaart 510 kroonilt 540-le ning
eelkõige õpilastele ja pensionäridele mõeldud
sooduskaardi hind 80 kroonilt 90-le. Tavalistest
sõidutalongidest muutuks vaid kümne piletiga
talongiraamatu hind, mis hakkab senise 80 krooni
asemel maksma 85 krooni. 1 tunni piletite ning 1 ja
3 päeva kaartide hinnad jäävad samaks.

19.novembril kogunesid Lasnamäe Muusikakooli need õpilased, kes peale kuulsate heliloojate kirjutatud muusikateoste õppimise on ise
loonud toredaid, oma mängutasemele sobivaid
instrumentaalpalu või püüdnud rahvalaulude
teemadel improviseerida – mängida tuntudteatud laulu oma tõlgenduses.

Põhikaartide hinnad on muutuvad järgnevalt:
30 päeva täiskaardi (ID-pilet) hind 235 krooni.
30 päeva soodus-, juuniori- ja seeniorkaardi (IDpilet) hind 90 krooni.
30 päeva esitajakaardi hind 340 krooni.
30 päeva sooduskaardi hind 160 krooni.
Ülejäänud ID-piletite ja esitajakaartide hinnad
on proportsioonis põhikaartidega, kusjuures
keskmiseks hinnakasvuks on 6-7 %.

Sel aastal esimest korda rahvusvaheline
Viis aastat tagasi hakkasime korraldama omaloomingupäevi, kutsudes külla soovijaid kõigist
vabariigi muusikakoolidest. Mullu tuli meie
ideega kaasa veel Tallinna Kunstikool, kes pakkus
partnerlust ka sel aastal, kui noored kunstnikud
said inspiratsiooni muusikapaladest, mida väikesed
heliloojad esitasid.
Sel aastal omandas meie loomingupäev juba

Õpetajate toetatud loomingulisus
Lasnamäe
Muusikakooli
õpetajad
on
traditsioonilisele pilliõppele lisaks tahtnud
innustada lapsi võimalikult palju oma loovust
rakendama, püüdes erialatundides tehniliste
ja klassikaliste pillimänguprobleemide lahkamise kõrval jätta ruumi ja aega ka vabale
improviseerimisele ja loomingule. Kui õpilane
maast madalast harjub sellega, et ta võib oma
instrumendil ise midagi välja mõelda ja ei karda
mängida midagi muud kui noodiraamatus kirjas,
tunneb ta suuremat rõõmu suurt püsivust ja
tahtejõudu nõudvast muusikakooli õppetsüklist,
mis kestab 7-8 aastat.

rahvusvahelised mõõtmed, kuna lisaks Eesti
koolidele (Tallinnast, Nõmmelt, Sakust, Märjamaalt,
Tõrvast, Keilast, Rae Muusikakoolist) osalesid ka
noored heliloojad Lätist (Jelgava, Ogre, Ventspilsi,
Malpilsi Muusikakoolidest).
32 noore helilooja loomingu teemadel valmisid
vahvad värvilised pildid Tallinna Kunstikooli
õpilastelt, kes laval molbertite taga samaaegselt
püüdsid tabada esitatava muusikateose olemust,
pannes oma emotsioonid kohe pintsli ja värvidega
publiku silme all paberile.
Źürii tunnustas huvitavaid muusikalisi ideid
Alati on laste tegemisi jälginud ka žürii, kes
pärast on tunnustanud eriti aktiivselt ja huvitavate
muusikaliste ideedega esinenuid ning andnud
omapoolseid näpunäiteid edaspidiseks tegevuseks.
Sel aastal võtsid žürii tööst osa klaveripedagoog ja
lastele palju muusikat kirjutanud Leelo Kõlar, Läti
helilooja Anna Veismane, Eesti helilooja Tatjana
Kozlova, improvisatsiooniõpetaja Gerli Kirikal;
kunstiõpilaste panust hindasid Kylli K. Kaats ja
Raivo Roosma. (Tallinna Kunstikoolist)
Loomingupäeva korraldajad olid väga rõõmsad
rohkearvulise osavõtu ja huvitavate ideede üle, mida
noored muusikud ja kunstnikud selle pika päeva
jooksul pakkusid.
Lasnamäe
Muusikakoolis
alustab
tööd
ettevalmistusklass, huvilisi oodatakse 9. jaanuaril
kell 18 Lasnamäe Muusikakooli, Punane 69.
Ettevalmistusklassis õpetatakse lastele vajalikke
teadmisi, et edukalt sooritada muusikakooli
sisseastumiskatsed 30. ja 31. mail 2006. aastal.
Lisainfo: www.muusika.tln.edu.ee
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TÖÖPAKKUMINE

HALDUSKOGU

Lasnamäe Sotsiaalkeskus
võtab tööle koristaja

Esimestel istungitel valiti halduskogu ja selle komisjonide juhid

päevase tööajaga aadressil Killustiku 16. Lisainfo
tel 601 1201, 621 8998 või 504 0097.

22.novembril ja 7.detsembril
toimusid Lasnamäe Halduskogu
esimesed istungid

TEATED
Ööbussid nr 60 ja 67

Ööbussid peatuvad kõigis liinil olevates peatustes.
Pileti hind on 20.- krooni.
Bussiliini 60 sõidugraaﬁk
Ussimäe tee - Maneeži
Maneeži -Ussimäe tee

0:30
1:00

1:30
2:00

2:30
3:00

Bussiliini 67 sõidugraaﬁk
Seli - Estonia
Estonia -Seli

0:30
1:00

1:30
2:00

2:30
3:00

Bussiliinil 54 muutus
sõiduplaan
Alates 1. detsembrist lisati tööpäevadel bussiliinile 54 intervallide vähendamiseks üks normaalbuss, millega kaasneb sõiduplaani muutus.
Lisainfo Tallinna transpordiameti sõitjateveo
osakonna telefonil 640 4627 või www.tallinn.ee

Lasnamäe Nõustamisja Õpiabikeskus
Ümera 46
Venekeelne tasuta logopeediline ja psühholoogiline abi ning õpiabi alates 6-eluaastast kuni
põhikooli lõpuni. Projekti ﬁnantseerib Tallinna
Haridusamet. Lisainfo ja registreerumine
tel 635 6775 või 635 6773.

Tantsuõpe lastele, noortele
ja täiskasvanutele
Revalia Tantsukool, Peterburi tee 38
www.tkrevalia.ee; tel 601 0253;
e-post tkrevalia@tkrevalia.ee
4-6-aastaste tunnid T ja K kell 18-19 (295.- kuus)
7-12-aastaste tunnid E ja T kell 18.30-19.30;
16. jaanuaril uute tantsuhuviliste vastuvõtt ja
jaanuaris-veebruaris tasuta kursused
täiskasvanute algkursus E ja N kell 19.3021; alates 12. jaanuarist 10 kohtumist 590.(tudengitele 25% soodustusega)

Lemmiklooma hooldus
Pikaajalise kogemusega lemmikloomaspetsialist
teeb koduvisiite ja/või võtab lemmiklooma (koer,
kass) hooldada: pesemine, pügamine, küünte
lõikus jmt. Annab nõu lemmiklooma hooldamise,
paaritamise ning poegimisega seotud küsimustes.
Helistada tel 556 72 584, Anna.

Kogu-pere põnevus-seiklus
Elamusterohke ekstreemsõit amﬁibtransportööriga mitmekesises looduses – metsas, lagendikul,
kauneid loodusvaateid nautides.
Lisainfo: www.hot.ee/maasturisoidud

Ebatavaline tsirkuseshow
29. detsembril Tallinna Linnahallis „33 klouni ja mitte ainult!!!“ Iga külastaja saab oma pileti
vastu magusa kingituse klounidelt! Info ja
piletite tellimine tel 644 1832, 55 22 919

Üllatustega muinasjutupidu
26. detsembril kell 13 Tallinna Linnahallis
„Kolm Paksu – Kolm Lumemeest“. Külastajad
saavad kingitusi ja võimaluse end pildistada
erinevate vahvate muinasjututegelastega, jätkub
ka üllatusi.
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Halduskogu esimeheks valiti Leonud Mihhailov,
tema asetäitjaks – Ruslana Veber. Moodustati
8 püsikomisjoni ja valiti nende esimehed.
Hariduskomisjoni juhiks sai Ruslana Veber,
revisjonikomisjoni juhiks – Vello Lokk, tarbijakaitse
ja sotsiaalkomisjoni – Rostislav Vassiljev, varaja majanduskomisjoni – Vjatšeslav Prussakov,
arendus- ja eelarvekomisjoni – Tõnis Bittman,
laste- ja noorsookomisjoni – Svetlana Koroljova,
kultuur- ja spordikomisjoni – Siiri Ostrouhs ning
korrakaitsekomisjoni juhiks – Tiit Kuningas.

22. novembril otsustas Lasnamäe
Halduskogu kooskõlastada linnapea Jüri Ratase poolt linnaosa
vanema ametikohale esitatud
Kalle Klandorﬁ kandidatuuri.

Lasnamäe halduskogu
esimeheks valitud
Leonid Mihhailov

Leonid Mihhailov on sündiLasnamäelt valitud volikogu liige
Leonid Mihhailov
nud 16. augustil 1952. aastal
Tarmo Lausing võtab elanikke
Tallinnas. Kõrgema hari-duse elektroinseneri erialal vastu 25. jaanuaril kell 15-16 Tallinna Linnavolikogu
omandas Tallinna Polü-tehnilises Instituudis. Leonid Keskfraktsiooni
Mihhailov on olnud Tallinna Linnavolikogu liige aas- ruumides. Registreerumine telefonil 694 3217.

TEADAANNE
Libedusetõrjeks
linnaosavalitsuselt
puistematerjal

Lasnamäe Linnaosa Valitsus alustab libedustõrjeks
puistematerjali eraldamist elamu- ja korteriühistutele.
Elamuja
korteriühistutel
esitada
puistematerjalide saamiseks avaldused Lasnamäe
Linnaosa Valitsusse aadressil Punane 16. Avaldusi
võetakse vastu kuni 15. jaanuarini 2006.
Puistematerjali eraldamisega kaasneb kohustus
elamu- ja korteriühistutel teostada libedustõrjet
ka ühistu kinnistuga
piirnevatel kõnniteedel.
Lisainfo Lasnamäe LOV linnamajanduse osakonna
spetsialistidelt.

Teedehooldust teostab
jaanuarist kommunaalamet
Kuni 31.12.2005.a. teostab kvartali-sisestel tänavatel
ja kõnniteedel teehooldustöid (lume- ja libedusetõrje) Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
Alates 1.
jaanuarist 2006.a hakkab kõiki tänavaid ja teid
hooldama Tallinna linnas Tallinna Kommunaalamet.
Probleemide
tekkimisel
pöörduda
Tallinna
Kommunaalameti hooldusosakonna poole, telefonil
645 7828 ja/või abikeskuse poole telefonil 1345.

Pirita jõeoru maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneeringu eskiislahenduse
esitlus linnaosavalitsuses

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse I korruse fuajees
on selle aasta 21.-27. detsembrini võimalik
teistkordselt tutvuda Pirita jõeoru maastikukaitseala
puhkevõimaluste
teemaplaneeringu
eskiislahendusega.
Lasnamäe
linnaosasse
Pirita
jõeoru maastikukaitsealale on planeerijate poolt
planeeritud koerte jalutusväljak ja rekreatsiooni ala
(spordiväljakud, trikki ratta rada) ning valgustatud
jalutusrajad.
Teemaplaneeringu arutelu toimub 27. detsembril
kell 16.00 Pirita Sotsiaalkeskuses, Metsavahi tee 4.

POLITSEI
Meeldetuletavalt
raielubade väljastamisest
„Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise
tingimused ja kord” sätestab, 25. augusti 2005
Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 45:
§1 Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimuste
ja korra põhimõtted
(2) Puu raie ja hoolduslõikus Tallinna linnas toimub
käesoleva korra kohaselt antud loa alusel, mille
väljastab Tallinna Keskkonnaamet.
(4) Raieluba ei ole vaja taotleda alla 8 cm
rinnasdiameetriga
puudele,
põõsastele
ja
enamlevinud viljapuudele.
(5) Hoolduslõikusluba ei ole vaja taotleda
kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks ja
linnaosadel
puuhooldusspetsialistidelt
tellitud
puude hoolduslõikuseks linnaosa hooldusalal.
Raie- või hoolduslõikusloa saab taotleda puu
kasvukoha maa omanik, valdaja või volitatud isik,
esitades ametile vabas vormis taotluse, kus on
näidatud järgmised andmed:
1) andmed taotleja kohta (nimi, elu- või asukoha
aadress, isikukood või registreerimisnumber,
volitatud esindaja andmed, kontakttelefon jms);
2) põhjendus puu likvideerimiseks või millisel
eesmärgil, millal ja millist puu hooldusvõtet
soovitakse teostada
3) omandisuhe puu kasvukohaga;
4) raiutud puude käitlemisviis ja käitlemiskoht.
Ühistu territooriumil olevale puule raieloa
saamiseks lisada taotlusele korteri- või elamuühistu
üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus.
Kohest
likvideerimist
nõudvale
puule
(avariiohtlikule; tuuleheite ja tormimurru korral)
raieluba ei vormistata. Maaomanik, valdaja või
volitatud isik teatab ametile maha kukkunud või
ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid ja täpse
asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest.

Ükski öömaja otsija ei tohiks tänavale jääda
Tallinna linnajuhid külastasid detsembri
alguses kodutute varjupaika ja öömaju,
et saada ülevaadet peavarjuta inimeste
öistest
majutusvõimalustest.
Abilinnapea
Merike Martinson kutsub kaaslinlasi suuremale
osavõtlikkusele ja abivalmidusele: “Lamavale või
tukkuvale inimesele tuleks tingimata tähelepanu
pöörata, eriti külma ilmaga, ükskõiksus võib siin
maksta inimese elu.”
Öömajades pakutakse kodututele puljongit, teed ja
näkileiba, seal on võimalik pesta end ja oma riideid
ning saada ka uusi kehakatteid. Teenuseid osutavad
mittetulundusühingud, kellelt linn teenuse ostab. Linna öömajades pakutakse lisaks peavarjule ka
nõustamist, abi dokumentide (pension, töö- või
elamisluba,) vormistamisel, tööotsinguil, üüripinna
leidmisel, suunatakse tuberkuloosikontrolli, vaegurluse vormistamise komisjoni, linnaosade sotsiaalhoole
kandeosakondadesse ja teistesse institutsioonidesse.

tast 1993. Töötas Tallinna Linnavolikogu aseesimehena (19961999), Lasnamäe Halduskogu esimehena (1993-1996, 1999-2000)
ning Lasnamäe linnaosavanemana
(2000-2001). Praegu töötab arendusdirektorina Tallinna Trammi- ja
Trollibussikoondises.

Ilmade külmenedes ja
vajaduse suurenedes paigutatakse kõikidesse majutuskohtadesse maksimaalselt
lisamadratseid. Politsei peab
joobnu arestimajja transFoto: www.tallinn.ee
portima, terviseprobleemide
puhul tuleb isik hospitaliseerida. Kodutute majutamist
koordineerib Kauge tänava öömaja, andes kiirabile
ja politseile infot, milline öömaja kodutut vastu võtta
saab. Ehkki öömajade eeskirjad ei luba vastu võtta
alkoholi tarbinuid, tehakse siin erandeid, kui isik pole
agressiivne.
Tallinna linna ülalpeetavad öömajad asuvad
aadressidel Kauge 4 (30 öömajakohta + 30 voodit
haigetele), Akadeemia tee 34 (54), Akadeemia tee
48 (40), Alasi 8 (60).Tänavu esimeses kvartalis
ööbis Tallinna öömajades kokku 444 inimest, neist
85% (378) meest. Dokumentideta oli 178 isikut.

Munitsipaalpolitsei
tuletab meelde
Talveilmade eel tuletab munitsipaalpolitsei direktor
Tiit Kivikas meelde, et jalakäijatele mõeldud
kõnniteed peavad olema lumest ja jääst puhastatud
hommikul kella seitsmeks. Hoone ja kinnistuomanik
on kohustatud hoidma korras vahetult kinnistu või
ehitisega kulgeva kõnnitee, mis asub kinnistu või
ehituse ja sõidutee vahel. Keelatud on kuhjata lund
ja jääd sõidu-, trammi - ning kõnniteedele. Lund
võib paigutada kõnniteele juhul, kui jalakäijatele
jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi. (Tallinna
linnavalitsuse 27. augusti 2003 määrusega on
täpselt määratletud, milliseid tänavaid puhastatakse
linna kommunaalameti tellimusel ja milliste eest
vastutavad linnaosade valitsused.)
Munitsipaalpolitsei
kontrollib
pidevalt
teede
seisukorda linnas ning rakendab meetmeid oma
kohustusi mittetäitvate maja- ja kinnistuomanike
suhtes. Eeskirjade rikkujaid võib munitsipaal-politsei
karistada määrates rahatrahve eraisikule kuni 6000.krooni ja juriidilisele isikule kuni 20 000.- krooni.
Libeduse tõrjeks võib kasutada graniitsõelmeid, mitte
liiva, soola ega tuhka. Lisainfo munitsipaalpolitseilt
tel 661 9860. Informatsioon tänavate puhastamise
kohta Tallinn abitelefonilt 1345.

Lasnamäel alustavad
tööd abipolitseinikud
8. detsembril kinnitas Tallinna Linnavalitsuse
kuritegevuse ennetamise komisjon Tallinna
Kaitseliidu Tallinna Maleva taotluse Lasnamäe
korrakaitsekeskuse loomiseks. Selle tulemusena
alustab 2006. aasta jaanuaris Lasnamäel tegevust 10
abipolitseinikku.

 MARIA NALJAD
Peakokk annab kokapoisile ülesande teha tordile
pealkiri “Häid jõulupühi!” Paari tunni pärast on
poiss tagasi ja kannab ette:
“Kõik on korras! Kõige raskem oli torti
kirjutusmasinasse toppida.”
  
“Tead, viimasel uusaastaballil elasin ma üle suure
ebameeldivuse.”
“Mis siis juhtus?”
“Kutsel oli märgitud, et palutakse tulla ainult maskides
ja mina läksingi, aga teised külalised tulid riietes.”
  
Uusaasta hommikul küsib mees, kellel on raskusi
käimisega, politseinikult:
“Kas te ei ütleks, kõrgeausus, kuidas jõuda
vaksalisse?”
“Minge otse!” juhatab kordnik.
“Otse?! Siis ma sinna küll ei jõua!””

Seekordsete naljade allikas on Erkki Kõlu “10 000
anekdooti”. Oma nalju kirjutage lehe toimetuse
aadressil märksõnaga “Maria naljad”.

