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Lasnamäe mudilaste
luulekonkursil hiilgasid poisid
Luuletustes olid varblase mured ja konna kingad,
valged liblikad ja jonnakad makaronid, kevade värvid
ja sebra unistused.... Ühesõnaga kuulata, vaadata ja
nautida oli palju. Lapsed olid väga emotsionaalsed
ja meie kaasaegne lasteluule on väga fantaasia ja
rõõmurohke.

Kultuuripealinnaks kandideerides seab Tallinn
eesmärgiks suurendada laste ja noorte kultuuritarbimist,
selleks toetab Tallinn käesoleval aastal õpilaste
teatrikülastusi miljoni krooniga. Miljon krooni jagati
kõigi linna koolide vahel vastavalt õpilaste arvule.
Koolil on võimalus valida, millise kontserdi, teatri
või muu kultuurisündmuse tarvis toetust kasutada.
Toetus eraldati kõikidele munitsipaalkoolidele, seda
sihtotstarbelist toetust saavad koolid kasutada 2006.
aasta lõpuni.

Väga suure ja kauni töö on ära teinud vene keelt
kõnelevate laste õpetajad, kes on õpetanud lastele ka
eesti keeles luuletusi, laste ilmekus ja püüdlikkus ning
emotsionaalsus oli suurepärane. Peale võistlusesinemist
sõbrunesid kõik lapsed muusikaõpetaja Sirje
Toomperega mänguderingis. Nii õpiti üheskoos uusi
mänge, leiti uusi sõpru ja tunti end mõnusalt - kuni
zürii oma rasket tööd tegi.

Lasnamäe vanem Pirita
Aasta Inimene
22. veebruaril tegi Pirita linnaosa vanem Enno Tamme
Eesti Vabariigi 88. aastapäevale pühendatud pidulikul
vastuvõtul teatavaks Pirita Aasta Inimese 2005.
Linnaosa elanikud pidasid sel korral aasta inimese tiitli
ja Püha Birgitta Risti vääriliseks Kalle Klandorfi, kes
on peatreenerina Pirita Palliklubi korvpallimeeskonda
edukalt juhendanud alates klubi loomisest 2002. aasta
kevadel.
Enno Tamme sõnul on Kalle Klandorf tänu Pirita
korvpallurite edukatele esinemistele tutvustanud Pirita
nime nii riigisiseselt kui viinud selle seoses Balti
korvpalliliigaga ka väljapoole riigipiire. Pirita Aasta
Inimese tiitlit antakse välja alates 2001. aastast.

Linnaosa tunnustas tublisid
politseiametnikke
Lasnamäe linnaosavalitsus tunnustas Põhja Politseiprefektuuri Ida politseiosakonna politseiametnikke, kes
paistsid silma 2005. aasta edukate töötulemustega.
Vabariigi aastapäeva eel, 23. veebruaril õnnitles linnaosa
vanem Kalle Klandorf kõiki korrakaitsjaid Vabariigi
sünnipäeva puhul ning andis üle kaheksa tänukirja
neile politseinikele, kes möödunud aastal andsid
maksimaalse panuse linnaosa turvalisemaks muutmise
heaks: Vladislav Grigorjev, Jekaterina Loik, Roman
Dovgan, Žanna Kempi, Aleksander Lapin, Jekaterina
Ljamitševa, Oleg Rassadinov, Andres Eesalu.
Lasnamäe linnaosa oli Tallinna linna üks väheseid
omavalitsusi, kus kuritegevus langes 2005. aastal,
samuti oli kuritegude avastamise tase kõrge. Kodanikelt
ei laekunud ühtegi põhjendatud kaebust politseiametnike
suhtes.

Lasnamäe eakad kohtusid
sotsiaalministriga
Vastlapäeval, 28. veebruaril kohtusid Tallinna
Täiskasvanute Gümnaasiumis (Katleri 2a) Lasnamäe
eakad sotsiaalminister Jaak Aabiga.
Avasõnad ütelnud Lasnamäe linnaosa vanem Kalle
Klandorf pidas oluliseks pakkuda Lasnamäe eakatele
võimalust sotsiaalministriga vahetuks kohtumiseks.
Kogemus näitab, et paljud sotsiaalküsimused, millega
linnaosa valitsuse poole pöördutakse, puudutavad riigi
sotsiaalpoliitikat üldisemalt. Jaak Aab leidis, et ministril
on alati kasulik rahvaga kohtumas käia, et saada
paremat ülevaadet tavaelus toimuvast ning nendele
kogemustele ka oma töös toetuda. Minister esitas kaks
põhilist prioriteeti, mis ootavad vajalike ressursside
leidmisel ümberkorraldamist: arstiabi kättesaadavus
ning hambaravi toetuse tõstmine. Ministrile esitatud
küsimused olid peamiselt pensioni, tervishoiu ning
erinevate riiklike soodustustega seotud.
Näiteks
on suureks mureks kõrge eriarsti visiiditasu, kallid
ravimihinnad, kuid ka küttehinna tõus, mida ei leevenda
riigipoolne 20 %-line kompensatsioon.

TASUTA

Foto: Priisle lasteaia fotoarhiivist tänavuste konkursil osalejate ühispilt

Merike Plutus
Tallinna Priisle lasteaia juhataja
asetäitja õppe-kasvatustöö alal
Kõige kaunim keel on alati emakeel ning kui on
võimalus kuulata emakeeles laste poolt esitatud
luulet, siis on võrratu elamus garanteeritud. Rõõmu
saab ka õpitud keele ilmekast esitamisest, tõestasid
Lasnamäe mudilased.

6.märtsil toimus Tallinna Priisle lasteaias Lasnamäe ja
Pirita linnaosade koolieelikute luulekonkursi eelvoor.
Esindatud oli 11 lasteaeda ning võistlustulle astusid 28
last.
Päev algas Priisle lasteaia tervituslauludega, mis
oli meenutus kivilinna lapse rõõmudest, tammetõru
Tõnnist ja “Helisevast muusikast” pärit laulust “Minu
lemmikud”. Siis astusid võistlustulle 28 deklamaatorit.

Igale lapsele jäi luulekonkurssi meenutama
luulekogumik “Naeruhull kirsipuu” ning õpetajad ja
zürii saavad luuleelamuse Indrek Hirve luulekogudest.
Ühiselt ja hästi maitses suur marjatort , millel ilutses
luulekonkursi nimi: “Emakeele kaunis kõla...”
Sellel luulekonkursil hiilgasid poisid:
Erik Mandel Laagna Rukkilille lasteaiast, õpetaja Sirje
Uusküla; Markus Ehasoo Paekaare lasteaiast, õpetaja
Viive Ilves; Chris-Kevin Raidma Paekaare lasteaiast,
õpetaja Anne- Lii Talts; Lauret Uustalu Priisle
lasteaiast, õpetaja Erika Lõhmus.
Soovime kõigile neljale Lasnamäe linnaosa esindavale
finalistile edu Estonia Talveaias, Lasnamäe Lehe
trükkiminemise ajal!

TÄHELEPANU! Linnajuhid tulevad
kohtuma Lasnamäe elanikega
Kolmapäeval, 22. märtsil algusega kell 17 toimub
Pae Gümnaasiumi aulas (Pae 5) Lasnamäe
arenguperspektiivide
infoõhtu
linnapea,
abilinnapeade ja Lasnamäe vanema osalusel.
Kohtumisele on oodatud Lasnamäe elanikud ja
korteriühistute juhid, kes huvitatud Lasnamäe arenguküsimustest. Tallinna linnajuhid räägivad Lasnamäe
arenguga seotud plaanidest ja vastavad varem esitatud
küsimustele (e-postil lasnama@tallinnlv.ee, 645 7715).
Kohtumist juhib linnaosavanem Kalle Klandorf,
esinevad Tallinna linnapea Jüri Ratas ja abilinnapead.
Kutsutud on üks suurarendaja Lasnamäel. Kui infoõhtu

saab elanike poolt soosiva
vastukaja, on linnaosavalitsus
ka tulevikus valmis sarnaseid
kohtumisi korraldama.
Üritus toimub vastremonditud
Pae Gümnaasiumis, kus liikumiseks kasutatakse vahetusjalanõusid või saabastel kantavaid kilesusse, mida kohapeal
jagatakse.
Inforohke ja
kohtumiseni!

konstruktiivse Foto: Linnaosavalitsuse fotoarhiivis leiduv foto kinnitab, et Lasnamäe elanikud on
aktiivsed ja arengutest huvitatud. Pilt on tehtud Lasnamäe Sotsiaalkeskuses.

Elcoteq Tallinnal kiired ajad
Jaanus Pauts
Elcoteq Tallinn
kommunikatsiooni koordinaator

Seoses tellimuste kasvuga loob Eesti suurim
eksportöör ja Lasnamäe suurim tööandja
Elcoteq Tallinn märtsis-aprillis juurde ligi 200
uut töökohta.
Eelmisel aastal Tallinna linnalt tiitli „Parim
töökohtade looja 2005” saanud Elcoteq Tallinn
kasvatab töötajate arvu ka sel aastal. Uute
tellimustega seoses on vajadus nii tööliste kui ka
inseneride järele.
Tellimuste kasvu peamiseks põhjuseks on
üldine mobiilsideturu kasv nii Euroopas kui ka
mujal maailmas. „2005. aastal müüdi maailmas

Üksikasjalikumat infot vabade töökohtade kohta
saab tööpäevadel kell 8-10 aadressil Peterburi
tee 67A või telefonil 606 5600.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Punane 16, 13619 Tallinn
tel 645 7700; fax 645 7734
e-post lasnamae@tallinnlv.ee

hinnanguliselt 800 miljonit telefoni, mis on 25%
rohkem kui eelneval aastal. Ka 2006. aastaks
ennustatakse ca 10%-list kasvu. On selge, et ka
Elcoteq saab sellest kasvust oma osa,” selgitas
kasvu põhjuseid Elcoteq Tallinna peadirektor Risto
Gaggl.

Toimetaja
e-post lasnaleht@hotmail.com
tel (esmaspäeviti) 645 7739
Kirjastus, levi ja reklaam
Uued Tuuled OÜ, Reno Raskall
e-post: reno@uuedtuuled.ee
tel: 566 633 18, 650 5631
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Oma jalgpallinaiskond, oma
maleklubi – meil Lasnamäel
Kalle Klandorf
linnaosavanem
Eelmises lehes rõõmustasin koos lehelugejatega meie riigi olümpiaedu
üle,
pakkudes
võimalust linnaosa lehes
teada anda Lasnamäe
tublidest
sportlastest
ja spordi edendajatest.
Täna tunnen uhkust aktiivse vastukaja üle ja
peatun kahel väärikal lasnamäelasel.
Boriss Fedorenko - Lasnamäe jalgpallinaiskonna
treener. Mees, kelles on niisugust entusiasmi, et
küllap ükski lapsevanem ei pea kahetsema, kui on
oma lapse andnud nõnda pühendunud treeneri käe
alla. Jagan siinjuures FC “AJAX Lasnamäe” treeneri
ja noortejuhi ning Lasnamäe elaniku pühendumust,
sest Lasnamäe jalgpallinaiskond mängib sel hooajal
Eesti Meistrivõistlustel. Vaid pühendumus viib
eduni.
Boriss Fedorenko (46a) on treener, kes on osanud
spordiarmastust luua ka oma lastes. Tütar Jekaterina
Fedorenko on Eestit esindanud välisvõistlustel
vehklemises. Poeg Ivan Fedorenko (20a) kuulub
koos isaga Eesti maahoki koondisesse, poeg on
ründaja, isa väravaht. Eesti iseseisvuspäeval seisis
aga noor sportlane, Ivan Fedorenko Jüriöö pargis
sõdur-reamehena auvahtkonnas. Tänan südamest
kogu perekond Fedorenkot, kelle spordilembus
ja pühendumus on vaid eeskujuks! Tänu Boriss
Fedorenkole saame rääkida aina edukamast
Lasnamäe jalgpallinaiskonnast.

Grigor Airapetjan - Lasnamäe maleklubi Śahh ja
Garde juht. Vaid neli aastat tegutsenud klubi on tänu
Grigor Airapetjanile tänaseks Eesti üks tugevamaid
maleklubisid, tegutsedes Lasnamäel Kalevipoja 10
ja sellest õppeaastast ka neljas Lasnamäe koolis.
Möödunud, 2005. aastal toimunud 18-nel Eesti laste
ja noorte maleturniiridel saavutasid Śahh ja Garde
klubi noored 99 auhinnalist kohta, millest 49 olid
esikohad! Eesti ülejäänud klubid saavutasid kokku
94 auhinnalist kohta, mille seas vaid 30 esikohta.
See on rekord, mida alahinnata pole võimalik. Klubi
looja, hing ja eestvedaja, Grigor Airapetjan tunnistati
aga 2005. aastal malespordi parimaks treeneriks ja
talle omistati tiitel “Parim maletreener 2005”.
Nii nagu treener ees, nii kasvandikud järel. Tiitel
“Tubli laps 2005” spordi kategoorias omistati
just Lasnamäe maleklubi 8-aastasele õpilasele,
Valentin Dragunile. Loetledes nüüd veel meie väga
eduka maleklubi eelmise aasta parimaid, selgub, et
nende seas on ka treeneri enda lapsed! Malespordis
pälvisid Śahh ja Garde klubi liikmetest Eesti
Meister 2005 tiitli: Mark Lapidus (kuni 10a), Georgi
Dźaniaśvili (kuni 14a), Jana Airapetjan (kuni 18a);
Eesti karikavõitjad 2005 males on Lasnamäe klubist
Ruben Airapetjan (kuni 10a), Nikolai Mahov (kuni
12a), Nikolai Kunitsõn (kuni 16a).

Suri president
Lennart Meri
Vabariigi Presidendi Kantselei teatas 14. märtsil, et
ööl vastu emakeelepäeva, 14. märtsi varahommikul
kell 3.40 suri Tallinnas pärast pikaajalist rasket
haigust Lennart-Georg Meri, kes oli aastatel 1992
— 2001 vabariigi president.
Lennart Meri matusetalitus toimub pühapäeval,
26. märtsil Tallinnas Kaarli kirikus. 25. märtsil
saavad president Meriga kirikus hüvasti jätta kõik
soovijad.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus avaldab sügavat
kaastunnet president Lennart Meri perekonnale ja
omastele.

Linnapea avaldas tunnustust
vapi- ja teenetemärkidega

Tublide inimeste tegemistest on alati rõõm osa saada
ja Lasnamäel on selliseid inimesi palju! Üks minu
loo persoonidest saab sõna juba selles lehes, et oma
klubi võimalustest lähemalt teada anda. Loodan
väga, et iga lapsevanem leiab endas indu toetada
oma lapse arengut!

Lasnamäel asub Tallinna idavärav
Jüri Ratas
Tallinna linnapea
Linnavalitsusel täitus vahepeal 100 päeva
ametisolekut, mis tähendab, et oodata on ka
linnavolikogu opositsiooni aktiviseerumist. See on
hea. Siiani on nad linna asjades püsinud pisut leigena.
Olekski aeg tulisemaks mõttevahetuseks. Loodetavasti
ka Lasnamäe lehe veergudel. Ülelinnaline teema on
ka Lasnamäe teedeehitus. Lasnamäe on linnaosa,
kus asub Tallinna idavärav. Läbi Lasnamäe läheb
tee nii Narva kui Peterburi. Sellepärast on Lasnamäe
teede hea seisukord oluline loomulikult eeskätt
lasnamäelaste jaoks. Kuid see on tähtis ka kõigi teiste
tallinlaste ja külaliste jaoks.
Suurematest teetöödest sel aastal väärib
esmajoones mainimist Smuuli tee ehitus
Peterburi teest Suur-Sõjamäe tänavani rajatakse
kaherealine tee ning viadukt üle raudtee. Smuuli tee
ehitamise eesmärgiks on vähendada liikluskoormust
Peterburi tee ja Tartu mnt liiklussõlmes ning luua
alternatiivne võimalus raudtee ületamiseks lisaks
Tartu maanteele ja Tallinna ringteele.
Suureks ettevõtmiseks on Suur-Sõjamäe tänava
kapitaalremont. 2005. aastal projekteeriti ja alustati
Ülemiste Kaubanduskeskuse ja Lõõtsa tn vahelise
lõigu rekonstrueerimisega. Mulluste ja tänavuste tööde
tulemusel laieneb sõidutee neljarealiseks, ristmikele

paigaldatakse foorid ja uus tänavavalgustus. Tööd
lõpetakse 2006. aasta juunis.
Jätkub 2005. aastal alustatud Mustakivi tee
rekonstrueerimine. Seda Peterburi tee ja Laagna
tee vahelises lõigus. Ehitatud peaks saama foorid
Peterburi tee ristmikule ja ümberehitatud Osmussaare
tee foorristmik. Selveri Kaubanduskeskusest
väljasõidule ning Punase tänava ristmikule
paigaldatakse foorid. Kavas on alustada Mustakivi
tee pikenduse (Narva maanteest Kose teeni)
projekti koostamisega. Koostamisel on ka projekt
Mustakivi tee jalakäijate tunneli taasavamiseks koos
vajalike kõnniteede rajamisega ning bussipeatuse
nihutamisega. Lihtsamaid teetöid on veel teisigi.
Investeeringud on ette nähtud ka Lasnamäe
tänavavalgustuse rajamiseks. Suuremaks tööks
on Pae, Punase, Paekaare ja Võidujooksu tänavate
vahelise sisekvartali tänavavalgustuse projekti
koostamine, mille väljaehitusega alustatakse juba
käesoleval aastal. Lisaks rajatakse tänavavalgustus
Suur-Paala, Punane põik ja Betooni tänavate ning
Smuuli tee ühendusteele.
Lasnamäe teede olulisust tunnetatakse ja arvestatakse
ülelinnaliste kavade koostamisel ning eelarvevahendite
planeerimisel. Tegemist on rahvarohkeima linnaosaga
Tallinnas, mis väärib püsivat tähelepanu!

Tallinna teenetemärgi 2006. aasta kavalerid koos linnapea Jüri Ratase ja linnavolikogu esimehe Toomas
Vitsutiga. Vasakult esirea teisel kohal seisab Lasnamäe Halduskogu esimees Leonid Mihhailov.
Tallinna Linnavolikogu otsustas 2006. aastal välja
anda kaks vapimärki ja 19 teenetemärki. Linnapoolse
suure tunnustusena said vapimärgid president aastail
1992 kuni 2001 Lennart Meri ja keeleteadlane
emeriitprofessor Mati Hint.
Tallinna teenetemärgiga tunnustati kokku 19
väärikat eri eluvaldkondade esindajat, nende seas
Lasnamäe Halduskogu esimeest, Tallinna Trammija Trollibussikoondise AS arendusdirektorit

Leonid Mihhailovit (s 1952). L. Mihhailov on
seotud kohalike omavalitsuste tegevusega alates
1982. aastast. Ta on Tallinna Linnavolikogu
liige 1993. aastast. Oli Tallinna Linnavolikogu
aseesimees (1996-1999), Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees (2002-2005),
Lasnamäe Halduskogu esimees (1993-1996,
1999-2000, 2005-k.a.), Lasnamäe linnaosa vanem
(2000-2001), mitme linna äriühingu nõukogu
esimees (1997-2004).

Vene Kultuurikeskusel
uus direktor

Mänguväljakute rajamiseks
hulgaliselt ideid

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti komisjon valis
kaheksa kandidaadi seast Vene Kultuurikeskuse
direktori ametikohale Jüri Poljakovi (53).

Jaanuarikuu Lasnamäe Lehes küsisime arvamust,
kuhu Lasnamäel võiks rajada laste mänguväljakuid.
Vastukaja elanike poolt oli üsna elav, pakuti välja
erinevaid asukohti, neist kõige enam kolme asukohta.
Planeerimisel arvestatakse elanike ettepanekutega,
mille hulgas eeskätt sooviti uute mänguväljakute
rajamist aadressidele: Läänemere 64 ja 66 sisehoovi,
Kalevipoja põik 1 ja 3 ning Linnamäe tee 9 juurde.
Lasnamäe Linnaosa Valitus on linnavalitsusele välja
pakkunud lisaks 30 lastemänguväljaku aadressi, mis
vajavad rekonstrueerimist.

Jüri Poljakov omab juriidilist kõrgharidust, on
Tallinna Linnavolikogu ja Haabersti Linnaosa
Halduskogu liige. Varem kultuurikeskuse direktori
ametit pidanud Aleksander Besedin jätkab
direktori asetäitjana. 1. jaanuarist 2006 töötab Vene
Kultuurikeskus Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti
alluvuses.

Linnugrippi tuleb tõsiselt suhtuda, kuid paanikaks ei ole põhjust
Tallinna Linnavalitsuses toimunud nõupidamisel
kinnitati, et Eestis on tehtud laborianalüüs 160-le
surnud linnule, kuid siiani linnugrippi avastatud
ei ole. Samuti ei tasu unustada, et ornitoloogidelt
saadud andmetel sureb Eesti territooriumil igal
aastal 1 miljon lindu ja see ei ole seotud linnugripiga.
Põllumajandusministeerium avas 13. märtsist
linnugripi infotelefoni 1676, samuti saab teavet
portaalist www.linnugripp.ee. Alljärgnevalt mõned
Põllumajandusministeeriumi nõuanded.
Soovitused, mida tuleks arvestada:
1. Pesta võimalikult tihti seebiga käsi. Kindlasti



tuleb käsi pesta nii enne kui ka pärast söögitegemist
või linnulihaga, -munaga kokkupuudet.
2. Kahtlaselt haigest või surnud linnust / lindudest
tuleb koheselt teatada kohalikule veterinaarkeskusele
või veterinaararstile. Tallinnas ja Harjumaal telefonil
655 2600. Haiget või surnud lindu ei tohi katsuda!
3. Vältida kontakte veelindude ja võõraste
lindudega.
4. Mitte tarvitada toorest või pooltoorest linnuliha ja
-mune. Viirus hävib 70-kraadise temperatuuri juures.
5. Kodanikel, kes reisivad riikidesse, kus on esinenud
linnugripi juhtumeid, tuleks vältida igasuguseid
kontakte farmis peetavate lindude ja metslindudega

ning elavlinnulaatade ja -turgude külastamist;
6. Lisainfot saab aadressilt www.agri.ee/gripp
Soovitused linnukasvatajatele:
1. Alates 15. veebruarist 2006. a on loomapidajatel
kohustus hoida linde suletud hoonetes, et vältida
võimalikke kontakte rändlindudega.
2. EL riikides on keelatud lindude laadad-turud,
kollektsioneerimine, näitused jms (Eestis rakendatud
VTA peadirektori käskkirjaga nr 565, 26.10.2005).
3. On soovitav tagada koduspeetavate hanede ja
partide ning teiste linnuliikide eraldatus.
4. Lindude gripi kahtlusest varajane teatamine on

kohustuslik.
5. Euroopa Komisjoni otsustega on keelustatud
paljudest Aasia riikidest, Venemaalt, Kasahstanist,
Türgist, Rumeeniast, Horvaatiast pärinevate linnuliha
ja linnuliha sisaldavate toodete, eluslindude (ka
lemmikloomana peetavad), töötlemata jahitrofeede,
munade, töötlemata sulgede ja sule osade sissevedu
(vt. Piiranguid VTA või PM kodulehelt).
6. VTA peadirektori käskkirjaga on keelatud
linnukasvatajatel ohustatud piirkondadest pärineva
sööda käitlemine (s.h. lindudele söötmine).
Ohustatuks loetakse piirkonda, kus viimase taudikolde
likvideerimisest on möödunud vähem kui 30 päeva.
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Muusikakooli tervitus Eesti Vabariigile
Anne Eenpalu
Lasnamäe Halduskogu liige
18. veebruaril tähistas Lasnamäe Muusikakool
oma 6. tegevushooaega kontserdiga Estonia
Talveaias, kus tehti kummardus juubilar W. A.
Mozartile ja hällilaps Eesti Vabariigile.
Noor pianist Sven Olters oli ennast riietanud
nagu Mozart ise ja helilooja “Saksa tants” kõlas
suursuguselt ja hingestatult. Romantiliselt valgesse
riietunud Valeria Furmanents koos Maria Volkoviga
esitasid “Menueti” Mozarti ooperist “Don Giovanni”
ning pälvisid publiku suure aplausi.
Balliõhustikuliselt esitasid Signe Toomla ja Natalia
Tźizh meloodia Mozarti ooperist kunagisest
skandaale tekitanud “Figaro pulmast”.
Väga kaunikõlaliselt helises eesti kandlel Mozarti
“Menuett” Angeelika Oolbergi esituses. Klaveril
mängis väärikalt ja hea tehnikaga Rimma Kasantśuk
Mozarti “Sonaadi”.
Järgnesid teiste heliloojate palad. Mozarti õpilase,
Ludvig van Beethoweni loomingut esitas Andrei
Volkov. Barokiajastu suurkuju J. S. Bachi esitasid
Andreas Saluste, Eljus Śipovski, Daniil Petrov ja
Alina Sagdejeva.

Eljus Śipovski mängis G. F. Händelit ja Laine
Arman A. Corelli. Oluline on teada, et 1732. aastal
kirjutati esimene teos klaverile, eelnevalt mängiti
klavessiinil. Kaasaegse helilooja M. Antoni pala
esitasid Mirell Kurgi ja Siiri Nilsk.
Vaheldusrikka kontserdi teises pooles kõlasid
mitmete heliloojate tööd.
Esile tahaks tõsta Andre Kangase hingestatud mängu
raske ja nüansirikka helitöö täiuslikul esitamisel
klarnetil. Elevust tekitas publikus 1. klassi Mihkel
Välliku optimistlik esinemine. Kristofer Soop
aga mängis kitarril unistavalt R. Rodgersi “Kui
kõrgel on kuu”. Jalakeerutuse tunde andis trio Anni
Larina, Diana Huldneva ja Kerli Mooseli. J. Sraussi
operetihelidega lõpetasid Maire Kuuskasalu ja
Karina Vassiljeva.
“Võime olla õnnelikud, et lapsed on usinalt ja
püüdlikult omandanud meie õpetused,” võttis
esinemised muusikapedagoogide nimel kokku
kontserti juhtinud muusikakooli direktor Maile
Harik.

Tauno Asuja
Tallinna Puuetega Inimeste Koja
tegevjuht
tauno@samm.ee

Endla 59 asuv tegevuskeskus on avatud tööpäevadel
kell 10-18 nii lastele kui täiskasvanutele. Puudega
inimesi on Tallinnas kokku üle 17 000.
Tegevuskeskuses on loodud võimalused puuetega
inimeste sportimiseks – tegutsevad line-tants,
grossing liikumis- ja nägemispuuetega lastele,
malering, mängitakse lauatennist; toimuvad
füsioteraapia tunnid ja ravivõimlemine. Korraldatakse
klubiõhtuid ja kontserte, avatud on kunstinäitused.
Keskuses on avatud müügipunkt, kus külastajatel on
võimalus osta puuetega inimeste poolt valmistatud
käsitööd.
Kõrvalmajas
hakkavad
toimuma
praktilisemat laadi tegevused - siidimaal, puutöö,
kangastelgedel kudumine, küünalde valmistamine,
voltimine, aiandusklubi, samas remonditakse
ka invaabivahendeid. Hoonesse on ehitatud ka
moodne ja mugav saun. Euroopa Sotsiaalfondi poolt
rahastatava projekti “Puuetega inimeste arvutiõpe ja
internetipunkt” tulemusena töötab alates 2005. aasta
oktoobrist 10-kohaline arvutiklass.

Foto: Jäädvustus kontserdipäevast. Fotol vasakult
Lasnamäe Muusikakooli direktor Maile Harik,
keskel noor pianist Sven Olters ja paremal artikli
autor, Anne Eenpalu

Male – kõrvaliste mõjudeta mäng
Lasnamäe
lasteja
noorteklubi “Šahh ja
Garde” kuulutab uue
vastuvõtu algajate rühma.
Võtame vastu poisse ja
tüdrukuid vanuses 4–18 a.
Spetsiaalne kiirendatud
eriõppemetoodika. Osalemine Vabariigi ning rahvusvahelistel laste- ja
noorteturniiridel.

lisi võimeid, nutikust ja karastab iseloomu! Male
– see on ju lahing! Meie noored kasvandikud on
ühed tugevamad oma eakaaslaste seas!
Me töötame teile sobival ajal. Lapsed
vähekindlustatud ja paljulapselistest peredest
vabastame liikmemaksudest. Tel. 636 6494; 5399
1414; www.zone.ee/sgcc;
grigorairapetjan@mail.ru; Lasnamäe, Kalevipoja,
10, kaupluse Kotka kõrval. Ootame abi toetajatelt:
meie klubi vajab treeninguteks mõnda kasutatud
arvutit ning laudu ja toole.

Peale põneva spordivõistluse aitab male arendada lastel loogikat, mõtlemisvõimet, matemaati-

Lugupidamisega,
Grigor Airapetjan,
LNMK “Šahh ja Garde” juhatuse esimees ja
peatreener

Foto: “Šahh ja Garde” kodulehelt fotoklubi 8-aastasest liikmest, Valentin Dragunist

LÜHIDALT
Liikumispuudega inimene saab
parkimiskaardi lihtsamalt
Seoses
paljude
liikumispuudega
inimese
parkimiskaartide
kehtivusaja
lõppemisega
võetakse lisaks linnavalitsuse teenindussaalile
liikumispuudega inimese parkimiskaartide taotlusi
vastu ka 21. veebruarist kuni 15. aprillini teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 10 kuni 14 Tallinna Puuetega
Inimeste Tegevuskeskuses Endla 59 / Mooni 30,
ruumis 110.
Ühtlasi on pikendatud kodanike vastuvõtu aegu
linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.
Täiendav info telefonidel 640 4456 ja 631 3992.

Katustele kogunenud lumi ohustab

Majaomanike kohustus on likvideerida katustele
kogunenud lumekuhilad ja eluohtlikud jääpurikad.
Telefonilt 1345 saab infot tõstukeid omavate firmade
kohta.
“Lähtudes Tallinna heakorra eeskirja punktist 12.6 on
ehitise omanik kohustatud kõrvaldama ehitiselt lume
ja jääpurikad,” ütles munitsipaalpolitsei direktor Tiit
Kivikas. Kuni jääkamakate katustelt kõrvaldamiseni
on majavaldajad kohustatud paigaldama hoiatavad
piirded. Autoomanikel ei soovitata oma sõidukeid
jääpurikate alla parkida. Jalakäijad peaksid veenduma
liikumise ohutuses majaräästaste all.
Ohtlikest jääpurikatest palutakse teatada Tallinna
abitelefonile 1345. Sealt edastatakse informatsioon
munitsipaalpolitseile, kes saab majaomanikke korrale
kutsuda.
Kui hoiatusest ei piisa, tehakse trahvi. Juriidilisele
isikule kuni 20 000 krooni ja füüsilisele isikule kuni
kuus tuhat krooni.

Tallinna tänavatel on
41 963 laternat
Möödunud aastal alustati projektiga “Turvaline
ülekäigurada”, mille raames on välja ehitatud
erivalgustus 20 ülekäigurajal. Kommunaalamet
on seisukohal, et edaspidi teede kapitaalremondi
käigus renoveeritavatel tänavatel tuleb peale uue
tänavavalgustuse ehitamist täiendavalt rajada ka
jalakäijate ülekäiguradadele vastav erivalgustus.
Tänase seisuga on Tallinnas teederegistrisse kantud
valgustamata tänavaid 22,6 km.
Ehituskava realiseerimisel väheneb valgustamata
tänavate pikkus 11 kilomeetrini.

Koolitus laagrikorraldajatele

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab juba
teist aas-tat noortelaagri kasvatajatele koolituse.
Märtsis ja aprillis toimuvatel kursustel räägitakse
turvalisusest, esmaabist, hügieenist, meeskonnatööst,
ürituse korraldamisest, mängu juhtimisest, laste
iseärasustest, käitumisest erivajadustega lastega
ja palju muud. Koolitused viiakse läbi nii eesti kui
vene keeles. Vastavalt Noorsootöö seaduse § 15 p
1 ja 6 peavad laagrite, sealhulgas projektlaagrite
- laager pikkusega vähemalt 6 päeva - juhatajad
ja kasvatajad omama noortelaagri kasvataja või
juhataja tunnistust. Eksami viib läbi ja tunnistusi
väljastab Eesti Noorsootöö Keskus. Registreerimine
ja info: Tiiu Kadak, noorsootöö vanemspetsialist, tel
640 4642, 522 7008, tiiu.kadak@tallinnlv.ee.

Suureneb erahuvikoolides
käivate laste toetus

Tallinn tõstab erahuvikoolide toetust ühe õpilase kohta
190 kroonilt 208 kroonile kuus ehk 2500 kroonini aastas,

Tallinna Puuetega Inimeste
Tegevuskeskus on avatud

millega kaasatakse huviharidusse enam lapsi ja noori
ning ühtlustatakse era- ja munitsipaalhuvikoolides
käivate õpilaste toetuste suurused. 2006. aastal on
linnaeelarves erahuvialakoolide toetamiseks ette
nähtud neli miljonit krooni, millele on õigus Tallinnas
tegutseval erahuvialakoolil. Toetust saavad need 4-19aastased õpilased, kelle elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Tallinn ning kes on kantud pealinna
eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste
andmekogusse. 2500 krooni ühe õpilase kohta saavad
need erahuvialakoolid, kus õppetöö toimub vähemalt
neli õppetundi nädalas.

Kavandamisel Tallinna ja Helsingi
ühtne ühistranspordi piletisüsteem
Tallinna linnavalitsus eraldab transpordiametile
170 000.- krooni, et valmistada ette Eesti ja Soome
pealinnade ühtset ühistranspordi piletisüsteemi.
Pealinnad
koostavad
ühisprojekti
raames
tingimused piletisüsteemide tarkvaralahenduste
ühtlustamiseks ja valmistavad ette strateegia, kuidas
korraldada piletimüüki, koguda tasusid, jagada
ühistranspordi dotatsiooni ning korraldada koostööd
teenindusasutustega.
Projekti Eesti-poolne partner on mittetulundusühing
Helsinki-Tallinn Euregio, Soome-poolne partner on
Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta (YTV).

Äri- ja tootmislinnak
Peterburi tee äärde
Kavas on kehtestada detailplaneering, mis annab
võimaluse rajada Peterburi tee äärde 6,8 ha suurusele
alale 11 äri- ja tootmishoonet.
Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse Peterburi
tee 53, 53b, 53c, 53d, 53e, 53f ja 53g kinnistutest kaks
krunti. Tekkivale äri- ja tootmismaa sihtotstarbega

Võlanõustajad
annavad tasuta nõu
Võlanõustamine on Avahoolduse Arenduskeskuse
poolt alates märtsist 2006 pakutav sotsiaalteenus, mille
eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud
isiku või pere toimetulekuvõimet nõustamise, mitte
materiaalse abi kaudu. See tähendab nõustavat abi, et
tulla tekkinud olukorras toime ja leida sellele lahendus.
Võlanõustamine koosneb neljast osast: finantsjuriidilisest, psühho-sotsiaalsest, elulis-praktilisest ja
pedagoogilis-preventiivsest nõustamisest.
Probleemid ja raskused, mille puhul on soovitav
pöörduda võlanõustaja poole: üürivõlg, telefonivõlg,
laen eraisikutelt, pangalt ..., liising, järelmaks,
maksuvõlg, trahvid, viivised, elatisraha võlg,
krediitkaardi võlg, eluasemelaen, õppelaen, käendus.
Võlanõustamine toimub Tallinnas Tuulemaa 6
asuvas sotsiaalmajutusüksuses reedeti kell 17-19
ja laupäeviti kell 9-15. Eelregistreerimine telefonil
661 0691, võlanõustajad Terje Lääts ja Katri Heinjärv.

krundile on võimalik rajada kuus 1- kuni 5-korruselist
hoonet ja teisele, tootmismaa sihtotstarbega krundile
viis 1- kuni 3-korruselist hoonet. Detailplaneeringu
algatamist taotles ja detailplaneeringu koostas
K-Projekt AS. Detailplaneeringu lahendus on
üldplaneeringuga kooskõlas.
Planeeritava ala ja Peterburi tee vahel asub Jüriöö park.

Müüakse kolm hinnalist
kinnistut Lasnamäel
Tallinna Linnavolikogu otsustas müüa avaliku
kirjaliku enampakkumise korras Lasnamäel asuvad
Valge tn 28 ning J. Smuuli tee 9 ja 11 kinnistud
alghindadega vastavalt 159 000 000 krooni, 21 700
000 krooni ja 145 000 000 krooni.
Valge tn 28 asuva hoonestamata sotsiaalmaa
sihtotstarbega kinnistu pindala on 110 614 m², J.
Smuuli tee 9 asuva hoonestamata ärimaa sihtotstarbega
kinnistu pindala 14 991 m² ning J. Smuuli tee 11
asuva elamu- ja ärimaa sihtotstarbega hoonestamata
kinnistu pindala 110 920 m².

Tallinnale uus raekoda
Linnavolikogu
algatas
Tallinna
uue
administratiivhoone
ehituse
ettevalmistamise.
Tallinna ametiasutused asuvad praegu kohandatud
pindadel erinevates hoonetes. Mitmete hoonete
kommunikatsioonid on amortiseerunud ja nende
remondikulud ulatuvad 4 miljoni kroonini aastas.
Uude hoonesse tahetakse paigutada kõik linna
ametiasutused.
Uue raekoja idee pärineb juba eelmise sajandi algusest,
tänane otsus püstitab linnavalitsusele ülesande esitada
ettepanekud uue administratiivhoone asukoha,
projekteerimise ja rahastamise osas 1. septembriks
2006.
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TEATED
TÖÖPAKKUMINE
Operaator ja operaatori abiline saavad tööd OÜ
Markilo makaronitootmises Suur-Sõjamäe tänava
tootmistsehhis. Töö kahes vahetuses, nõuab füüsilise
koormuse talumist (kauba väljaandmine laost, jahu
vedamine, aluste tõstmine, masinate remont). Info tel
5813 4181.

LASNAMÄE SOTSIAALKESKUSES
Killustiku 16, tel 621 8998
24. märtsil kell 13 vokaalstuudio «Evterpa»
kontsert luuletaja Elmi Kullese juubeli auks
29. märtsil kell 13 loeng eesti keeles «Reumatism
on ohtlik südamele». Lektor dotsent Raul Mardi.
7. aprillil kell 13 vokaalstuudio «Evterpa»
kontsert laulja Tamara Markelova juubeli auks.
10. aprillil kell 11-14 Marati toodete müük.
12. aprillil kell 13 loeng eesti keeles
«Pahaloomulised kasvajad - levimus, olemus,
riskifaktorid ja vähieelsed seisundid». Lektor
dotsent Raul Mardi.
19. aprillil kell 13 kontsert «Laulge kaasa».
Kaasa laulma kutsuvad Reet Linna ja Are Jaama.
(Lasnamäe päevade raames.)
26. aprillil kell 13 loeng eesti keeles
«Pahaloomuliste kasvajate ennetus ja ravi».
Lektor dotsent Raul Mardi.

KOOLITUS
Võõrkeeleõpe Lasnamäel
Igale eale ja igale tasemele, individuaalselt ja
grupis: inglise, saksa, prantsuse, soome, itaalia,
hispaania, eesti, vene keel. Kasutusel uusim
metoodika ja täiuslikud tehnilised vahendid.
Info: 635 2566 kell 10–17, Svetlana Koroljova.
Edasiõppija tuhat võimalust
Tallinna noorte infokeskus korraldab 20.
märtsil kell 13–17 noortele tasuta infopäeva
edasiõppimisest, Tallinna Inglise Kolledźis
(Estonia pst 10). Infopäeval tutvustavad ennast
Tallinnas asuvad kõrg-, rakendus- ja kutsekoolid.
Välismaal õppimise võimalustest räägivad
Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskus, Briti
Nõukogu jt. Sõna saavad ka
Haridusja
Teadusministeeriumi
ning
Karjäärinõustamise Teabekeskuse esindajad.
Lisainfo: Tallinna noorte infokeskusest,
Pärnu mnt 6, tel: 641 2271 või 55 567 782,
info@taninfo.ee, www.taninfo.ee/edasioppija
Eesti Keele Suhtlemiskool
Võru 11, II korrus; info ja kursustele registreerimine
635 1424 või 527 5005.
Eesti keele kursused (alg- ja kesktase) ja
kodakondsuse eksami koolitus. Individuaalõpe
ja minigrupid. Samal ajal võimalus tasuliseks
lapsehoidmise võimaluseks.
Lasnamäe Nõustamis- ja Õpiabikeskus
Ümera 46, tel 635 3775, 635 6773
Pakume tasuta venekeelset abi 9. klasside õpilastele
matemaatikas, vene ja eesti keeles.

Elanike vihjed tagasid
eduka politseioperatsiooni
Margus Kotter
Ida Politseiosakonna
ülemkomissar

2. märtsil toimus Lasnamäel edukas politseioperatsioon, mille eesmärgiks oli eelnevalt
kogutud narkoalase info
kontrollimine, mis oli laekunud Lasnamäe
elanikelt nende tähelepanekute kohta, kus
võidakse kaubitseda narkootikumidega ja kus
liiguvad ringi narkojoobes isikud.
Politseioperatsioonil osalesid Ida politseiosakonna
piirkonna
konstaablid
ja
narkotalituse
kriminaalpolitseinikud koos kahe teenistuskoeraga.
Politseioperatsiooni käigus peeti kinni mitu
narkootikume müüvat ja tarvitavat isikut.
Kihnu 20 trepikojas peeti kinni nn narkodiiler
Dmitri (28a), kelle käest võeti ära suur kogus
erinevaid narkootilisi aineid. Hilisemal kontrollil
selgus, et Dmitri oli kuulutatud ka tagaotsitavaks
kohtumenetlusest kõrvalehoidmise tõttu.
Paekaare 10 maja juures pidasid konstaablid
kinni ühe sõiduki, mille läbivaatlusel avastati 31
fooliumivoldikut, mille sees arvatav narkoaine

NOORTEKESKUSTES
„Loominguline kohvik“
(„Творческая Кухня“)

31. märtsil kell 17 alustab uus muusikaline ürituste
sari, mille eesmärgiks on esinemiskogemuse
pakkumine vene noortele. „Loominguline kohvik“
tutvustab alternatiivmuusikat, esitlusele tulevad
filmid, mis tutvustavad muusikute elu-olu.
Info: liquidolja@hotmail.com, tel 5354 2098 (Olga)
või roman@taninfo.ee, tel 5622 7971 (Roman).

Sportlik Koolivaheaeg
Mahtra 48 noortekeskuses
21. märtsil kell 13-16.30 hobikardi kiirusrajad
22. märtsil kell 13-18 rüütlipäev, kus pilguheit
keskaega
23. märtsil kell 15-17 piljardi ja lauatennise
võistlused
4. aprillil kell 16-18 naljapidu “Naer-Terviseks”, kus
vajalikud on sportlik riietus ja hea tuju

Koolivaheaeg Kahu 4,
Lasnamäe noortekeskuses
20. märtsil kell 15-17 „KoeraKaka Kampaania“
Tegevus on suunatud noortele vanuses 14-26
eluaastat. Eeltööks on noortel kujundada plakat
sõnumiga koristada oma lemmikloomade järelt,
luua endale puhtam koduümbrus, kujundada
kampaaniamärk. 20. märtsil, algusega kell 15.00
Lasnamäe noortekeskuse juurest, on plaanitud
rongkäik plakatitega ning meeldetuletusmärkide
jagamine koeraomanikele. Info: 632 8814,
eegi@taninfo.ee

heroiin. Sõiduki roolis olnud 26-aastane Sergei peeti
kinni.
Kärberi 12 juures peeti kinni mitu narkosõltlast isikut,
kes toimetati ekspertiisi narkojoobe tuvastamiseks ja
anti üle narkokuritegudetalituse politseiametnikele
edasise kriminaalmenetluse läbiviimiseks.
Sellel politseioperatsioonil tabati 2 nn narkodiilerit,
2 tagaotsitavat isikut, üks ilma lubadeta sõiduki
juht ja 8 narkosõltlasest isikut, kellele koostati
väärteoprotokollid.
See edukas operatsioon sai teoks tänu Lasnamäe
elanike informatsioonile, mis oli edastatud Ida
politseiosakonnale või Põhja Politseiprefektuuri
vihjetelefonile.
Analoogseid
politseioperatsioone
korraldame
perioodiliselt igal kuul, kuna narkoalaste kuritegude
vastu võitlemine on meie osakonna selle aasta üks
prioriteete.
Suur tänu seniste vihjete ja hea koostöö eest! Kui
märkate midagi kahtlast, mis võib olla seotud
narkoalaste õigusrikkumistega, siis andke julgelt
teada meie narko vihjetelefonile 612 4465 või epostile vihje@pohja.pol.ee. Laekunud informatsiooni
kontrollib politsei põhjalikult ja tulemustest anname
teada linnaosalehe kaudu.
21. märtsil kell 15 Rekordipäev
Kohapeal
valmispandud
vahendite
abil
rekordiüritused. Lisaks tutvume kohapeal Quinessi
rekorditega ning räägime elementaarsest ohutusest.
Info: 632 8814, liisi@taninfo.ee
22. märtsil kell 13-18 „Reisipagas – Seljakott ja
Turistikonservid“
Reisiteemaline pärastlõuna on eelkõige mõeldud
noortele vanuses 18-26, kel on soov omal käel
reisida või kellel antud kogemus juba olemas ning
soov seda teistega jagada. Tegevus toimub foorumi
korras, kus saadakse infot erinevate reisimisviiside
koht: häälega reis, lennureis, rattamatk, seljakoti
reis, kultuurireis. Oma kogemusi jagab külaline
Artur Talvik. Info ja registreerimine: 632 8814,
eegi@taninfo.ee
23. märtsil kell 15-20 Pöörane PUNK
Kõikidel on võimalus juhendaja toetusel joonistada
oma nägemus punk-liikumisest /stiilist /inimestest/
ideest. Simulatsioonimäng “Ole tolerantne”.
Stiilimuutus “…punkariks”, kus soengu ja
grimmikunstiga muudetakse välimus kõigil
soovijatel. Interpretatsioon punk-muusikast. Info:
632 8814, eneli@taninfo.ee
24.-25. märtsil kell 14-17 „Tantsueri“
2-päevane töötuba on mõeldud tantsimisest
ning liikumisest huvitatud noortele vanuses
14-17. Tegeletakse erinevate
tantsutehnikate,
improvisatsiooni, kontakttantsuga (kontakt teiste
tantsijatega ning tunnetusega ümbritsevast). Noored
saavad võimaluse ka ise tantse luua. Kahepäevalise
töötoa osalustasuks on 100.- krooni. Info ja
registreerimine: 632 8814, eegi@taninfo.ee

Olmemetalli äraveo
võimalustest

Märtsikuus saavad Tallinna linna elanikud tellida AS
Kuusakoskist tasuta olmemetalli äraveo järgnevale:
vanad pliidid, pesumasinad, vannid, radiaatorid jne.
Tasuta äraveoteenuse korral metalli eest inimestele
raha ei maksta. Kui on soov oma vanametalli eest raha
saada, on vaja see tuua Kuusakoski teenindusplatsile
Betooni 12.
Külmkappide, telerite ja arvuti monitoride äravedu
on tasuline. Külmkapi äraviimine maksab 600 krooni,
teler 250 krooni ja arvuti monitor 150 krooni.
Vanematel
inimestel
aitab
Kuusakoski
klienditeenindaja metallesemed toast
autosse viia. Lisainfo ja äraveoks registreerimine
telefonil 625 8666.

Heakorrakampaania
ettevõtetele
Koostöös omavalitsustega korraldab As Kuusakoski 1.
märtsist 15. aprillini ettevõtetele heakorrakampaania,
et korrastada territooriumid metallikolast ja
suurendada ettevõtluses tekkiva metalli taaskasutusse
suunamist. Ühel ettevõttel on võimalik võita 10le töötajale, kliendile või partnerile puhkusepakett
Värska Sanatooriumis.
Kampaania raames pakutakse kolme metallikogumise
teenust:
1) tõstukauto teenus, et vabaneda suuremõõtmelistest
ja rasketest metallesemetest (nagu näiteks autovrakk,
tsistern, katuseplekk jne.). Sisaldab auto kohalesõitu
kliendi juurde, metallesemete pealelaadimist,
vajadusel lõikamist ja äravedu. 2) vahetuskonteineri
teenus
võimaldab
tagada
metalli
äraveo
täppisajastuse meetodil. Konteinerid on erinevates
suurustes, nii väiksemate kui suuremate koguste
jaoks. Pakkuda on ka happekindlaid konteinereid
akude kogumiseks. 3) metallkonstruktsioonide
demonteerimine on terviklahendus: lammutamine,
materjalide sorteerimine ja kogumine konteineritesse,
ohtlike jäätmete utiliseerimine, infokandjate
hävitamine, jäätmete ladestamine, vanametalli ost,
jäätmearuandlus.
Lisainfo AS Kuusakoski klienditeeninduse telefonil
625 8666.

“Diplomaatilised
noodid” Tallinnas
Tallinna Filharmoonia vahendab Armeenia ansamblit
Kilikia 18. märtsil kell 19.30 Kanuti Gildi Saalis, kus
on haruldane võimalus kuulata kontserti ja vaadata
filmikatkendeid keskaegsetest rändmuusikutest.
Armeenia aladel paiknenud keskaegse Kiliikia riigi
kultuur jõuab meieni Araabia luule, idamaa pillide
ning euroopaliku mõtlemise ning musitseerimise
kaudu. Armeeniast saabub viieliikmeline ansambel
puhk-, löök- ja keelpillidega. Oluline osa on ka
laulul.

J NALJANURK
Metsas roomavad suur madu ja väike madu. Äkki
väike madu hüüatab:
“Emme, kas me oleme mürkmaod?”
“Oleme küll, aga miks sa seda nii hirmunult küsid?”
“Sest ma hammustasin just keelde…”
J J J
Loomaaias on kõrvuti puuridesse sattunud karu ja
jõehobu. Karu vaatab ja imetleb juba mitmendat
päeva jõehobu, kuid ei ütle midagi. Lõpuks viskab
jõehobul närv üle ja ta pärib:
“Kuule karu, miks sa mind niimoodi vaatad?”
Karu ei vasta midagi ja teeb oma igapäevaseid
tegemisi edasi. Mõne aja möödudes, kui karu jälle
jõehobu imetleb, pärib jõehobu juba pahasemalt:
“Milles asi, mis sa jõllitad?”
“Ma mõtlen, kui mõnus oleks sinu suuga mett süüa!”
J J J



Meremees õpetab oma papagoid rääkima:
“Korda nüüd minu järel - ma oskan kõndida.”
“Ma oskan kõndida.”
“Ma oskan rääkida.”
“Ma oskan rääkida.”
“Ma oskan lennata.”
“Valetad!”

