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Tiraaž 50 000

TASUTA

Lasnamäe on puhtam!
Kohtuti Lasnamäe
Jumalaema Kiriku teemal

Kuulutan välja konkursi võitjad!

5. mail toimus Vene Kultuurikeskuses koosolek,
kus osalesid Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku
esindajad ja mitmed ärimehed. Tõdeti, et mitu aastat
veninud suurejoonelise Moskva patriarhaadi õigeusu
kiriku ehitus Lasnamäe nõlval võib alata juba sel
sügisel, sest kohalikest vene ärimeestest annetajad
on lubanud koguda selleks miljoneid kroone.
Tallinna Linnaehituse ASi juhatuse esimehe
Vladimir Issakovi sõnul läheb kiriku peahoone
maksma 57 miljonit krooni ning kogu kompleks
koos abihoonetega 77 miljonit krooni.
Ülevaade Lasnamäele rajatava kiriku arengutest on
vaadeldav veebilehel: http://panagia.orthodox.ee

Korteriühistute infopäev
Aprillikuu infopäeval kinkis linnaosavanem
60-le ühistujuhile käsiraamatu, mis on abiks
ühiselu korraldamisel ja juhtimisel. Kingitusega
tunnustati neid ühistujuhte, kes peavad oluliseks
enesetäiendust ja infovahetust linnaosavalitsuse
igakuistel korteriühistute juhtide infopäeval.
Maikuu korteriühistute infopäev toimub
kolmapäeval 31. mail algusega kell 15
linnaosavalitsuse V korruse saalis, Punane 16.
Lisainfo jurist-konsultandilt esmaspäeviti ja
neljapäeviti: Larissa Śkurat, tel 645 7739,
larissa.skurat@tallinnlv.ee.

Mahtra 48 konstaablipunktil uued telefonid
Ida Politseiosakonna Lasnamäe III konstaablipunkti,
Mahtra 48 kontakttelefonid on alates 15. maist 2006
muutunud. Kontakti on võimalik saada järgmistel
numbritel: 612 5551, 612 5552, 612 5553,
612 5554.

Jüripäeva eel anti pidurüü Lasnamäe esinduspargile. Jüriöö pargis tegid ühise hoogtööpäeva Kaitseväe Üksik-Vahipataljoni ajateenijad, Kuristiku Gümnaasiumi
õpilased ja linnaosavalitsuse ametnikud eesotsas linnaosavanem Kalle Klandorfiga. Foto on tehtud pika tööpäeva lõpus enne supisöömist, mille korraldas Susi
hotell. Foto autor: Vassili Śalja

Kaarel Lobjakas 101

Kalle Klandorf
Lasnamäe vanem
Eelmises lehes kutsusin Lasnamäe elanikke osalema
kodukoha korrastamisel. Täna on hea meel öelda,
et minu üleskutsega tuldi aktiivselt kaasa, kas siis
linnaosavalitsuse konkursi „Lasnamäe puhtaks!”
raames, koristustalgutel osaledes või lihtsalt oma
koduümbruses kevadkorrastustöid tehes.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus andis välja kokku neli
preemiat konkursil „Lasnamäe puhtaks!“ osalejatele.

Viieliikmeline hindamiskomisjon koosnes oma ala
spetsialistidest-ametnikest koosseisus Vello Karu,
Svetlana Kelder-Eveillard, Leili Müür, Silvi Vumba
ja Moonika Vister. Hindamisel arvestati hoone üldist
ilmet, kõnniteede, muruplatside ja prügikasti ümbruse
korrashoidu. Parimate heakorrastajate ja kaunima
ümbruse loojate tiitli on ära teeninud kolm korteriühistut
ja üks haridusasutus.
Tänan kõiki, kes osalesid heakorrakuu erinevatel
ettevõtmistel! Soovin kõigile jätkuvat soovi hoida oma
koduümbrust! Kuulutan välja võitjad:

Parimad korteriühistud 2006. aasta
konkursil „Lasnamäe puhtaks!“:
I koht – KÜ LINNAMÄE 79 (auhinnaks
trepikodade tuletõrje signalisatsioon)
II koht – KÜ KÄRBERI 7 (3000 EEK kinkekaart)
III koht – KÜ PAEKAARE 60 (2000 EEK
kinkekaart)
Parim haridusasutus 2006. aasta konkursil
„Lasnamäe puhtaks!“:
Tallinna LINDAKIVI LASTEAED (4000 EEK
kinkekaart)

ESMAKORDSELT LASNAMÄEL!
Eesti meistriliiga jalgpallis FC AJAX staadionil

19. aprillil 1905 sündinud Lasnamäe elanik tähistas Iru
Hooldekodus oma 101. sünnipäeva, kus teda käisid
õnnitlemas ka linnaosavalitsuse juhid.
Kaarel Lobjakas on sündinud Läänemaal, tema ema oli
rätsep. Ise ta on töötanud sõjaväehaiglas ja keskhaiglas
sanitarina. Vanahärral on kaks tütart, üks lapselaps, kaks
lapselapselast.

FC Ajax staadionil, Võidujooksu 8a (restoran
Klondaik kõrval) toimub kaks võistlusmängu:
pühapäeval, 4.juunil kell 14 (XIII voor): Lasnamäe
FC AJAX - Pärnu JK VAPRUS
pühapäeval, 18.juunil, kell 13 (XV voor): Lasnamäe
FC AJAX - Tartu JK MAAG
Pilet 25.- krooni, lastele kuni 18a ja pensionäridele
tasuta. Mängude vaheajal loositakse piletiomanike
vahel välja FC AJAX ja koostööpartnerite
meeneid. Lastele konkurss jalgpalli täpsuslöögis.
Samuti toimub kontsertprogramm. Staadionile on
paigaldatud pealtvaatajate tribüün.
FC AJAX LASNAMÄE tänab koostööpartnereid:
Alfastar, Bensport, Kennis, Aknad, Klondaik,
Koopia Kolm, Kuup 3 , Meretime Grupp,

Ramirent, Spinpress, TLMK, Uhlsport, Lasnamäe
Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Spordihall.
FC AJAX LASNAMÄE KODUMÄNGUD 2006,
FC AJAX staadionil
XIII voor P, 4. juunil 14 vs JK Vaprus Pärnu
XV voor P, 18. juunil 13 vs JK Maag Tartu
XVII voor K, 5. juulil 18.45 vs JK Trans Narva
XX voor P, 23. juulil 14 vs JK Tulevik Viljandi
XXI voor P, 30. juulil 17 vs FC Warrior Valga
XXIII voor P, 13. augustil 14 vs FC Levadia
XXV voor P, 27. augustil 17 vs FC Flora
XXVII voor K, 13. septembril 18 vs FC TVMK
XXIX voor K, 20. septembril 17 vs JK Trans Narva
XXXI voor P, 1. oktoobril 14 vs JK Maag Tartu

XXXIII voor P, 22. oktoobril 14 vs JK Vaprus Pärnu
XXXVI voor P, 5. novembril,13 vs JK Tammeka
Tartu
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
Uued Tuuled OÜ, Reno Raskall
e-post: reno@uuedtuuled.ee
tel: 566 633 18, 650 5631
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Heakorrakuu kokkuvõtted
17. aprillist kuni 15. maini oli kogu Tallinnas
suurem tähelepanu heakorratöödel ja tegevusse
kaasati mitmeid vabatahtlikke. Ühe kuuga
muutus ka Lasnamäe oluliselt puhtamaks.

Koristati haljasalasid

Kahu tn-Varraku tn (50 in, Kahu Noortekeskus),
Jüriöö park (50 in, Kuristiku Gümaasium),
Pae park (91 in, Pae Gümnaasium), Mahtra asum
(111 in, Mahtra Gümnaasium), Narva mnt äär kuni
Priisle teeni (20 in, vehklemiskubi „Rünnak”),
Punane tn ja Varraku tn (68 in, Linnamaäe Vene
Lütseum), Läänemere ja Linnamäe vaheline ala
(100 in, Lasnamäe Üldgümnaasium), Läänemere
ja Linnamäe vaheline ala, Läänemere mets, Narva
mnt (Jussi bussipeatus kuni Kose tee), (300 in,
Läänemere Gümnaasium), Pae asum (40 in, Paekaare

Gümnaasium), Vormsi halasala (30 in, skaudid).
Kokku töötas 860 inimest ja prügi veeti ära 2 117 m3

Suuremaid talguid oli
Lasnamäel kaks
22. aprillil korrastati territoorium Kahu tänavast
kuni Varraku tänavani.
6. mail toimus laupäevak Paevälja territooriumil, kus
osales 50 inimest: Skaudid, Keskkonnahoolduse OÜ
töötajad, pensionärid, KÜ Loitsu 5 esindaja Helgi
Maidla ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse töötajad.

Korrastati 21 lastemänguväljakut
Elamutevahelisi mänguväljakuid on 87 tk ja linnaosa
bilansis olevaid on 21 tk, mis kõik ka korrastati.

Paigaldati uusi elemente

Paigaldati 30 prügiurni ja 6 pinki. Elamute hoovidest
likvideeriti 8 pinki.

Teostati hooldus- ja sanitaarraiet
Sanitaarraiet tehti 122 korral: Punane 31, Pae 17,
Lasnamäe 36, Kivila tn, Kärberi tn, Läänemere tn,
Asunduse tn.

Likvideeriti omavolilisi prügilaid

Kokku koristati Lasnamäel

Aadressidel Sikupilli 3, Majaka 27 (Eesti Post),
Läänemere 41, Võidujooksu/Valge 4a/8c, Pallasti
33. Kokku veeti prügilasse prahti 1170 m3.

Selle kevade hoogtöökuul korrastati 273,5 ha
haljasalasid, prügimäele veeti 3287 m3 prahti, rehve
koristati 31 tonni.

Juba teist aastat osalevad Pae Gümnaasiumi õpilased konkursil “Lasnamäe puhtaks!”
On kogemusi ja jutustusi klassidelt, kes mullu
tegelesid linnaosa tänavate ja bussipeatuste
koristamisega, ning loomulikult olid lapsed
huvitatud ka lubatud tasuta ekskursioonist. Üle 100
inimese 5.–9. klassidest koristasid territooriumi
kaupluse “Kiive” lähedal, Pae tänavat, karjääri,
kooliaeda jm.
Nüüd on tehtud Lasnamäe heakorrakuu kokkuvõtted.
Lasnamäe Linnosavalitsus andis Pae Gümnaasiumi

Plaanis käivitada
buss-raamatukogu
Tarmo Lausing
Linnavolikogu
haridus- ja
kultuurikomisjoni
esimees
See oli möödunud aasta
septembris, kui kohtumisel
Tallinna Keskraamatukogu
direktori Kaie Holmiga kuulsin esmakordselt bussraamatukogu ideest. Keskraamatukogu juhtkonnas
oli selle üle juba mõnda aega aru peetud. Pean
tunnistama, et samuti nagu täna, tundus toonagi, et
mõte väärib toetamist. Rääkisin sellest ka abilinnapea
Kaia Jäppinenile, kellel tekkis buss-raamatukogu
suhtes samuti koheselt huvi. Tänaseks oleme
jõudnud sinnamaale, et Linnavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjon kiitis bussraamatukogu loomise
oma 12. aprilli koosolekul üksmeelselt heaks.
Nüüd tuleb liikuva raamatukogu eelnõul läbida
kohustuslik menetlus volikogus, misjärel antakse
linnavalitsusele ülesanne alustada ettevalmistusi
esimese bussi ostuks ning teenuse käivitamiseks
Tallinnas.
Täna raamatukogusid ei piisa
Täna on Tallinna Keskraamatukogul lisaks
keskraamatukogule 19 haruraamatukogu üle kogu,
Tallinna. On selge, et hetkel ei saa raamatukogude
võrku piisavaks pidada Lasnamäel, kus on ainult
kaks raamatukogu 112 tuhande elaniku kohta, ega ka
Kristiines, kus üldse puudub raamatukogu. Esialgu
aitaks olukorda leevendada buss-raamatukogu.
Buss-raamatukogu mujal maailmas olemas
Tallinna Keskraamatukogu juhtkonnal on olemas
ettekujutus, milline peaks üks buss-raamatukogu
olema ja kuidas ta peaks toimima. Ettekujutus
põhineb rahvusvahelisele kogemusele Helsingi
ja Reikjaviki edukal näitel. Soome pealinnas
Helsingis, kus elab ligi 600 tuhat elanikku, töötab
raamatukogubusse 2, Islandi pealinnas Reikjavikis
(elanike arv 105 tuhat) on üks liikuv raamatukogu.
Buss-raamatukogu on täiendavaks võimaluseks
raamatute kättesaadavaks tegemisel neile, kelle
jaoks raamatukogu külastamine on seni olnud
problemaatiline kas raamatukogu asukoha või
piiratud lahtiolekuaegade tõttu.
Tahaks loota, et liikuv raamatukogu saab Tallinna
tänavail veerema juba uue aasta algusest.



5a, 5b ja 6b klassidele auhinnaks ekskursiooni
Imaveresse, bussireis on kinnimakstud – selleks
on eraldatud 4000 krooni! Tublid! Tänud klasside
juhatajaile! Kõik andsid endast parima.
Kostja Gonjukov (5b): “Meie Maksimiga
koristasime autorehve, kandsime neid ja
veeretasime. Kõige mustem oli karjäär, ma korjasin
kohe 4 kotti. Mina ja minu klassivennad andsid
endast parima: me tahtsime, et meie linnaosa oleks

NOORTELT ja NOORTELE
Tööportaal noortele

ilus ja puhas.”
Jura Tumakov (5b): “Väga raske oli lehti
koristada – oli väga palju tolmu, mustust, kasutatud
süstlaid. Ma mõistan, kui raske on kojameestel.
Nüüd otsustasin, et on vaja üritada rämpsu mitte
maha ajada. Aga vaat koeraomanikele ütleks, et
oma koertega jalutades koristagu nende järelt
kilekotti!!! Me armastame loomi, kuid nende eest
tuleb ka hoolitseda ja nende järelt koristada.”

SUVELAAGRID soodustuusikuga
vähekindlustatud perede lastele
LAAGER

TOIMUMISAEG

Portaal “Taskuraha” (www.taskuraha.info.ee) jagab
infot tööpakkumiste ning vajalike koolituste ja
seminaride kohta. Antakse nõu, mida peaks teadma
töökoha valikul nii Eestis kui välismaal ja kuidas
vormistada vajalikke dokumente, selgitatakse palga, puhkuse- ja töölepingu seadusi. Lisainfo Tallinna
Noorte Infokeskusest, tel 641 2271, 555 677 82,
e-post: elukutse@taninfo.ee.

Veski Noortelaager
(Valgamaa)

26.06-04.07.2006

Remniku Laste- ja Noortelaager (Ida-Virumaa)

12.06-22.06.2006

Kurtna Noortelaager
(Ida-Virumaa)

17.07-28.07.2006

Luunja Noortelaager
(Tartumaa)

18.07-27.07.2006

Tallinna noorte suvevoldik 2006

Remniku Laste- ja Noortelaager (Ida-Virumaa)

25.07-03.08.2006

Tallinna noorte infokeskus andis välja trükise, kust
Tallinna noor saab informatsiooni algava suve
vaba aja sisustamise võimaluste kohta eelkõige
Tallinnas.
Noor saab suvevoldikust informatsiooni ka suvise
töötamise võimalustest ja sellest, kust leida endale
sobiv laager väljaspool Tallinnat või hoopis
väljaspool Eestit.
Suvevoldikut 2006 on võimalik saada Tallinna
noorte infokeskusest (Pärnu mnt 6) ning kõikidest
noortekeskustest, samuti ka Tallinna Linnavalituse
teenindusbüroost ning Lastekaitseliidu infokeskusest
„Märka last“.

Suvematk Lääne-Virumaale

Lasnamäe noortekeskus korraldab 27.-29. juunil
12-15-aastastele noortele matka Porkuni, LääneVirumaale. Ööbimine telkidega vabas looduses.
Tutvutakse ümberkaudse piirkonnaga, külastatakse
Paemuuseumit. Võimalus matkata, mängida
erinevaid mänge, ujuda, paadiga sõita ja teha palju
muud huvitavat. Varustus ja toitlustus noortekeskuse
poolt, osalustasu noortekeskuste kaardiga 100.- ja
ilma kaardita 150.-. Info ja registreerimine: tel 632
8814, e-post: taimi@taninfo.ee.

Lisainfo ja taotluste esitamine Lasnamäe LOV
sotsiaalhoolekande osakonnas. Pöörduda oma
elukohajärgse lastekaitsetöötaja poole.

Eesti keele õpe suveperedes
Kolmeteistkümnendat
aastat
järjest
saadab
Tiina Peenoja Koolitus vene rahvusest lapsi
keelepraktikale eesti peredesse. Külas või väikelinnas asuvas maaperes suvepuhkust veetes on võimalik
keelekeskkonnas eakaaslastega suhtlemise ja mängu
teel paralleelselt õppida ka eesti keelt. Eesti peres
elab vene laps kui pereliige ja lisaks keeleõppele
tutvutakse eestlaste traditsioonidega, ajalooga,
maaeluga ja kohalike vaatamisväärsustega.
Tavaline pereõppe pikkus on 4 nädalat, vastavalt
vajadusele võib see olla ka lühem või pikem.
Pereõppeks on võimalik ennast registreerida
telefonidel 657 2386 või 501 4612.

Almari loomingulaager
Loominguline linnalaager Almari keskuses, Vilisuu
7 pakub huvitavat tegevust: maalikunst, keraamika,
floristika, vitraaž, ekskursioonid, matkad, mängud.
Toitlustamine kaks korda päevas. Tel. 5591 9914.

Uus jalgpallikeskus
Kalev Kallo
Tallinna abilinnapea
3. mai istungil kehtestas Tallinna linnavalitsus
Varraku tänav 14 detailplaneeringu. Planeerimist
kureeriva abilinnapeana tundsin erilist heameelt,
kuna lõpule jõudis protsess, mille algatasin
Lasnamäe linnaosa vanemana 2004. aasta
veebruaris.
Varraku tänava planeeringu kehtestamine on oluline
samm sportimisvõimaluste avardamiseks linnaosas.
Detailplaneeringu järgselt kavandatakse rajada

kaasaegne jalgpallikeskus. Küllap hakkab Varraku
väljakult sirguma tulevasi jalgpallitähti ning mitmed
olulised Eesti meistrivõistluste kohtumised jõuavad
nüüd piltlikult öeldes lasnamäelaste koduõuele. Ent
tähtsamaks kui sportlike tulemuste saavutamist pean
võimalusi, mida staadion hakkab pakkuma sadadele
seni sihitult tänaval hulkuvatele noorukitele.
Nii mõnigi rumal tegu jääb tegemata ning elu
rikkumata.
Planeeringuga nähakse ette jalgpalli põhiväljak,
mille kergkonstruktsioonidena rajatud tribüünid
mahutavad kuni 1000 pealtvaatajat. Tribüünide ja

Tallinn on
helde linn
Merike Martinson
abilinnapea
Oma
senise
töökogemuse juures linna
sotsiaalvaldkonna juhina olen paraku
kohtumistel ja kirjavahetuses kodanikega
pidanud tõdema, et
vähe teatakse linna
sotsiaaltoetustest. Annan siinkohal teada
muudatustest ja võimalustest.
Tallinn sammub toetuste arvukuselt esirinnas
Tallinnal on kokku 33 linnaeelarvest makstavat
sotsiaaltoetuse liiki. Toetused on ettenähtud väga
erinevatele sihtgruppidele - lastele, eakatele
ja puuetega inimestele, ka kodututele. Sel
valitsemisperioodil on linnavalitsus leidnud rahalisi
vahendeid uute sotsiaaltoetuste lisamiseks ja samuti
sotsiaaltoetuste piirmäärade suurendamiseks 2006.
aastal.
Aasta algul muutsime elanikele soodsamaks linna
eelarveliste toetuste maksmise korra, mis oluliselt
laiendab toetuse saajate ringi. Nüüd on ka eakatel,
puuetega inimestel ja teistel abivajajatel analoogselt
lastega peredega toetuse taotlemisel aluseks senisest
suurem sissetuleku piir. Selleks on 3000 krooni
(kehtiv alampalk) esimese pereliikme kohta ja iga
järgneva pereliikme puhul 80 % sellest ehk 2400
krooni.
Toetused suurenevad
Äsja kinnitas Tallinna linnavalitsus uued linna
eelarvest makstavate perekonna sissetulekust
sõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärad ühele isikule
aastas ja sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste
määrad. Sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäär
tähendab maksimaalset toetuse summat, mida on
isikule konkreetse toetusena võimalik aasta jooksul
maksta.
Toetus retseptiravimite osaliseks hüvitamiseks
tõusis võrreldes 2005. aastaga seniselt 1000
kroonilt 2000 kroonini, nüüd võimaldame
retseptiravimite hüvitamist ka kodututele, töötutele,
kinnipidamiskohtadest vabanenutele. Tõstsime
puuetega inimestele ja eakatele ning teistele
abivajajatele toimetuleku tagamiseks makstava
toetuse piirmäära 800 kroonilt 1000 kroonini aastas.
Ka tõstsime erakorraliste kulude (näiteks õnnetused,
tulekahjud) toetuse 2000 kroonilt 2500 kroonini ja
lähedase inimese matuse korraldamiseks makstav
toetus tõusis 1500 kroonilt 2000 kroonini. Teised
linnaeelarvest makstavate toetuste piirmäärad jäävad
samaks, kuid loodame, et järgmistel aastatel võib
nende toetuste piirmäärade uuendamist kaaluda.
Linn lõi ka uued toetused
Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus – mis on
100 000 krooni, ning eakatele, represseeritutele
ja nendega võrdsustatud isikutele (näiteks NSVL
armees invaliidistunud isikud) teatripiletite osaliseks
hüvitamiseks makstav toetus. Aastas saab seda
taotleda 500 krooni.
Sotsiaalhoolekande
osakonnad
on
teie
teenistuses
Toetusi saavad taotleda rahvastikuregistris Tallinna
elukohaga arvel olevad isikud oma elukohajärgse
linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna
kaudu. Kui Teil on probleeme, võite alati pöörduda
ka minu poole linnavalitsusse kirjalikult aadressil
Vabaduse väljak 7, abilinnapea Merike Martinson
või e-posti teel aadressil info@tallinnlv.ee. Püüan
Teile abiks olla lahenduste leidmisel.
Ilusat kevadet!
elamute vahele püstitatakse müraekraan. Lisaks
põhiväljakule ehitatakse nii sise kui ka väline
harjutusplats. Siseväljakuga liidetakse hoone,
kus asuvad mängijate puhke- ja riietusruumid.
Väljakute kõrvale tuleb spordihoone, mis teise
korruse tasapinnas ühendatakse galerii abil
jalgpallikompleksiga. Kasutuseta ei jää ka
elektriliinide alune maa krundi serval, kuhu
planeeritakse avalikuks kasutamiseks mõeldud
võrk- ja korvpalliväljakud lähiümbruse elenikele.
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Kevadplumm pakkus lastele põnevust
5.-7. maini toimus Lasnamäe Kergejõustikuhallis
ning staadionil huvitegevusüritus Kevadplumm.
Kolme päeva kestel oli kohaletulnud lastel võimalik
valida viieteistkümnel erineval alal pidevalt
arvukate huviklubide poolt pakutud tegevuste
vahel.
Kevadplummil pakkusid üle saja Tallinna ja Harjumaa
huvikooli mitmesuguseid tegevusi lastele alates
imikutest kuni 15-eluaastani ning erinevaid toimetamisi
ka vanematele ja õpetajatele. Kava hõlmas üle 200
erineva huvitegevuse, mis oli Eestis ühe ürituse kohta
esmakordne.
Üritust korraldas MTÜ Teadlik Areng. Projektijuhi
Külle Tärnovi sõnul sai ürituse mõte alguse sellest, et
tihti on piiratud laste võimalused mitut erinevat huviala
proovida.

Juba teist aastat toimus Lasnamäe päevade
ajal noorte rockbändide kontsert Lasnarock,
mis on kujunenud noorte rokkarite ja nende
kuulajasonna jaoks oodatud sündmuseks.
Seekord esinesid Mostband, Barrel of a Gun,
Un Real, Solid QX ja PX Band.
Lastele meeldis üle kõige ise kaasategemine. Väga
populaarsed olid kaljuronimine, karaoke, kunsti ja
meisterdamise ala tegevused, võitluskunstude trennid,
jalgpallitrennid ja spordivõistlused.
Lisainfo ja pildid: www.kevadplumm.ee

Kaunis kool täis kaunist muusikat
Maile Harik
Lasnamäe Muusikakooli direktor
Tallinnas on 3 muusikakooli: Tallinna Muusikakool
Narva maanteel on asutatud rohkem kui 60 aastat
tagasi, Nõmme Muusikakool on samuti tähistanud
juba 50.sünnipäeva ja kolmas on „lasteaiaeas lapsuke”,
mis 20. aprillil tähistas 6. sünnipäeva - Lasnamäe
Muusikakool. Kool kujunes välja tulemuslikult
töötanud Laagna Gümnaasiumi muusikaosakonnast
ja 31. oktoobril 2005 koliti oma majja, Punane 69.

Uued erialad koolis
Tänu avaramatele võimalustele avatakse
seni
tegutsevale 16 erialale veel kaks - viiuli ja kontrabassi
erialad. Muusikakooli arengus on arvestatud ka
kaasaja nõudeid ning muusikakoolis alustab tööd
uuel õppeaastal pop-jazzmuusika osakond. Selles
hakkavad õpetama noored õpetajad, kes ka ise
aktiivselt tegutsevad muusikutena - löökpille õpetab
A. Lillepea (ansamblid LedR, House of Games),
basskitarri H. Kelp (ansamblis Terminaator, House of
Games), saksofoni R. Karu (lõpetas Helsingi Pop-Jazz
alase koolituse), kitarri R.Lilje, kes samuti tegutseb
paljudes ansamblites.
Vastavalt 2005. detsembrikuus haridusministeeriumis

Kevadine Lasnarock
muutumas traditsiooniks

kinnitatud pop-jazzmuusika üleriigilisele õppekavale
saavad avatavasse osakonda astuda õpilased, kes
on lõpetanud muusikakoolis vähemalt IV klassi, s.o.
noorema astme.

Tööd jätkab ettevalmistusklass
Kogemus on näidanud, et ettevalmistusklassi läbinud
lastel on palju kergem kohaneda muusikakooli
nõudmistega. Esmakordselt avatakse beebikool
(2. elukuust 2. eluaastani), mis hakkab tegutsema
hommikuti muusikakooli õpetaja K. Aleti
juhendamisel. Nendesse gruppidesse oodatakse
beebisid alates kolmandast elukuust kuini 2 aastani.

On alanud avalduste vastuvõtt
Avaldusi I klassi ja vabadele kohtadele teistes
klassides ning pop-jazzmuusika osakonda võetakse
vastu igal tööpäeval kell 12–18, Punane 69.
Konsultatsioonid toimuvad 30. ja 31. mail kell 17-19,
sisseastumiskatsed toimuvad 1. ja 2. juunil kell 16.
Info tel 601 2293.
Kooli
kohta
täpsem
info
kodulehel
www.muusika.tln.edu.ee. Õpetatavate erialade ja
tingimustega saab tutvuda lahtiste uste tunni ajal igal
esmaspäeval ja teisipäeval kella 16.30–18.

Lauluvõistlus „Minu Lasnamäe“
Lindakivi Kultuurikeskuse juurde püstitatud lavale
astunud bändid esitasid lisaks oma repertuaarile
spetsiaalselt selle ürituse jaoks loodud laulu „Minu
Lasnamäe”, mille hulgast valis žürii peaauhinna
vääriliseks nu-metal bändi Solid QX esitatud loo.
Źüriisse kuulusid rokitaat Riho Baumann ning
Lasnamäe ja Kesklinna linnaosavalitsuste nõunikud.
Samuti võeti arvesse publiku arvamust, mis moodustas
neljanda žürii hääle. Žüriile avaldas muljet võiduloo
esitajate emotsionaalne, endast kõikeandev võimas
esitus. Pea-auhinna, 1000-kroonise kinkekaarti pani
välja IS Music Team.

Linnaosavalitsus
arvestab noortega

Lasnarockil osalenud bändide liikmed ning veel umbes
1000 noort on koondunud www.rockguru.ee portaali
ümber. Seal toimib aktiivne foorum, kus arutatakse
lisaks muusikale ka muudel teemadel, korraldatakse
kokkusaamisi - kontserte, stiilipidusid. Suurematest
üritustest on tulemas 3. juunil City Rockstars Parade
Rockstarsis ja 15. juulil Aegviidu rockfestival.

Linnaosavalitsusele kirjutas
Dmitri, Lasnamäe elanik
“Teie lehe kaudu tahan tänada meie linnaosavalitsust,
Lasnamäe linnaosavanem hr Kalle Klandorfit ja
Lasnamäe päevade korraldajaid huvitava pidulike
ürituste programmi eest. 22. aprillil jalutasime pojaga
koduses linnaosas ning Lindakivi Kultuurikeskuse
poolt tõi tuul meieni muusika helid. Neist intrigeerituna
pöördusime helile poole ja nii jõudsimegi festivalile
Lasnarock. Üldiselt jättis kontsert hea mulje:
Tallinnas on üsna head bändid, kes peaksid minema
professionaalsele lavale. Järgmistele Lasnamäe
päevadele tulen kogu perega ja kutsun kaasa sõbrad
ning tuttavad. Arvan, et kõik meeldib neile väga!”

Ürituse korraldaja Igor Besstšotnovi alias Rock Guru
sõnul näitab linnaosavalitsuse finantseeritud rockkontsert, et noortega arvestatakse. „Tähtis on noortele
näidata hoolivust, siis käituvad ka nemad vastavalt.
Kui linnaosa teeb nende heaks midagi, siis ei lähe nad
ka hiljem kodukanti rüüstama. Loominguliselt ennast
teostades ei jätku aega ulakusteks,” arvab Guru. Sama
tõestas ka suur publikuhuvi ja oskus koos sõpradega
nautida muusikat.

Vene ja eesti rock-scene
„Kindlasti tahaks järgmisel aastal kaasata ka eesti
bände, vene ja eesti rokkarid peaksid ühinema”,
arvab Guru, kes on olnud aastaid rocki-maailmaga
seotud ning nüüd hoolitseb noore põlvkonna eest.

Lasnamäe lapsed kaardistasid koolitee ohtusid
on turvaline teed ületada.”

Harrys Puusepp
Põhja Politseiprefektuuri
pressiesindaja
Tallinna koolide neljandate klasside seas
läbiviidud liiklusohutuse alase projekti “Minu
koolitee” raames tehti kokkuvõtteid Lasnamäe
linnaosas.
Klassidevahelises arvestuses pälvisid kiidusõnu
Tallinna Laagna Gümnaasiumi 4.a klass, Tallinna
Linnamäe Vene Lütseumi 4.b ja Tallinna Lasnamäe
Lasteaed- algkooli 4. klass. Parimaid tunnustati
automüügisalongis Saksa Auto2.
Põhja
Politseiprefektuuri
Liiklusjärelevalve
osakonna vanemkonstaabli Eve-Mai Valdna sõnul
on äärmiselt oluline, et lapsed ise mõtleks ja arutleks
selle, üle millised ohud neid kooliteel varitsevad.
“Minu koolitee” andis selleks suurepärase
võimaluse ning Valdna sõnul said paljud lapsed

LÜHIDALT
Käivitus arendustegevus
Mustakivi äriarenduspiirkonnas
20 hektari suurusel maa-alal on ehitusalust pinda
kokku 60 000 m2, kuhu hakkab kuuluma mitmeid
kaubandus-, äri- ja autokeskusi. Arendatav ala
asub linna suurima magistraali Laagna tee (trassi
Kesklinn – Peterburi tee) ääres. Arenduspiirkonna
vastas üle Mustakivi tee 13 asub edukalt töötav
Lasnamäe Centrum.
Tuntumad ettevõtted, mis siia kuuluma hakkavad
on Prisma Hypermarket, Esma Auto, Elke Auto jt.
Prisma Hypermarket on Eestis arvult viies, omades

Laps ise
Laste poolt kirjeldatus on nii mõndagi vahvat ja
tabavat. Jelizaveta Tallinna Laagna Gümnaasiumist
kirjutab järgmist: “Mõned ristmikud ja ülekäigukohad
on ohtlikud, sest seal pole ülekäiguradasid, samuti
võivad olla ka mittenormaalsed autojuhid ning peab
nägema ka trolle ja busse.”

Pjotr Zeljonõi Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 4b
klassist kavandas skeemi oma kooliteest.

ülesandega edukalt hakkama. “Kõige raskemaks
probleemiks on laste jaoks ühissõidukite eest ja
tagant üle tee minemine,” tõdes vanemkonstaabel.
“Mõnele koolijütsile oli näiteks üllatuseks, et tuleb
oodata, kuni ühissõiduk on ära sõitnud ja alles siis

9700 m² teeninduspinda, uudse kontseptsioonina
avatakse 2007. aastal siin ka aiakaubanduse osakond.
Avatav Prisma loob piirkonda juurde 130 töökohta
ning avamine on planeeritud oktoobriks.

Aadressitähiste puudumine
on lubamatu
Linnaosavalitsuse poolt tagatakse tänavasiltide
paigaldamine ja nende korrashoid tänava alguses,
lõpus ja ristmikel olevatel ehitistel sõltumata nende
omandikuuluvusest.
Ehitise omanik või selleks volitatud isik peab tagama
numbrimärgi paigaldamise ehitisele, piirdele või
postkastile. Aadressitähised peavad olema pimedal
ajal valgustatud ja nähtavad.
Aadressitähiste puudumine on heakorraeeskirjade

Parimate tööde autoritele
linnaosalt preemia
Linnaosa vanema asetäitja Toivo Moorast andis üle
linnaosavalitsuse poolt parimatele koolidele rahalise
auhinna, toetamaks laste kooliaasta lõpuekskursiooni.
Lasnamäe linnaosa vanema Kalle Klandorfi arvates
on tegemist väga vajaliku projektiga: „Püüame leida
lahendusi, et vähemalt sügisest oleks laste koolitee
turvalisem.”

rikkumine.
Järelevalvet
teostab
Tallinna
Keskkonnaameti
alluvuses
tegutsev
munitsipaalpolitsei. Väärteomenetluse seadustiku §
55 lg 2 kohaselt võib kohtuväline menetleja määrata
füüsilisele isikule kuni 100 trahviühiku (6000 kr)
suuruse rahatrahvi ning juriidilisele isikule kuni
20 000 krooni suuruse rahatrahvi.

Viadukt valmib septembris
Smuuli tee pikenduse ehitus Suur-Sõjamäe tänavani
koos 370 meetri pikkuse viaduktiga valmib
septembri lõpuks. Ehitusega alustati 2005. aastal
ning I etapi ehitustööd lõpetatakse tänavu. Rajatakse
1+1 rajaline tee, viadukt üle raudteede, ühele poole
serva kergliiklustee ning tänavavalgustus.
Lasnamäel jätkuvad ehitustööd ka Mustakivi tee

Ohtlikud kohad Lasnamäe
koolide juures:
*P. Pinna - Vikerlase ristmik
*Smuuli tee reguleerimata ülekäigukohad kaherealine ja tiheda liiklusega
*Paekaare tänava foorita ülekäigurada
*Vana - Narva mnt “Kelluka” peatuse juures foorita
ülekäigurada - tee on lai, võiks foor olla
*Majaka - Pallasti ristmik - mitmerealine sõidutee,
trammiliiklusega
*Laagna tee “Mustakivi” peatus
*Kvartalisisestel teedel varjavad parkivad sõidukid
jalakäija nähtavuse

laiendusel Laagna tee ja Peterburi tee vahelisel lõigul.
Rajatakse ka fooriristmik Selveri kaubanduskeskuse
väljasõiduteele, mis valmib juuni lõpuks.

Ekskursioonid ajaloolistel
kalmistutel
29.maist4.juuninikestabEuroopaajaloolistekalmistute
nädal, mille eestvedajaks on Euroopa Ajalooliste
Kalmistute Assotsiatsioon. Nädala eesmärgiks on
tutvustada kalmistuid kui osa rahvuslikust ning
Euroopa kultuuripärandist. Tutvustatakse kalmistutel
leiduvat arhitektuuripärandit ning hauatähiseid
kui käsitööoskuse ja kunsti arenguloo osa,
meenutatakse kalmistutele maetud silmapaistvaid
isikuid. Korraldatakse kalmistukultuuri tutvustavaid
ekskursioone, seminare ja õppepäevi.
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TÖÖPAKKUMINE
Metallifirma VÕTAB TÖÖLE
keevitajaid, lukkseppi ja abitöölisi
Töökoht Tallinnas Suur-Sõjamäe tänaval.
Keelekasutusele tingimusi ei ole, oodatakse
kõiki, kes on huvitatud pakutud ametikohtadest.
Lisainfo tel 5386 6220.
AS Tallegg VÕTAB TÖÖLE
Loo liha-tööstussesse töötajaid
Võimalus töötada pidevalt arenevas suurettevõttes, kus heale tööle on vääriline tasu, töölistele
transport tööle ja tagasi, tööriietus ja lõunasöök.
Sobiv kandidaat on vähemalt 18 aastat vana,
kohusetundlik ja positiivse ellusuhtumisega.
Lisainfo tel 610 7082, 610 7012 või tulla AS-i
Tallegg kontorisse Saha tee 18, Loo.
AS Vichiunai Nordic VÕTAB TÖÖLE
5 liinioperaatorit
Vajalik on riigikeele oskus ja tehniline taip.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus tootmisliinil.
Jahutatud ja külmutatud taignatoodete tootmisega
tegelev rahvusvaheline ettevõte pakub kaasaegset
töökeskkonda, põhipalka ja tootmismahust
sõltuvat lisatasu. Töö hommikune ja õhtune,
ettevõtte poolt transport tööle ja tagasi. Võimalus
osta omatoodangut soodsa hinnaga. Lisainfo tel
605 9750, e-post: andra@vicinordic.ee.

KOOLITUS, KULTUUR
Õppekeskus EV Koolitus
www.ev.ee, Kivimurru 7, Tallinn, tel 621 0360,
554 5529
Keelekursused: eesti, vene, inglise, saksa ja
soome keel täiskasvanutele ning lastele (vanuses
alates 4.a). Rühma- ja individuaalõpe.
Raamatupidamiskursused ja seminarid.
Arvutikursused.
Digitaalfoto kursused.
Professionaalsete lapsehoidjate kursused.

TEATED
Otsitakse osatäitjaid uude mängufilmi
Oktoobris 2006 alustab filmitootmisettevõte
Kuukulgur Film uue mängufilmi „Sügisball”
võtetega.
Episoodilistesse
rollidesse
ja
massistseenidesse toimub konkurss, mille
esimene voor viiakse läbi 29. mail kell 18
restoranis “Gorodok”, Mahtra 1.
Ennekõike on oodatud üle 25-aastased mehed ja
naised. Samas on lasnamäelastel võimalik oma
eluasemega pretendeerida mitmele filmivõtte
lokatsioonile kui korteris ei ole vähemalt viimase
kümne aasta jooksul tehtud remonti. Fotod oma
elukohast palutakse saata kas aadressil C.R.
Jakobsoni 14, 10128 Tallinn või e-maili aadressile
kissa@kuukulgur.ee. Nii episoodilised rollid,
osalemine massistseenides kui võttepaikade rent
on tasustatav.
Prügimaja korteriühistutele
Erinevate suuruste ja võimalustega jäätmehooned (prügimajad) on kvaliteetsed ja
keskkonnasõbralikud. Teostame jäätmehoonetele
järelhooldust ja parandustöid. Materjalide valik
vastavalt kliendi soovile. Lisainfo BaltestArendus OÜ-st: Valmar Viisel, tel 525 0681,
e-post valmar@baltest-arendus.ee.

TEADAANNE
Muutusid sotsiaalhoolekande
osakonna vastuvõtuajad
Alates 2. maist on Punane 16 vastuvõtt allpool
loetletud küsimuste lahendamiseks järgnevalt:
E 9.00-12.00 ja 14.00-18.00
T ja N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00
K ja R – vastuvõttu ei ole
● puudega inimeste küsimused, abivahendi
kaardi väljastamine (kab 102)
● hooldaja määramine puudega inimesele,
hooldekodusse paigutamine (kab 306)
● hooldamise hindamine (kab 307)
● toidutalongide väljastamine, sotsiaal- ja
munitsipaalelamispinna järjekorda võtmine ja
vormistamine (kab 320)



HALDUSKOGU

Halduskogus arutati
Viimastel Halduskogu istungitel arutati küsimusi,
mis on seotud järgmiste kinnisvara detailplaneeringutega: Võidujooksu12/ Pae 7А; Kiviriku 2, 4, 6, 8,
Marana 2, 4/ Kiviriku 1, 3, Kiviriku 10, 12, 14, 16,
Marana 6, 8/ Kiviriku 5,7; Tartu mnt 107/ VäikeSõjamäe 12/ Suur-Sõjamäe 54; Raadiku 8; Narva
mnt 172; Mahtra 46, 50А; Mustakivi tee, Linnamäe
tee 2, Kivila 1А; Osmussaare 8, 10. Kooskõlastati
teemaplaneering “Pirita jõeoru maastikukaitseala
puhkevõimaluste planeerimine”.
Peale selle kooskõlastas Lasnamäe Halduskogu
Tallinna Laagna Gümnaasiumi arenguprogrammi
aastateks 2006-2010 ja kiitis heaks Lasnamäe
linnaosa ettepanekud linna poolt väljatöötatava
lisaeelarve osas.
Kogusummas 9,45 mln krooni on tehtud
ettepanekud lisavahendite eraldamise osas, mis
on mõeldud noorte suvelaagrite korraldamiseks,
territooriumi heakorrastamiseks, teenuste kvaliteedi
parandamiseks sotsiaalmajades ning 10 lasteaia ja
kooli remondiks.

SPORT
Tallinna Spordiselts Kalev
K. Palusalu Spordikool
646 3658, marevoogalaid@hot.ee pakub sportimisvõimalusi 5-19-aastastele lastele ja noortele
võtab vastu iluvõimlemise treeningutele tütarlapsi
alates 5. eluaastast; treeningud toimuvad Juhkentali
12, Kalev Spordihallis

Purjeklubi GALS ootab huvilisi
Alates 1998. aastast tegutsev
purjeklubi ootab huvilisi
Harku järvele treeningutesse.
Suvel ka mitmed 2-nädalased
linnalaagrid, millest esimene
vahetus algab 4. juunil. Laagri
maksumus (400.-) sisaldab
tegevusi igal tööpäeval kell
10-16 ja toitlustamist. Lisainfo
treenerilt, 566 87 234 (Aleksandr Dubrovski).

FC AJAX LASNAMÄE viimased
mängutulemused

meeskond
7. mai FC”Ajax Lasnamäe”-JK “Tammeka” Tartus 1:2
“Tammeka” kasuks. Meie värava lõi V. Tśelnokov.
14. mai Viljandi “Tulevik”-FC”Ajax Lasnamäe” 5:2
“Tuleviku” kasuks. Meie väravad lõid V. Ljahovetski
ja J. Dmitrijev.
naiskond
6. mai FC”AJAX Lasnamäe”-Narva “Trans” 1:2 Narva
kasuks. Meie naiskonna värava lõi Regina Kolk.
14. mai “Nõmme Kalju”-FC “Ajax Lasnamäe” 1:0
“Nõmme Kalju” kasuks.

Malekulbi „Śahh ja Garde“
uued saavutused

14.-17.04.06 Eesti meistrivõistlustel noortele kuni
12 a vanuseklassis saavutas malemeistri tiitli Mark
Lapidus.
Lisainfo klubi tegevusest: http://www.zone.ee/sgcc/
ja http://sahhgarde.fastbb.ru/

Tallinna Transpordiamet teatab
Autobuss nr 2 liinimuutus
8. maist kuni 30. septembrini ümbersõidumarsruut.
Linnast väljuval suunal A.Laikmaa tänav, Rävala
puiestee, Pronksi tänav, J.Kunderi tänav, J.Vilmsi
tänav, Lubja tänav, Majaka tänav, Pallasti tänav ja
Tartu maantee. Kesklinna suunal Tartu maantee,
Pallasti tänav, Majaka tänav, Lubja tänav, J.Vilmsi
tänav, J.Kunderi tänav, Pronksi tänav, Narva maatee,
V.Reimani tänav, Gonsiori tänav ja A.Laikmaa
tänav.
Autobuss nr 39 liinimuutus
8. maist kuni 30. septembrini ümbersõidumarsruut.
Linnast väljuval suunal marsruudil Liivalaia tänav,
Juhkentali tänav, Odra tänav, Tartu maantee,
Lasnamäe tänav. Kesklinna suunal marsruudil Pallasti
tänav, Tartu maantee, Odra tänav, Autobussijaam,
Juhkentali tänav, Liivalaia tänav.

Lasnamäe saadik Tallinna
linnavolikogus

Ahoi! Admiraliteedi
merepäevad 10.-11. juunil

Leonid Mihhailov,
volikogu liige, Lasnamäe Halduskogu esimees võtab
linnaelanikke vastu kolmapäeval, 12. juunil kell
16.00-18.00 Lasnamäe linnaosavalitsuses, Punane
16. Eelregistreerimine vajalik tel 697 6114 või
645 7780.

Tarmo Lausing,
volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees
võtab linnaelanikke vastu kolmapäeval, 31. mail kell
16.00-17.00 Lasnamäe lin-naosavalitsuses, Punane 16.
Eelregistreerimine vajalik tel 645 7700.

Larissa Śkurat,
volikogu õigus-, korrakaitse, linnavara- ja
lastekaitsekomisjoni liige võtab linnaelanikke vastu
esmaspäeval, 5. juunil kell 13-15 Punan 16 kab 414,
eelregistreerimiseta.

”Tallinn liigub!”
pakub linlastele 150
erinevat spordiüritust

10. juunil kell 12 avatakse admiraliteedi bassein
Tallinna sadamas. Populaarne meremuusika ja –
tantsud. Laevad, jahid, paadid, aurikud. Purjekasõit
väikestel Robinsonidel. Erinevad võistlused ja
konkursid, palju auhindu! Õppused ja näitused.
Admiraliteedi III Merepäevad toimuvad nagu kõik
eelmisedki Tallinna reisisadamas
500 m kaugusel hotellist “Viru”, Rimi Norde
Centrumi kõrval Admiraliteedi
basseinis.
Ürituse korraldajaks on EALS
(Eesti Ajalooliste Laevade Selts)
koostöös Tallinna Sadamaga.
KÕIK
ON
OODATUD!
Sissepääs
TASUTA.
Lisainfo
aadressil:
merepaevad@gmail.com.

13. mail avati üle 150 erineva üritusega
terviseliikumise programm „Tallinn liigub!“,
mille raames toimuvad spordiüritused kõigile
elanikerühmadele ning mis sisaldab mitmeid
üritustesarju. Iga ürituse raames pakutakse linlastele
tasuta tervisetreeningu alast nõustamist. Osalejatele
jagatakse ”Tallinn liigub!” passid ning aktiivsemate
osalejate vahel loositakse aasta lõpus välja auhinnad.
Programmi raames toimuvatele üritustele oodatakse
üle 50 000 inimese. ”Tallinn Liigub!” internetiaadress:
www.tallinn.ee/tallinnliigub

Trikatrei mängutuba

Kiiver on jalgratturile
hädavajalik

Mahtra 1, Mustakivi kaubanduskeskuse II k
E-L kell 10-20 ja P 10-19, www.trikatrei.ee,
tel 609 0976, 53 470 951.
Mängutuppa oodatakse alates beebieast kuni 12eluaastani. Ruumi kokku 260 m2. Palju atraktsioone,
ruumi ka sünnipäevade pidamiseks korraga 20
lapsel.

7. maist 4. juunini toimub Maanteeameti korraldusel
üle-Eestiline liiklusohutuse kampaania “Tegija
kannab kiivrit ”, mille eesmärgiks on tõsta noorte
jalgratturite turvalisust. Sihtrühmaks on 7-16aastased lapsed ja nende vanemad.
Lastega seotud õnnetusjuhtumeid liikluses on Eestis
kahjuks tunduvalt rohkem kui naabritel Põhjamaades. Mullu suvel toodi Tallinna Lastehaiglasse ligi
pooltuhat
rattaõnnetustel viga saanud last, neile
lisandusid veel 300 rulatraumat. Kaitsevahendite,
eelkõige kiivri kasutamine oleks ära hoidnud
hulk tõsiseid vigastusi, millest ohtlikemad on
peapõrutused. Kahjuks lihtsast üleskutsest kiivrite
kasutamiseks ei piisa ja paraku näitavad viimase
aja märgid vastupidist tendentsi – lapsed kannavad
jalgrattakiivreid järjest vähem. Viimase kuu aja
jooksul, kui jalgrattahooaeg on vaevalt alanud, on
Tallinnas juba vigastada saanud rohkem kui 30 noort
jalgratturit, kes paraku ei kandnud kiivrit.
Loodetavasti
annab
kampaania
“Tegija
kannab kiivrit” selge signaali kiivri tähtsusest
liiklusturvalisuse tagajana ning vähendab edaspidi
võimalikke liiklustraumasid.

Tramme nr 2 ja 4 asendab buss nr 52
Esmaspäeva 8. maist kuni 30. septembri trammiliinid
nr 2 ja 4 asendatud bussiliiniga nr 52, A.Laikmaa
- Vesse. Buss nr 52 sõidab marsruudil: A.Laikmaa
tänav, Narva maantee, Maneeþi tänav, Kivisilla tänav,
Rävala puiestee, Pronksi tänav, J.Kunderi tänav,
J.Vilmsi tänav, Lubja tänav, Majaka tänav, Peterburi
tee, Pae tänav, Majaka tänav, Lubja tänav, J.Vilmsi
tänav, J.Kunderi tänav, Pronksi tänav, Narva maantee,
V.Reimani tänav, Gonsiori tänav, A.Laikmaa tänav.
Autobussiliini nr 52 algpeatus on A.Laikmaa tänaval
A.Laikmaa peatuses koos autobussiliinidega nr 14
ja 48 ning lõpp-peatus Peterburi teel linnast väljuval
suunal paiknevas Vesse peatuses.

Ragn-Sells tasuta vastuvõtt
Suur-Sõjamäe 48 võtab Ragn-Sells tasuta
vastu autokumme kuni 8 tk ühe inimese kohta,
kodumasinaid, vanamööblit, paberit.

XXV Tallinna
Vanalinna Päevad
01.-04.06.2006
1. juuni, avatseremoonia Raekoja platsis ja
vanalinna päevade konverents “Tulevik realiseerib
mineviku unistused”
2. juuni, “Muuseumide ööpäev”, mille raames
pakuvad külastusvõimalust üheksa muuseumi
3. juuni, “Öömuusika festival”, mille raames
kontserdid vanalinna kirikutes, Raekojas ja Raekoja
platsil
4. juuni, kell 13 algab Raekoja platsilt suur rongkäik
läbi vanalinn tänavate ning kell 14 algab rüütliturniir
Snelli tiigi ja Toompea nõlva vahelisel alal; õhtul
Maikrahv Raekoja platsil, kus valitakse krahvinna
ja toimub vanalinna päevade lõputseremoonia
Nelja päeva jooksul tasuta ekskursioonid Tallinna
teatritesse: Eesti Nukuteater, Tallinna Linnateater ja
Rahvusooper Estonia.
Täpsem kava: www.vanalinnapaevad.ee;
infotelefon 654 9113.

Koeraomanike kohustused
on eeskirjaga sätestatud
Koerte ja kasside pidamise eeskiri (kehtestatud
Tallinna Linnavolikogu 10.02.2005 määrusega nr
12) sätestab, et Tallinna linna:
16. Loomapidaja on kohustatud:
16.1 järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas
koristama oma looma väljaheited
Keelumärke „Koertega jalutamine keelatud”
paigaldatakse ainult parkidesse, kõikjal koertega
jalutamist keelata ei saa. Koeraomanikel on aga
vastutus oma lemmiklooma järelt koristada, et
haljasalad puhtana säiliksid. Lasnamäe linnaosa
linnamajanduse osakond

