Lasnamäe Leht
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht

Lasnamäe elanikkond

Rahvastiku registri andmetel elab 01.09.2006
seisuga Lasnamäel 112 719 inimest, kellest eesti
kodanikke on 72 499, muude riikide kodanikke
16 933 ja ülejäänud isikud on kodakondsuseta.
Eesti rahvusest elanikke elab Lasnamäel 27%
elanikkonnast (30 000 in). Mehi elab Lasnamäel
49 813 (44,2%) ja naisi 62 906 (55,8%).
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TASUTA

Kultuurikeskus Lindakivi
kontsertmaja taas avatud

Lasnamäe eakatele
kloostrireisid
Koostöös kohalike ettevõtjatega korraldab
Lasnamäe linnaosavalitsus sellel sügisel taas
igareedeseid reise Kuremäe kloostrisse. Juba
teist korda on Lasnamäe eakatest huvitatutel
võimalus osaleda ühepäevasel tasuta kloostrireisil.
Vajalik on eelregistreerimisel täita avaldus kas
sotsiaalkeskuses, Killustiku 16 või linnaosavalitsuse
infolauas, Punane 16.

Linnaosavalitsus
toetab korrakaitset
Lasnamäe vanema Kalle Klandorfi eestvedamisel
on käivitumas koostööprojekt täiendava politseipatrulli lisamiseks Lasnamäe piirkonna turvalisuse
tagamisel. Linnaosavalitsuse, Sisekaitseakadeemia
ja Politseiameti koostöös käivitatakse Lasnamäe
tänavatel politseikadettide patrull, kelle käsutusse
rendib linnaosavalitsus patrullauto.

Ühistute infopäev
Toimus igakuine korteriühistute juhtide infopäev,
kus 25. oktoobril vastasid ühistujuhtide küsimustele
abilinnapea Olga Sõtnik ja linnavolikogu aseesimees Elmar Sepp.

Elmar Sepp

Olga Sõtnik

Järgmine infopäev toimub 29. novembril
kell 15 Punane 16 saalis. Küsimustele vastab
munitsipaalpolitsei.
Eelnevad
küsimused
saata
jurist-konsultandile:
Larissa
Śkurat,
larissa.skurat@tallinnlv.ee.

Sotsiaalmajades turvalisem
Lasnamäe sotsiaalmajadesse (Paasiku 7, Muhu 9,
Katleri 6, Kivila 3a) paigaldati elanike turvalisuse
tõstmiseks tuletõrje signalisatsioonisüsteemid.
Teenindusruumides on linnaosavalitsuse eestvõtmisel paigaldamisel signalisatsiooni- ja
turvanupud.

Reidid Pae keskuse
ümbruses
Linnaosavalitsuse ja Lasnamäe politsei koostöös
on toimunud mitmed reidid omavoliliste
kaubitsejate tegevuse lõpetamiseks. Vormistatud
on väärteoprotokolle ja tehtud hoiatusi. Sarnased
reidid jätkuvad ka edaspidi.
Kauplemisloa saab vormistada linnaosavalitsuse
linnamajanduse osakonnas vastuvõtuaegadel.
Väljastatakse ka ühekordseid müügiõiguse
pileteid.

Lõppenud on Koorti tänav 22 asuva
Kultuurikeskus
Lindakivi
kontsertmaja
rekonstrueerimise II etapp ning kultuurikeskus
jätkab oma tegevust uuenenud ja kaunites
ruumides.
„Inimese heaolu jaoks on vaja esmalt turvalisust
ja suutlikkust oma eluga toime tulla, kuid seejärel
kauneid emotsioone, millega rikastada oma
argipäeva. Mul on hea meel, et Lasnamäe elanikul
on taas võimalus loomingulisteks elamusteks
oma kultuurikeskuses, mis on nüüdsest mugav ja
kaasaegne,“ rääkis linnaosavanem Kalle Klandorf.
Alates 28. oktoobrist on maja avatud igal päeval
kella kümnest hommikul kuni üheteistkümneni
õhtul.   Uuendatud on kultuurikeskuse fuajee
ja tantsusaal, juurde on ehitatud teine korrus,
kus asuvad näitusesaal ning kollektiivide

harjutusruumid. Kontsertmaja   sisekujunduse on
teinud tuntud sisekujundusarhitekt Maile Grünberg.
Tegemist jätkub kohvikusse, tantsu- näituse- ja
kontserdisaalidesse
Kultuurikeskuse kohvikus hakkavad toimuma
mitmesugused klubiõhtud  nii noortele kui vanadele.
Samuti on kohvikuruume võimalik reserveerida
ürituste ja  tähtpäevade läbiviimiseks. Külastajatele
on kohvik avatud kõikidel nädalapäevadel kell
12 - 23. Peale turgutava kohvi ja maitsva koogi
pakutakse ka sooja toitu.
Näitustesaalis on 28. oktoobrist üleval Rahvakunsti
Klubi käsitöönäitus “Vanad asjad uut moodi“.
Näitused vastavatud galeriis peaksid vahetuma kord
kuus, oleme sinna   planeerinud ka väliskunstnike
tööde näitusi.
Tantsusaalis hakkavad jälle toimuma tantsuõhtud

elava muusika saatel. Samuti on huvilistel
võimalus osaleda tantsuringide töös: rahvatants,
seltskonnatants, mitmesugused lavatantsud.
Kontsertsaali
uuendamine
on
planeeritud
rekonstrueerimise järgmisesse etappi, kuid juba sel
aastal toimuvad seal kontserdid, teatrietendused,
konverentsid. Tulevikus peaks seal olema ka
filminäitamise võimalus.
Jätkub huviringide töö
Kalevipoja 10 asuvas huviringide majas tegutseb
palju erineva suunitlusega huviringe.
Kultuurikeskus Lindakivi ürituste   ja huviringide  
kohta saab lähemalt informatsiooni Lasnamäe
Lehest, meiliaadressilt info@lindakivi.ee, telefonil
637 0611 või veebilehelt www.lindakivi.ee.
Allikas ja fotod: KK Lindakivi

Linnaosavanem tuleb
kohtuma sotsiaalkeskusesse
Ivika Kärner
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juhataja
ivika.karner@
keskus.neti.ee
14. novembril kell 12
toimub sotsiaalkeskuse
saalis, Killustiku 16
kohtumine Lasnamäe
linnaosa vanema Kalle Klandorfiga.
Küsimused
talle
palume
eelnevalt
anda 9. novembriks sotsiaalkeskusesse,
Killustiku 16 või esitada need telefonil
621 8998 või saata elektronpostiga
ivika.karner@keskus.neti.ee. Kõik huvilised
on oodatud kohtumisele!

Sotsiaalkeksuses lähiajal

30.10.06 kell 11 alustab
tööd
kunstiring,
huvilised on oodatud
06.11.06 kell 10 infotund
teemal
«Uriinipidamatus». Nõu annavad asjatundjad Inkotoast.
Uriinipidamatuse
episoodid
esinevad
igal
kümnendal Eesti elanikul. Pidevalt kannatab selle
all 50 000 - 70 000 inimest. See on laialt levinud
probleem, mille olemasolu võib ning saab unustada
ravi või spetsiaalsete vahendite abil.
07.11.06 kell 11 Marati toodete müük
08.11.06 kell 13 loeng eesti keeles «Tervislik
toitumine»
08.11.06 kell 15 loeng eesti keeles teemal
«Tervis on sinu enda kätes»
15.11.06 kell 13 kontsert, esineb kollektiiv
«Duša i lira»
22.11.06 kell 13 loeng-presentatsioon
vene

keeles teemal „Kuidas arveldada pangaga“.
Hansapanga esindaja räägib, millal sõlmida
otsekorraldusleping, mis on seeniorkaart, milliseid  
teenuseid ja soodustusi pank pakub jne.
27.11.06 kell 11
kadripäeva kontsert, esinevad
Lasteaia Laagna Rukkilill lapsed
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Punane 16, 13619 Tallinn
tel 645 7700; fax 645 7734
e-post lasnamae@tallinnlv.ee, lasnaleht@hot.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
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Sügisküpsus kingib kauneid hetki
Kalle Klandorf
Lasnamäe vanem
Mul on hea meel, et tänavune sügis on näidanud
Lasnamäe elanikku kui aktiivset ja oma
elukeskkonnast hoolivat inimest. Tore on meie
üritustel kohata nii noori, tööealisi kui eakaid.
Sügava lugupidamisega mõtlen täna aktiivsetele
Lasnamäe eakatele.

Kloostrisõidud Kuremäele

Ootan eakaid kohtumisele
14. novembril kell 12 Killustiku 16!
Usun, et ühiseid jututeemasid meil jätkub ja saan
osalejatele pakkuda meeldiva üllatuse. Et aga
mureküsimused saaksid vastused, on vaja need
saata varem sotsiaalkeskuse kaudu minule, et õige
spetsialist saaks teemasse eelnevalt süvenedes aidata
sõnastada vastust.

Fotod: Lasnamäe Leht

on populaarsed. Elanike soovil asusin tegema
koostööd ettevõtjatega ja nii on võimalik ka
sel sügisel kinkida Lasnamäe eakatele tasuta
bussireis Kuremäe kloostrisse. Reedeti toimuvatele
reisidele on juba järjekord, kuid usun, et kõik
huvilised saavad käia pühas paigas. Infot sellest
jagatakse linnaosavalitsuse infolauas, Punane 16,
tel 645 7700.

Septembrikuisele Pae pargi
korrastuspäevale tagasivaadates
hakkab fotokroonikat lapates silma, et oma panuse andis igas vanuses elanik.
Ülevaloleval fotol on noor ema organiseerinud koristustöid tegema oma kaks
koolitüdrukust tütart ja hälliealine laps naudib värsket õhku töökate õdede
seltsis. Teisel fotol on aga tööhoos Sikupilli Keskkooli kunstiõpetaja Pille
Nõmm, kes oli talgutel koos oma õpilastega.

Eakate päeval
esines Lasnamäe sotsiaalkeskuses ansambel Laine. Nagu ülevalolevatelt fotodeltki näha, oli linnaosavalitsuse muusikaline kingitus eakatele oodatud ja rohke
publikuga. Mul on hea meel, et traditsioonid püsivad ja eakate päeva kontsert on
muutumas traditsiooniks. Selle eest suur tänu sotsiaalkeksuse juhatajale, Ivika
Kärnerile! Tore oli tõdeda, et kontserdil osales alles äsja pensioniikka jõudnuid
kui ka juba väga küpses eas elanikke, vanim neist sel korral 90-aastane.

Lasnamäe lastekaitsespetsialistid Linnaosavalitsus toetab
Alates
12.
oktoobrist
asuvad
lastekaitsespetsialistid linnaosavalitsuse
Punane 16:  

kõik
majas,

Liina Pärtel
tel 645 7757
kab 304

lastekaitsetöö
koordineerimine

Marlies Siht
tel 645 7747
kab 316

piirkond: Arbu, Lagedi tee,
Mahtra, Raadiku, Sinimäe,
Virbi, Väo tee, Ümera

Kristiina
Keerd
tel 645 7720
kab 320

piirkond: Kivila, Kävrberi,
Linnamäe tee 1-37 ja 2-8,
Muhu

Birgit
Mihhailov
tel 645 7729
kab 310

Piirkond: Hooldekodu
tee, Kihnu, Linnamäe tee
alates 43 ja 12, Läänemere
tee, Narva mnt, Priisle tee,
Vormsi

Eva Vau
tel 645 7768
kab 318

piirkond: Asunduse, Betooni,
Katusepapi, Kesk-Sõjamäe,
Killustiku, Kivimurru,
Lasnamäe, Lasnamäe põik,
Lennujaama tee, Majaka,
Majaka põik, Pae 2-40 ja 753, Paekaare 2-18

Irina Tomberg
tel 645 7766
kab 305

Piirkond: Pae alates 42,
Paekaare alates 20, Punane
kuni majani 39, Võidujooksu,
Pinna, Kalevipoja,
Kalevipoja põik, Liikuri

Sirje Kalda
tel 645 7767
kab 317

piirkond: Alvari, Anni,
Härma, Katleri, Koorti,
Kuuli, Loometsa, Loitsu,
Mäe, Pallasti, Peterburi tee,
Sikupilli, Suur-Sõjamäe,
Tuha, Tuulemäe, Valge,
Väike-Sõjamäe, Ülemiste
tee, Kiive, Uuslinna

Allikas: Lasnamäe LOV sotsiaalhoolekande osakond

Meie murelaps meditsiin
linn pakkuda
lisafinantseeringutega kriitilises
seisus olevatesse valdkondadesse. Nii on Tallinn
tänavu maksnud 1,2 miljonit krooni Lääne-Tallinna
Kriitika meditsiinisüsteemi suhtes vaatab vastu Keskhaigla 20 hooldusravikoha taasavamiseks,
ajakirjandusest, seda loen endale saadetud sest haigekassa ei rahasta seda juba teist aastat,
kirjadest, viimati saime kinnituse Tallinna kuigi sotsiaalministeerium näeb selles haiglas
Linnvolikogu korraldatud uurimusest, kus hooldusravile ette isegi 150 kohta.   Kompenseerime
laste eriarsti visiiditasu haiglatele tänavu 3 miljoni
linlased oma rahulolematust väljendasid.
Olin omal ajal kiire perearstireformi vastu ning krooniga.   7,5 miljonit krooni oleme   eraldanud
püüdsin ka avalikkuses tähelepanu juhtida perearstide tegevuse toetuseks. Kõigest sellest
võimalikele raskustele   ja ohtudele. Kahjuks   paraku ei piisa.  
pean nüüd selle valdkonna linnajuhina tegelema
just nende probleemidega. Omavalitsuse käed Mida saab linn veel teha?
jäävad aga lühikeseks, sest süsteemi reguleerivad   Linnavalitsuse IT- teenistus hakkab   abistama  
riiklikud seadused. Mõningast leevendust saab Tallinna   tervishoiuasutuste infotehnoloogiliste

Merike Martinson
Abilinnapea



gaasiseadmete väljavahetamist

Aegunud või rikkis gaasiseadmed korteris
(gaasipliidid, veesoojendid, gaasimõõturid) võivad
sisaldada ohtu kogu maja elanikele. Gaasiseadmete
väljavahetamiseks on vaja pöörduda Eesti Gaasi
esindusse, Liivalaia 9 või helistada tel 630 3108.
Lasnamäe vanem Kalle Klandorf , kes on
turvalisuse teemat alati oluliseks pidanud, annab
elanikele teada, et vähekindlustatud isikute kulud
seoses gaasiseadmete vahetamisega kompenseerib
osaliselt Lasnamäe Linnaosa Valitsus. Selleks
on vaja avaldusega pöörduda sotsiaalhoolekande
osakonna poole.
Andrus Hein, Eesti Gaasi projektijuht annab teada
Alates 2004 kehtib Küttegaasi ohutuse seadus,
mille  järgi ei tohi kasutada alates 01.07.2005.a. üle
15 aasta vanuseid gaasiseadmeid, kui neile ei ole  
Tehnokontrollikeskuse poolt teostatud gaasiseadme
tehniline kontroll, mis tõendab seadme ohutust.
Vastavalt seadusele vastutab gaasiseadme õigeaegse
kontrollimise eest selle omanik, s.t. korteriomanik.
Augustikuu seisuga on 1255 korteriühistut pöör-

dunud ise Tehnokontrolli
keskuse poole palvega
teha nii gaasitorustiku
kui ka majas asuvate
gaasiseadmete kontroll.
See on otstarbekas, sest siis
on ühistu juhatusel selge
ülevaade gaasiseadmete
seisundist majas ja ka
korteriomanikel on muret
vähem. Lisaks sellele on
kohalikud omavalitsused
toetanud vanade gaasi- Näide kaasaegsest ja
seadmete väljavahetamist. ohutust gaasiahjust.
Gaasi hind õige lepin- Foto: AS Eesti Gaas
guga oluliselt madalam
Korteriühistutel on otstarbekas pöörduda ise
Tehnokontrolli keskuse poole palvega teha nii
gaasitorustiku kui ka majas asuvate gaasiseadmete
kontroll ning hakata Eesti Gaasiga arveldama majas
tarbitava gaasi eest ühiselt.

süsteemide
ühildamisel
ning
e-meditsiini
arendamisel. See aitaks kaasa perearstide ja eriarstide
koostööle ja infovahetusele, millest võidaks
patsient.   Diagnostikakeskuse   kõrgtehnoloogilise
aparatuuri ost, mis on oma kulukusega tekitanud
ka vastuseisu, võimaldab ennetada südamehaigete
kriitilisi seisundeid, samuti oluliselt lühendada pikki  
uuringujärjekordi.   
Kaalume võimalusi katarakti (hallkae)haigete  
kaheaastaste
operatsioonijärjekordade
lühendamiseks. Kui eelarve võimaldab, saame
tuhandele vaegnägijast linlasele pakkuda jälle
normaalset elukvaliteeti.
Üks võimalusi arstiabi kättesaadavuse parandamiseks  
oleks   koondada   perearstid asumikesksetesse

tervisekeskustesse. Polikliinikute ja teiste suurte
keskuste juures oleks võimalik koopereeruda ka
eriarstidega.
Järjekordade
vähendamiseks
ning
arstiabi
kättesaadavuse parandamiseks on linnal vähe
võimalusi. Paraku käesoleval ajal linnal puudub
igasugune õigus haigla tegevusse sekkuda.

Ettepanekud arstiabi osas on oodatud

Maksumaksjana oleme me kõik ära teeninud arstiabi
normaalse kättesaadavuse,  asjatundliku abi  ja hooliva  
suhtumise. Suureks abiks   on   ettepanekud, soovid,
aga ka konkreetsed pretensioonid Merike Martinsoni
nimele aadressil Vabaduse väljak 7, Tallinn või epostile Mari-Liis.Maevere@tallinnlv.ee.
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Lasnamäe sotsiaalkeskuse juures
nüüd ka lastepäevakeskus
Uut lastepäevakeskust olid avamisel uudistamas paljud
külalised ja abilinnapea Merike Martinson. Fotole on
jäänud keskuse avamist korraldanud linnaosavanem
Kalle Klandorf (keskel), Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
juhataja Ivika Kärner (vasakul) ja lastepäevakeskuse
tegevust koordineerima hakkav sotsiaalkeskuse
vanemspetsialist Dagmar Mattiisen (paremal).
Foto: Lasnamäe Leht

Dagmar Mattiisen
vanemspetsialist
Lasnamäe Linnaosa Valitsus, olles kaalunud
võimalusi leida parimaid lahendusi kooliealiste
noorte toetamisel koolist väljalangemise ohu
korral, otsustas rajada Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
juurde lastepäevakeskuse, mis asub Täiskasvanute
Gümnaasiumiga ühes hoones, asukohaga Katleri
2a.
Päevakeskus on mõeldud eeskätt 1.-9. klassi
õpilastele ning keskuse eesmärgiks on vähendada
koolist väljalangemisi, parandada koolikohustuse
täitmist, toetada ja julgustada noorukit suhtlemisel
nii kooli kui ka perekonnaga.
Päevakeskuse töö aluseks on individuaalne
lähenemine igale lapsele. Koos lapsega püüame
leida just temale sobivaimaid vabaaja tegevusi,
abistada õppetöös, vajadusel õpetada igapäeva
toimetulekuks praktilisi oskusi.

Paljude aastate näitajad ja tulemused annavad
selgelt teada, et igal aastal langeb põhikoolist
välja ca 1000 õpilast. Neist 2/3 on poisid, kes juba
on või muutuvad nö probleemseteks noorteks,
kelle sotsialiseerumisprotsessid kujunevad väga
keerulisteks ja sageli ebaõnnestunuks. Tänased
riskilapsed on homse ühiskonna täiskasvanud
liikmed, kellel inimlike valikute tegemise oskust
napib või puudub sootuks. Tuleb tunnistada
mõnede lastevanemate võimetust või tahtmatust
selliste lastega tegelemisel. Ka puuduvad praegu
meie koolidel võimalused probleemsetele
õpilastele õppeprotsessis individuaalselt läheneda.
Lastepäevakeskuses on selleks võimalused
olemas.
Lisainfo: Katleri 2a tööpäeviti kell 11-19, tel
621 4645, dagmar.mattiisen@keskus.neti.ee

Lastepäevakeskus avati 25. septembril. Nüüdsest
on keskuses tööl kolm spetsialisti. Lisaks keskuse
töö koordineerimise eest vastutavale Dagmar
Mattiisenile veel Liivi Laarmann ja Eveli Allik.
/Lasnamäe LOV/

Tondiraba tennisekeskus laieneb
Ruudi Kongas
www.tennisekool.ee

Lasnamäe elanikud on oodatud külla tutvuma
olemasolevate ja ka valmivate tenniseväljakute
ning olmekompleksiga Tondiraba Tennisekeskuses
Lasnamäel, aadressil Tondiraba tn11.
Tondiraba Tennisekeskus Lasnamäel, aadressil
Tondiraba tn11 avati 2004. aasta märtsis. Siis
valmisid neli kunstmuru kattega väljakut, milliseid
saab sügistalviseks hooajaks katta täispuhutava
kupliga. Uus tennisekeskus sai kiiresti populaarseks.
Piritalt kolis üle tennisekool, asutati tenniseklubi
ning lisaks igapäevasele väljakute üürimisele

LÜHIDALT
Tasuta õigusnõu

Tasuta õigusabi jagatakse Eesti Juristide liidu
poolt läbiviidava projekti “Tallinna Üliõpilaste
Õigusbüroo” raames.
Õppeperioodil jagavad tudengid tasuta õigusabi
kolm korda nädalas: Tallinna Linnavalitsuse
teenindussaalis, Vabaduse väljak 7 teisipäeviti ja
kolmapäeviti kell 14-17 ja reedeti kell 11-12.30.
Tallinna Ringkonnakohtus, Pärnu mnt 7 antakse tasuta
õigusabi teisipäeviti ja neljapäeviti kell 14-17 ning
reedeti 15.30-17. Täpsemat infot ringkonnakohtus
osutatava õigusabi kohta saab telefonil 628 2708.

Sporditegevuse pearahade
taotluste esitamine
1. novembrini

Sporditegevuse toetamise ehk pearaha eraldamiseks
2007. aastal võetakse kasutusele uus infosüsteem,
mis on veebipõhine ja võimaldab spordiklubidel ja koolidel iseseisvalt sisestada laste ja noorte andmeid,
kellele toetust taotletakse.
Vastavalt vajadusele saab taotleja ise ka andmeid
muuta. Uus infosüsteem lihtsustab taotluste esitamist
ja võimaldab neid kiiremini menetleda.
2007.aastaks võivad sporditegevuse toetust
taotleda kõik spordiklubid ja koolid, kelle treenerid
omavad vähemalt II kutsekvalifikatsiooni taset.

hakati korraldama mitmesuguseid võistlusi – kuni
rahvusvaheliste noorte- ja veteraniturniirideni. Kuid
kuigi kunstmuru on välisväljakute kattena meie
kliimas peaaegu ideaalne, jääb siiski sõltuvus ilmataadi
tujudest. Eriti segavaks muudab see võistluste
ajakava järgi läbiviimise.
Tennisekeskuse laienemise
esimese etapina toimub
statsionaarse
sisehalli
ehitamine. Uue halli
avapeo loodame maha
pidada novembris.
Kohtumiseni Tondirabas!

Sporditegevuse pearahade taotlusi järgmiseks
aastaks saab esitada 1. novembrini 2006. Lisainfo:
Inna Bondarenko, tel 640 4698.

Tallinna lastele
sünnipäevatoetus
Tallinna pered, kus kasvab kaks või enam last, saavad
lapsele 1000 krooni suurust sünnipäevatoetust
taotleda. Sünnipäevatoetust makstakse pere teisele
ja järgnevatele lastele teiseks, kolmandaks ja
neljandaks sünnipäevaks.
Sünnipäevatoetust
maksavad
elukohajärgsed
sotsiaalhoolekande osakonnad avalduse alusel alates
lapse sünnipäevakuust kolme kuu jooksul. Toetus
makstakse lapsevanemale, eeskostjale või hooldajale
tingimusel, et üks vanematest või eeskostja on
rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas
vähemalt aasta enne lapse sünnipäeva ning laps elab
rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel
aadressil.

Rakendub lapsehoiutoetuse
maksmine
Lapsehoiutoetust suuruses 1795 krooni kuus
hakatakse maksma lapsevanemale, eestkostjale või
lepingulisele hooldajale, kes kasutavad FIE-deks
registreerunud lapsehoidja kutsetunnistust omavaid
lapsehoidjaid või kelle laps on hoiul registreeritud

SPORT
Lasnamäe neiud
edukad vehklemises

Lasnamäe rulluisutaja
rahvusvahelistel
võistlustel Saksamaal

Maailma meistrivõistlustel hõbeda võitnud
Lasnamäe neiu Irina EMBRICH saavutas kaks
nädalat enne maailma tiitlivõistlust oktoobri alguses
toimunud täskasvanute Eesti meistrivõistlustel
epee vehklimises individuaalvõistluses esikoha.
Samal võistlusel tuli pronksmedalile Anastassia
JELINEVITS.
Pronksile tuldi Eestis ka naiskonna turniiril
koosseisus: Jelena KOHNOVITS, Julia BUKLOVA
ja Jekaterina FEDORENKO (treener Sergei
GUBAREV).
Allikas: Boriss Fedorenko, Ajax Lasnamäe
noortejuht

FC AJAX Lasnamäe 1989. a
sündinud poisid oma
vanuseklassis Eesti meistrid
Meeskonna koosseis: Konstantin Petrov, Maksim
Mamutov, Aleksander Kirpu (kapten), Vladimir
Gerasimov, Vitali Kruglov, Ilja Avdeenko, Ilja
Kronberg, Deniss Kovtun, Aleksandr Lamonov,
Anatoli Konovalov, Segei Kononov, Aleksandr
Starodub, Jevgeni Baras´kov, Dmitri Tarassenko,
Aleksandr Kovtun, Sergei Beljajev, Stanislav
Gardjuta, Stanislav Šimtšak, Valentin Bnatov,
Dmitri Sadohhin.
Meeskonna treenerid: Sergei BRAGIN (peatreener),
Boriss FEDORENKO.
Allikas: Boriss Fedorenko, treener

Eesti esimesel neidude
jalgpalliturniiril võitis FC
Lasnamäe AJAX naiskond
14.oktoobril Pärnus toimunud Eesti spordiajaloo
esimene jalgpalliturniir tüdrukutele (1995 ja
nooremad) oli edukas Lasnamäele. Osales 5
võstkonna ja võitis Lasnamäe Ajax. Võistkonna
koosseis: Olga PAVLOVA (väravavaht ja kapten),
Anna BOGDANSKAJA, Kristina RUDENKO,
Vlada TERESTSENKO, Saron LÄÄNMÄE, Diana
VILOT`SEVA, Anna BULAVENKO. Võistkonna
treener Boriss FEDORENKO.
Naiskonda võetakse uusi huvilisi jalgapalli
mängima!
Allikas: Boriss Fedorenko, treener

asutuses, mille põhikirjaline tegevus on lapsehoid.
Toetuse
maksavad
välja
linnaosade
sotsiaalhoolekande osakonnad kuludokumendi
alusel. Lapsehoiutoetuse väljamaksmine algab
oktoobris ning seda rakendatakse tagasiulatuvalt
alates 1. jaanuarist 2006.

Lasteaedadele jagatakse
helkurveste
Tallinna linn koostöös Maanteeameti ja Minitex OÜga korraldavad pealinna lasteaedades turvalisuse
kampaania, mille raames saavad kõik lasteaiad
20 helkurvesti, kaks täiskasvanute helkurvesti ja
kasvatajatele mõeldud abistavad märgusauad.
Tallinna linn eraldas helkurvestide soetamiseks
260 000 krooni. Lasteaedadel on võimalik kingitus
kätte saada OÜ Minitex kontorist, aadressil
Männiku tee 101.

Pühitseti urnimüür
2. oktoobril toimus Metsakalmistule rajatud
kolumbaariumi
(urnimüüri)
sissepühitsemise
oikumeeniline jumalateenistus. Rajatis koosneb
kolmest eri kujuga müürigrupist. Müüritises on
kahe suurusega õõnsused tuhaurnide paigutamiseks
- kokku 258 urnimatuse kohta. Urniboksid kaetakse
pealt poleeritud mustast graniidist mälestusplaadiga,
mis on ka maetu mälestust jäädvustavaks

Sandra Juudas Foto: Rulluisuklubi Rullest
7.-8.oktoobril toimusid Saksamaal, Dresdenis 6.
rahvusvahelised rulliluuisutamise karikavõistlused
üksiksõidus ja grupikavades. Dresdeni karikavõistlustel osales kokku 9 rulluisuklubi Eestist ja
Saksamaalt ning Rullest tuli klubide arvestuses
kolmandale kohale, võites kokku 10 karikat.
Lasnamäelt osales Sandra JUUDAS, kes saavutas
alla 8-aastaste vanuseklassis 5.koha. 7-aastane
Sandra on rulliluuisutamisega tegelenud juba kolm
aastat neli korda nädalas. Võistlused Saksamaal
olid Sandra jaoks esimesed välisvõistlused.
Rulluisuklubi Rullest võtab vastu aastaringselt uusi
lapsi vanuses 6-12 eluaastat. Info www.rullest.ee.
Allikas: Piret Rink, treener

Śahh ja Garde maleklubi
osaleb noorte maailma
meistrivõistlustel
Lasnamäel tegutsevat maleklubi esindavad Gruusias
Batumis toimuvatel maailmameistrivõistlustel 18.29. oktoobril Anna Lapidus ja Mark Lapidus. Eesti
esindusvõistkonnas on kokku 11 noormaletajat (818a). Võistluste koduleht:
http://www.gcf.org.ge/Home.html.
Allikas: Grigor Airapetjan, treener

hauaplaadiks.
Projekti autor AB Järve&Tuulik OÜ. Ehitas AS
Terrat.

Tallinn rajab kainestusmaja
Tallinna Linnavalitsuse komisjoni ettepanekul saab
kainestusmaja asukohaks Merimetsa ning sinna
tuleb kokku 60 kohta. 10 kohta on ette nähtud
meditsiiniliste näidustustega patsientidele, ülejäänud
kohad on 1-2-kohalistes arestitüüpi kambrites.
Linnaplaneerimise Amet määratleb kainestusmaja
hoone võimaliku asukoha Paldiski mnt 62
territooriumil.

Linnaasutuste sissepääsudes
karmistub kontroll
Tallinna linnavalitsus tellis firmalt Telealarm
turvaauditi septembri keskel. Turvaaudit hindas
riske 23 Tallinna ametiasutuses.
Linnapea Jüri Ratase sõnul on linna eesmärgiks
luua ametiasutuste töötjatele turvaline töökeskkond:
“Võtame valminud turvaauditi turvameetmete
tõhustamise aluseks. Kontrollime sissepääsu
linnaasutustesse senisest rohkem ning paigaldame
suurematesse asutustesse ka elektroonilised
sissepääsu- ja registreerimissüsteemid nagu Vabaduse
väljaku hoones.” Samas jätkab linnavalitsus avatud
poliitikat ja ükski linnakodaniku küsimus vastuseta
ei jää.

NOVEMBER TÄHTPÄEVAKALENDRIS 2. nov – hingedepäev; 10. nov – mardipäev; 12. nov – isadepäev; 18. nov – Läti iseseisvuspäev; 25. nov – kadripäev
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Lasnamäe Sotsiaalkeskus

Kulturikeskus Lindakivi

Killustiku 16, tel 621 8998
Erinevad teenused ja huviringides osalemise
võimalused eakatele. Võimalik on osa võtta
arvutikursustest algajatele ja edasijõudnutele.

Vaimse Tervise Keskuse
Lasnamäe keskus
Pae 19 (sissepääs maja tagant, 2. korrus),
bussid nr 7, 13, 31, 50, 62, 65 (peatus Paala),
tel 634 5600
Tegevust pakutakse psüühilise erivajadusega
tööealistele inimestele, kes vajavad igapäevaelus
vajalike oskuste arendamist individuaalse-,
grupitöö ja mitmesuguste töötegevuste abil. Vajalik
on suunamiskiri raviarstilt (psühhiaatrilt).
Hetkel toimivad järgmised grupitööd:
Tugigrupp, Suhtlusgrupp, Eesti keele õpe
algajatele, Eesti keele õpe edasijõudnutele,
Liikumine ja tervis, Toiduvalmistamine, Käelised
tegevused. Peagi alustab tööd inglise keele õpe
ning perekoolitus neile, kelle pereliige või sõber
põeb skisofreeniat.
Toimub individuaalne töö- ja igapäevaelu
nõustamine,
arvutiõpe.
Saab
arendada
tööoskusi ning valmistada ennast ette naasmaks
avatud tööturule. Kaks korda kuus (igal 2. ja
4. laupäeval) korraldatakse vabaaja üritusi
kohvikklubis ning käiakse koos näitusi, kontserte
jm üritusi külastamas. Võimalik on registreeruda
individuaal-vestlusele psühhiaater-konsultandi
juurde.  

Spordiklubi Fleir
P.Pinna 21; lisainfo www.fleir.ee, info@fleir.ee,
tel 632 0827
Neidudele ja naistele mõeldud spordiklubis
saab harrastada aeroobikat, shapingut, pilatest,
kõhutantsu ja joogat. Klubi on Rahvusvahelise
Shaping
Föderatsiooni
liige.
Soodne
kuuabonement
pensionäridele,
lapseootel
naistele ja noortele. Individuaalne lähenemine,
vaba treeningute gfaafik, individuaaltreeningute
võimalus.
Klubi moto on “Vaata end rõõmuga!”

Lasnamäe huvikool
Võru 11; www.lhuvikool.ee, tel 608 0535, e-post
lhuvikool@hot.ee
Vene keeles tegutsev huvikool pakub erinevaid
kursusi ja muusika õppimise võimalusi
väikelastele.
30. oktoobrist 3. novembrini toimub linnalaager
7-11-aastastele lastele. Käiakse ekskursioonidel,
mängitakse,
tegeletakse
loominguliste
tegevustega.

Prügimajadega
puhtam linnaelu

Koorti 22, www.lindakivi.ee
Igal laupäeval tantsuõhtud vastrenoveeritud
kontsertmajas ansambliga Eho. Algus kell 20,
pilet 50.-krooni.
Näitus “Vanad asjad uut moodi” avatud alates 28.
oktoobrist rahvakunsti klubi poolt ülesseatuna.
Amatöörfilmistuudio Meksvideo ootab kõiki
filmihuvilisi alates 11-st eluaastast osalema
oma töös. Õpitakse nii režissööri-, operaatori
kui stsenaristitööd. Samuti alustab tööd
multifilmistuudio, kus igal huvilisel on võimalus
õppida ning lõpuks valmis teha oma multifilm,
seda alates 7. eluaastast. Infotel: 633 1623, 510
1706 ja 555 94509.

2007.aastast täiesti uus teenus: tantsu eraõpe
oskajaga.
Partnerit saab valida vastavalt pikkusele, valitud
tantsuliigile (kas standard või ladinaameerika
tantsud) ja õpiajale – kas hommiku- või
õhtupoolik. Õppetsükkel algab üldteadmiste
tunniga, milles treener on õppijale partneriks,
kuid tunni viib läbi tantsuõpetaja, kes tutvustab
konkreetse tantsu iseärasusi, tantsuhoidu,
põhitehnikat jne. Abikaasad tulevad ja lahkuvad
küll koos sellisest tunnist, kuid õpivad erinevate
treeneritega paaris. „Kodusõda“ jääb ära ja
oskused tulevad kiiremini.
Lisainfo ja küsimustele vastused ning soovi korral
registreerumine e-posti aadressil tkrevalia@
tkrevalia.ee, www.tkrevalia.ee.

Allikas: Kultuurikeskus Lindakivi

Revalia Tantsukooli
tunnid Lindakivis

Allikas ja foto: Revalia Tantsukool

Teisipäeviti ja kolmapäeviti jagavad Lindakivi
Kultuurikeskuse
vastrenoveeritud
saalis
tantsuõpetust Revalia Tantsukooli tantsuõpetajad.
Teisipäev on tantsusportlastele.
Kolmapäeviti on rühmad seltskonnatantsu
algõppeks ja jätkukursuseks.Kell 18.00 ja
kell 19.30 toimub algkursus täiskasvanutele.
Kohtutakse 10-l kolmapäeval , tund kestab 90 min.
Tantsudeks on: aeglane valss, viinivalss, tango,
fokstrot, kvikstep, samba, rumba, džaivja rock”n
roll. Need, kes tantsupisikust nakatatud saavad,
võivad jätkata jätkukursusel.
Koolidel ja 9. ning 12. klasside kollektiividel
võimalus tellida tantsukursus hommikusteks
aegadeks. Lisaks soodsale hinnale võimaldame
kokku leppida nii tunni pikkuse kui ka kursuse
kestvuse suhtes.

POLITSEI

Munitsipaalpolitsei teatab
Munitsipaalpolitsei
Lasnamäel
asub
aadressil Pallasti 1 / Katusepapi 20. Info: Pjotr
Gavrilov, munitsipaalpolitsei vaneminspektor,
Pjotr.Gavrilov@tallinnlv.ee
Alates 01.09.2006 hakkas Tallinnas kehtima uus
heakorra eeskiri (vastu võetud 22.06.2006 Tallinna

Linnavolikogu määrusega  nr 45), mille kohaselt
• sõidukõlbmatuid autosid ei või parkida avalikul
teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu
tänavaäärses õueosas (§13 p 6), samuti on keeld
parkida sõidukeid haljasaladele (§ 13 p 5);
• ehitus- ja remonditööde tegemisel jälgida
nõudeid: katta tellingud püstitamise hetkest
kattega, piirata ehitus- ja remonditööde koht
piirdeaiaga ja   tagada piirdeaia püsivus, samuti
paigutada objektile teabetahel nähtavale kohale
(§ 7 lg 1 lg 2).



Äsja avatud Lasnamäe tööstuspark mahutab 14
ettevõtet, esimesed neist on juba tegevust alustanud.
Linn lootis kahe aasta eest parki rajama hakates, et
see valmib alles 2007. aastal. Praegu on konkursi
korras müüdud või hoonestusõigusega koormatud
kõik tööstuspargi 18 kinnistut.
Kinnistute müügist ja kinnistutele hoonestusõiguse
seadmisest saadud rahaga finantseeris AS
Lasnamäe Tööstuspark infrastruktuuride rajamist.
Töödega alustati 2005. aasta augustis ja jõuti lõpule
tänavu aasta suve hakul. «Tallinnal ja kogu Eestil
vedas, et seda maad jupphaaval maha ei müüdud,
vaid loodi tööstuspark,» kinnitas majandus- ja
kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar. «Ilma
selle tööstuspargita oleksid kõik need ettevõtted
hoopis linnast välja kolinud.»
Edukas ettevõtmine
ASi Lasnamäe Tööstuspark nõukogu esimees ja
Tallinna ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste rääkis,
et kaks aastat tagasi seadis linn sihiks 1500 töökoha
loomise ja pargi valmimist plaaniti aastaks 2008.
«Kaks aastat hiljem on linn pargi valmis ehitanud,
seega oleme oma graafikust ees,» märkis Teniste.
«Kahe-kolme aasta pärast peaksid olema valmis
kõik tööstushooned.»
Ettevõtmine osutus üle ootuste edukaks, pargi
rajamiseks ei pidanud linn isegi pangalaenu võtma.
Esimene on Baltika
Esimese ettevõttena avas uues tööstuspargis uksed
Baltika ligi 4000-ruutmeetrine logistikakeskus.
Senine laokompleks asus Veerenni tänavas kahes
erinevas kohas, kus oli suureks probleemiks
ruumipuudus. 2007. aasta oktoobriks kavatseb
ettevõte
kõrvalkrundile
ehitada
ka
uue
õmblusvabriku ja kolida sinna oma Veerenni tänavas
asuva tootmiskompleksi.
Firmad ja töökohad tööstuspargis
• Eumar Sanitaartehnika 110 töökohta
• Balti Logistika OÜ 130 töökohta
• Värvaltrans OÜ 30 töökohta
• OÜ Bombono 39 töökohta
• Avektra OÜ 25 töökohta
• Otto Bock (Rehband Estonia) 100 töökohta
• Tallinna Farmaatsiatehas 100 töökohta
• A-Selver AS 210 töökohta
• Estel Elektroonika AS 60 töökohta
• PNJ Eesti 70 töökohta
• OÜ Baltika Grupp 490 töökohta
• MCC Fabec Elektroonika OÜ 250 töökohta
• Nesco Grupp AS 36 töökohta
• OÜ I&R Grupp (Kummimees) 35 töökohta
Allikas: www.tallinn.ee

TEADAANNE
Tallinn maksab ühekordset
puudega lapse toetust
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele
22.06.2006 nr 44, mis jõustus 27.06.2006 makstakse
Tallinna linna eelarvest sissetulekust mittesõltuva
sotsiaaltoetusena puudega lapse toetust. 2006. aastal
on nimetatud toetuse suuruseks   700.- krooni ning
avaldusi saab esitada kuni 28.12.2006.
Puudega lapse toetus määratakse vanemale,

eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise
kohta) või lapse hooldajale (lapse perekonnas
hooldamise leping), kes rahvastikuregistri andmetel
on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse
taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri
andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole
määratud töövõimetuspensioni.
Avalduse toetuse saamiseks võib esitada
sotsiaalhoolekande osakonda üks kord kalendriaasta
jooksul. Toetus määratakse arstliku ekspertiisi
otsuse alusel.
Lasnamäe LOV sotsiaalhoolekand

Lasnamäel avati Prisma kaubanduskeskus
Korteriühistutele head koostööd pakkuv Baltest
Ehitusgrupp OÜ esitleb erinevate suurustega ja
võimalustega prügimaju. Seejuures on oluline:
keskkonnasõbralikum ja puhtam koduümbrus,
võimalus valida mitmete erinevate projektide
ning materjalide vahel, parimad maksetingimused
ja tähtajad, võimalik järelmaks, tehtud
töödele garantii, jäätmemajade järelhooldus ja
parandustööd.
Kontakt: Valmar Viisel, tel 52 50681,
valmar@baltest-ehitus.ee.

Tööstuspark Lasnamäel
hakkab tööd andma
1800 inimesele

11. oktoobril avatud Mustakivi 17 asuv viies
hüpermarket Tallinnas läks maksma 100 miljonit
krooni.
Laagna ja Mustakivi tee ristmiku kõrvale valminud
10 000m2 suuruse Lasnamäe Prisma hoone arendaja
oli arendusfirma Häuser-Oberschneider ning ehituse
peatöövõtja AS Merko Ehitus. Uues hüpermarketis
saab tööd 100 inimest, neist enamus lasnamäelased.
Kõik töötajad läbisid kahe kuu vältel põhjaliku
täienduskoolituse.
Konkurentidega võrreldes on uues keskuses enam
tarbekaupu, uuendusena on kavas uuel aastal avada
Lasnamäel esimese Prismana ka aianduskaupade
pood.

Lasnamäe Prismas on müügipinda 7000m2, millest
3000m2 müüakse toidukaupu ning ülejäänud pinnal
tarbekaupu. Lisaks on hoones Nordea, Tele 2,
K-Arvutisalongi ja Salva kindlustuse teenindusja müügipunktid ning Partnerapteek, keemiline
puhastus ja videolaenutus. Prisma juures on tasuta
parkla 600 parkimiskohaga.
Prisma kõrvale valmivad uude, 20 hektari suurusse
piirkonda järgneva kahe aasta jooksul veel mitmed
äri- ja kaubanduspinnad ning autokeskus ehitusalase
kogupinnaga kuni 60 000m2. Tööde käigus ehitatakse
välja ka uus Tähesaju tänav ja fooriristmikud.
Arendustegevust juhib Paul Oberschneideri
juhtimisel arendusfirma Häuser-Oberschneider

HALDUSKOGUS
Leonid Mihhailov
Lasnamäe Halduskogu esimees
Halduskogu viimasel istungil kuulati linnavalitsuse
informatsiooni laste mänguväljakute seisust
Lasnamäel. Kokku on Lasnamäel 206 laste
mänguväljakut ning 5 korvpalliväljakut. Alates
aastast 2000 on likvideeritud 16 väljakut, mis
seadsid ohtu ümbruskonna inimesi. 49 väljakut
asuvad eramaal ja kuuluvad korteriühistutele,
28 väljakut on ehitatud munitsipaalmaale ning
seega linnaosavalitsuse omand. Ülejäänud 134
väljakut justnagu polegi kellegi omad, sest asuvad
reformimata riigimaal.
Lasnamäe Halduskogu käsitles ka maaküsimusi,
kooskõlastades detailseid planeeringuid ning
nende eskiise. Peterburi tee 66-70, Betooni 4 ja
4b maavaldused jaotakse üheksaks krundiks, kuhu
plaanitakse ehitada uued 2–3-korruselised tööstusning ärihooned. Ümera 28 ja 28a maavaldusest
plaanitakse luua 4 krunti, millele ehitatakse 6- ja 9korruselised majad ning parklad 371 auto tarvis.

