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Lapsed tantsisid ja
laulsid end uude aastasse

Õnnitleb:
Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
eakate päevakeskuses,
Killustiku 16
7. veebruaril
kell 13 eestikeelne loeng «Toitumise regulatsioon,
isuhäired, õige söömine ning seedimine ja
imendumine», lektor dotsent Raul Mardi
12. veebruaril
kell 13 kohtumine linnavolikogu esimehe Toomas
Vitsutiga, kes räägib Tallinna arenguplaanidest
kell 12 ja 14 toimuvad sotsiaalkeskuse 11. sünnipäeva puhul Killustiku 16 hoones tutvustavad
ringkäigud
21. veebruaril
kell 14 iseseisvuspäeva kontsert; esinevad
sotsiaalkeskuse
kollektiivid
«Hõbelõng»,
«Pihlakobar» ja «Evterpa»
28. veebruaril
kell 13 muusikalise kollektiivi «Duša i lira»
kontsert
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 10-16 avatud mälestuskastide näitus

Lindakivi Kultuurikeskuse
Kontsertmajas,

Fotod: Liikuri Lasteaia fotoarhiiv 2006

Koorti 22
27. jaanuaril
kell 14 nukuteatri Dream Fabrik etendus “Naiste
torn”, pilet 20.kell 19 tantsuõhtu ansambliga Eho, pilet 50.31. jaanuaril
kell 19 „kolmapäevased kohtumised kohvikus“,
laulab Kaire Vilgats, klaveril jazz-pinaist Aldo
Meristo, Pilet 50.3. veebruaril
kell 14 nukuteatri Dream Fabrik etendus
“Neitsitorn”, pilet 20.kell 19 tantsuõhtu ansambliga Eho, pilet 50.10. veebruaril
kell 19 tantsuõhtu ansambliga Eho, pilet 50.-

Kaunite riiete ja üleva meeleoluga laste
folklooripeole kogunes möödunud aasta lõpus
viis lasteaeda Lasnamäelt ja külalisena Maardu
lasteaed „Sipsik“.
Suurepärase ja meeleoluka “Tantsu- ja laulukaruselli”
5-7-aastastele lastele korraldasid Kultuurikeskuses
Lindakivi Liikuri Lasteaia muusikaõpetaja Natalia
Suslina, ja Tatjana Požogina, juhataja asetäitja õppeja kasvatuse alal projekti “Tee kaasa!” raames.

Veebruarikuu lehes
valimisnimekirjad
4. märtsil 2007 toimuvate XI Riigikogu valimise
Lasnamäe piirkonna (valimisringkond nr 2, Tal-linna
Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosad) kõikide erakondade kandidaatide nimed ja valimisjaoskondade aadressid leiate Lasnamäe Lehest.
Teadmiseks
2. veebruaril, 30 päeva enne valimisi koostab
Siseministeerium valijate nimekirjad ja hilisemaid
elukoha aadressiandmete muudatusi arvesse ei
võeta.
Kuni 31. jaanuarini on kodanikel võimalus tellida
Riigikogu valimisteks elektrooniline valijakaart.
Täpsem info Tallinna kodulehel: www.tallinn.ee.
Tartu Rahu aastapäeval, 2. veebrauril toimub
kell 16.30 Lasnamäel Jüriöö pargi memoriaali
avamine. Üritusel süüdatakse memoriaali tornis
tuli ja antakse kätte aumärgid “Jüriöö täht”.
Avamisel osalevad mitmed kõrged külalised
ning kohaletulnutele pakutakse peale avamist
Susi hotelli juures sõdurisuppi.

Jelena Lofitskaja ja
Margarita Romanenko
Liikuri Lasteaed

Tallinna Liikuri Lasteaias on kultuurialane
tegevus traditsiooniks saanud
Lasteaias tutvustatakse eesti, vene ja teiste Eestis elavate
erinevate rahvakultuuride eripära. Möödunud aasta
rahvaloomingu festivali muljed on eredad nii lastel
kui õpetajatel. Uueks aastaks on kaasa võetud kaunid
emotsioonid, mida õpetajad meenutavad heal meelel:
„Lapsed valmistusid festivaliks suure huviga:
mängisid rahvamänge, joonistasid rahvuslikke
ornamente, mustreid. Näitusel, mida igas rühmas
aitasid korraldada lapsevanemad, sai tutvuda laste
käsitöö ja tarbeesemetega“.
„Lapsed õppisid tantsima rahvatantsu ja laulma
rahvalaulu. Suurt muljet avaldasid väga ilusad

rahvariided, mis olid nii lastel kui ka täiskasvanutel
seljas. Õpetajad ju ka valmistusid festivaliks ja
kinkisid lastele vene rahvatantsu esitluse.“
„See oli 3-aastaste laste esimene etteastumine ja
meeldivalt edukas. Eesti tants „Kükita“ jääb meelde
mitte ainult meie lastele, vaid ka külalistele Sipsiku
lasteaiast. Lõbusa muusika saatel tõusid Maardu
lapsed oma kohtadelt ja tulid ka tantsima meie laste
kõrvale.“
Tulemus oli just selline nagu projekti nimetuski
„Tee kaasa“. Mis aga eriti oluline – lastel on kaunid
mälestused ja soov saada uusi kultuurielamusi.
Lasnamäe lasteaedade lapsed koos külalistega
tantsisid ja laulsid end uude aastasse!

Tallinlane, tule koju - registreeru tallinlaseks!
Elukohateadet saab esitada digitaalselt või
paberkandjal linnaosavalitsuse rahvastikuregistriosakonnale. Kolimise järel tuleb oma uus
elukoha aadress teatada 30 päeva jooksul.
Lasnamäel kas Punane 16 (info tel 645 7732)
või Mahtra 48 (info tel 645 7942 ja 645 7943).
Vastuvõtt: E kell 8.15-18; T, K, N kell 8.15-17 ja
R kell 8.15-16.
Mõned näited soodustustest Tallinna ametlikule
elanikule:
• Ühekordne lapse sünnitoetus 5000 kr
• Esmakordselt kooli mineva lapse toetus 5000 kr
• Lapse sünnipäevatoetus 1000 kr
• Hinnatõusu kompenseerimine pensionäridele
700 kr
• Pensionäride maamaksusoodustus kuni 500
krooni
• Osalemine spordiringides ja suvelaagrites
• Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumistasu
hüvitamine
• Sotsiaal- ja munitsipaalkorterid
Elamisloata isikud kustutati Tallinna elanike
nimekirjast
Edaspidi jäävad need inimesed ilma mitmesugustest
riigi ja Tallinna linna toetustest (nt lapse- ja

sünnitoetus, Tallinna pensionäridele makstavast
700-kroonisest toetusest ja muudest hüvedest).
Oluline on mittekodanikel kontrollida oma
elamisloa olemasolu ning kehtivust, ka oma lastel
ning eestkostetavatel. Kui elamisload puuduvad
või on aegunud, tuleb pöörduda Kodakondsus- ja
Migratsiooniameti (KMA) poole (www.mig.ee).
Eraldi tähelepanu vajab asjaolu, kui kui laps
sündis enne, kui tema vanemad said kodakondsuse,
siis on ka lapsele tarvis taotleda kodakondsust. Peale
26.02.1992. a sündinud kuni 15-aastastele lastele on
võimalik kodakondsust taotleda naturalisatsiooni
korras. Selleks tuleb teha vaid avaldus KMA-le (kui
tegemist ei ole ühegi teise riigi kodanikega).
4. detsembril 2006 kandis Siseministeerium
Soome registrisse need Eesti elanikud, kes on
Soomes oma elukoha alalisena registreerinud
Soome aadressi kannet ei tehtud nendele, kellel
on peale nimetatud kuupäeva tehtud elukohateade
Eestisse või kes on end Soomes registreerinud
ajutiseks elanikuks. Ka siis, kui inimesed käivad
nädalavahetusel kodus, peavad nad riigi tasemel
põhielukoha ära otsustama, et vältida segadusi
asjaajamisel ja ka soodustuste saamisel.
Allikas: www.tallinn.ee

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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Lasnamäe Linnaosa Valitsuse juhid

LINNAOSAVANEM

Head valikud
Kalle Klandorf
Lasnamäe linnaosavanem

Taas on valimised lähedal. Juba neljandal märtsikuu
päeval saab eesti rahvas enesele uued rahvasaadikud,
kes nende soove ja tahtmisi Riigikogus teostama
hakkavad. Valimispäeval selgub, kes on rahvale
pettumust valmistanud ning kes on valijate
poolehoiu ära teeninud. See on just see aeg, mil
inimesed saavad poliitikute senistele tegemistele
hinnangu anda. Olulised on ju tehtud teod, sest
sõnaseadmisoskus üksi pole riigi juhtimisel piisav.
Kutsun kõiki Lasnamäe valimisõiguslikke elanikke
osalema valimistel, et oma isiklik otsustus teada anda.
Valimiste-eelne aeg on huvitav ja tekitab
mitmesuguseid tundeid
Ühelt poolt teevad parteide ilusad lubadused
meele rõõmsaks, aga teiselt poolt paneb sagedane
sopaloopimine kulmu kortsutama. Valimislubadusi
lugedes tahaks mina küll anda oma hääle kõigile
parteidele, nõnda ilusti kõlavad deklaratiivsed
laused. Paraku saab olla vaid üks võitja ja igal
valijalgi on vaid üks hääl. Erakondadevahelist
sõnelust ja mustamist ei taha meist vist küll keegi
kuulata, kuid kahjuks pole meile siin suurt valikut
jäetud. Ilusate lubaduste kõrval kostub, et üks on
hullem kui teine ja teine hullem kui esimene. Seetõttu
emotsioonidest mittehoolimine ning poliitikute ja
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parteide hulgast selle kõige õigema väljasõelumine
ei pruugi osutudagi kõige kergemaks tegevuseks.
Kuidas siis valida, kui kõik on ühe vitsaga
löödud?
Kõige õigem on vist siiski silmas pidada poliitikute
tegemisi ja toimetamisi valimistevahelistel aegadel.
Kes lubas ja tegi, see tuleb ka valida, kes lubas
ja lubas veel, kuid jättis lubaduse täitmata, see ei
vääri ka meie hääli. Tuletage meelde, kui palju
möödunudkordsetest lubadustest on teoks tehtud.
Samas pidage tallel seekordsed poliitikute ausõnad
ning nelja aasta pärast on taaskord hea oma valikuid
teha. Siis me juba teame, kes on sõnapidaja ning
väärib rahvasaadiku ametit. Riigikokku on tarvis
saata need kandidaadid, kes ei ole sõnakõlksutajad.
Nad peavad olema arukad tegudeinimesed, kes ei
unusta oma valijaid ega lubadusi ning hoolivad
kogu Eesti ja tema rahva inimeste käekäigu eest.
Mina ei hakka siin praegu teile ütlema, keda
tuleb valida, kui te seda ootasite. Ma soovitan
teil hoopis ise kaalutleda ja tõsiselt järele mõelda
ning oma südame häält kuulata. Valimised pole
käegalöömise koht. Me saame otsustada, kes meie
Eesti riiki järgneva nelja aasta jooksul juhivad.
See otsus ei saa sündida kergelt. Kui me kõik
oleme veendunud oma valiku õigsuses, siis ei saa
olla võimalustki, et see kandidaat, kellest meie
riigikoguliikme teeme, meie ootusi petaks. Rahvas
on ju vastupidiselt vahel tarvitatavale väljendile
hoopiski tark. Mis eriti tähtis: me peame kõik, kellel
selleks õigus, minema valima. Kes ei anna oma
häält, sellel pole hiljem õigust ka oma tusameelt
avaldada, kui mõni otsus rumal või vale tundub.
Ma loodan, et märtsi alguses saavad Riigikokku
valitud need arukad inimesed, kellele eesti rahva
käekäik on südameasjaks. Ma soovin teile, kallid
lasnamäelased, õigeid valikuid oma igapäevaelus ja
külma närvi sellel tulisel valimiste eelsel ajal!

Lasnamäe õigeusukiriku
ehitus sai nurgakivi
11. jaanuaril leidis aset Lasnamäe Jumalaema
Kiirestikuulja Ikooni auks ehitatava kiriku nurgakivi
panemise jaoks korraldatud jumalateenistus.
Teenistuse viis läbi Moskva patriarhaadi Eesti
õigeusukiriku metropoliit Kornelius ja sellel
osalesid Lasnamäe linnaosavanem Kalle Klandorf,
Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ning
ka Venemaa suursaadik Eestis Nikolai Uspenski.
Pühamu kerkib Loopealse 8 asuvale krundile
Nagu varemgi oleme kirjutanud, selgus kiriku
ehituse koht Tallinna Linnavalitsuse ja teiste kiriku
ehitamisest huvitatud osapoolte vahel toimunud
pikkade läbirääkimiste tulemusena. Nii leiti ühiselt,
et kiriku jaoks on õige koht just Loopealse asumis.
Pühakoja arhitektideks on Nikolai Djatko
Valgevenest ja Oleg Zemtšugov Eestist ning
ehitusega plaanitakse valmis saada 2009. või

2010. aastal. Millal täpsemalt, see sõltub eelkõige
toetajate heldusest ning lahketest annetajatest.
Kirik ehitatakse eraisikute ja asutuste
annetuste toel
Kiriku ehituse kogumaksumus on eeldatavasti
umbes 80 miljonit krooni. Tänasel päeval on raha
kogunenud vaid niipalju, et sellest piisab kiriku
soklikorruse ehitamiseks, seda teostab praegu
ehitusfirma K-Most. Kiriku ülejäänud osale ehitaja
leidmiseks kuulutatakse õigel ajal välja konkurss.
Kiriku ehituse toetuseks
annetustelefonidel:
tel 900 7000 – 1000.- EEK
tel 900 7500 – 500.- EEK
tel 900 7700 – 100.- EEK

saab

helistada

Foto: Johannes Merilai

Linnaosavalitsuse juhid võtavad elanikke vastu
eelregistreerumiseta esmaspäeviti kell 15-18
ja neljapäeviti kell 10-12. Linnaosavanema
vastuvõtuaeg on igal esmaspäeval kell 16-18 ja
vajalik on eelregistreerumine tel 645 7715.

TIIU KOITLA
juriidiline osakond
tel 645 7723, tiiu.koitla@tallinnlv.ee

Juhtkond

MATI SOOSAAR
kantselei
tel 645 7711, mati.soosaar@tallinnlv.ee

KALLE KLANDORF
linnaosavanem
tel 645 7715, kalle.klandorf@tallinnlv.ee

VELLO KARU
linnamajanduse osakond
tel 645 7701, vello.karu@tallinnlv.ee

TOIVO MOORAST
linnaosavanema asetäitja
tel 645 7741, toivo.moorast@tallinnlv.ee

RIHO SUURKUUSK
tel 645 7713, riho.suurkuusk@tallinnlv.ee

VLADIMER JÜRMA
haldussekretär
tel 645 7725, vladimer.jyrma@tallinnlv.ee
MATI ERIK
sisekontrolör
tel 645 7706, mati.erik@tallinnlv.ee
JOHANNES MERILAI
avalike suhete  nõunik
tel 645 7721, johannes.merilai@tallinnlv.ee
LARISSA ŚKURAT
jurist-konsultant korteriühistute küsimustes
tel 645 7739, larissa.skurat@tallinnlv.ee
VIKTOR PEKKANEN
korrakaitse vanemspetsialist
tel 645 7721, viktor.pekkanen@tallinnlv.ee
IGOR SEDAŚEV
arendusõunik
tel 645 7744, igor.sedašev@tallinnlv.ee
INNA REBEN
eelarve vanemspetsialist
tel 645 7731, inna.reben@tallinnlv.ee

EVE ANNUS
noorsootöö osakond
tel 645 7719, eve.annus@tallinnlv.ee
SIRJE MEIDRA
rahvastikuregistri osakond
tel 645 7730, sirje.meidra@tallinnlv.ee
NATALJA GUPPAL
raamatupidamise osakond
tel 645 7726, natalja.guppal@tallinnlv.ee
TAUNO PRULI
sotsiaalhoolekande osakond
tel 645 7751, tauno.pruli@tallinnlv.ee

Allasutuste juhid
IVIKA KÄRNER
Lasnamäe Sotsiaalkeskus, Killustiku 16
tel 621 8998
KOIT NÕLVAK
Kultuurikeskus Lindakivi, Koorti 22
tel 632 1062
JAAN RUMMA
Lasnamäe Spordikompleks, Pae 1/Peterburi tee 15
tel 638 1613

Tallinna Rahvuspargi
idee ootab toetamist
Rein Ratas
Tallinna linnavolikogu
keskkonnakomisjoni esimees
Kirjutan
seoses
Tallinna
Rahvuspargi loomisega. Panen
siia kirja hetkeseisu rahvuspargi
loomise osas ning olen
väga tänulik iga ettepaneku,
arvamuse ning küsimuse eest.
Olen olnud ise nii Tallinna
Rahvuspargi ümarlaual, mis
toimus Tallinna Botaanikaaias 07.02.2006, kui ka
rahvuspargi töörühmas, mis valmistas ette vastavat
taotlust Keskkonnaministeeriumile. Mina toetan
pealinna rahvuspargi loomist.
Miks Tallinnale on vaja oma rahvusparki?
Rahvuspargi olemasolu väärtustab linnaloodust,
säilitades ja hoides seda ning seab asjalikud piirangud
rahvuspargi alal toimetamise osas. Jalutamiseks,
jooksmiseks
ja
muuks
loodussõbralikuks
ajaveetmiseks on rahvuspark avatud. Kindlasti
aitab rahvuspark säilitada meie linnakeskkonda kui
tervikut ja selle eripära. Tal saaks olema kindel osa
meie elamisväärtuste, sealhulgas kultuuriväärtuse
seisukohalt. Rahvuspark saaks olema oluliseks
õiguslikuks ja korralduslikuks hoovaks, et kaitsta ja
laiendada siinset roheala.



Osakondade juhatajad

Mis seis on hetkel rahvuspargiga?
Hetkel ei ole Eestimaa linnades ühtegi rahvusparki.
Praegu on välja töötatud tulevase rahvuspargi
asutamise juriidilised alused ja põhimõtted ning

kasutus- ja kaitserežiim. Tallinna Linnavalitsus
on oma korraldusega nr 321-k võtnud vastu
15.02.2006. aasta istungil toetava seisukoha Tallinna
Rahvuspargi osas. Samuti on pöördutud ettepanekuga
Keskkonnaministeeriumisse.
Käesoleva
aasta
algul toimub kohtumine Keskkonnaministeeriumi
esindajatega. Esialgselt on tehtud ettepanek, et
loodav rahvuspark võiks hõlmata Kadrioru parki,
Lauluväljakut, Pirita tee äärset ala, Maarjamäe
paekallast, Pirita rannamännikut, Metsakalmistut,
Pirita jõeorgu, Kloostrimetsa, Lillepi parki ning
Botaanikaaeda. Ilmselt on rahvusparki sobivaid
alasid rohkem.
Palun teie arvamusi ja ettepanekuid!
Kas Tallinna Rahvuspark ei võiks ka laieneda Kivila
haljasalale Lasnamäel? Kivila haljasala on väga
omapärane suurte kortermajade vahel. Lasnamäe
vajab ja väärib oma rohealasid ning Kivila haljasala
liitmine Tallinna Rahvuspargi kooseisu aitaks
kindlasti sellele kaasa. Olen igasuguste ideedele,
arvamustele ja küsimustele avatud ning need on väga
teretulnud. Juhul kui leiate, et pealinna rahvuspargi
seisukoht on toetust väärt, siis iga toetussõnum annab
juurde olulist kaalu kaitsmaks edukalt rahvuspargi
ideed ka riiklikul tasandil.
Toetus, ideed, arvamused ning küsimused on
oodatud kas e-kirjaga rein.ratas@tallinnlv.ee
või kirja teel Vana-Viru 12, 15080 Tallinn või
telefonil 694 3218. Samuti olen valmis vastama
sellekohastele küsimustele oma vastuvõtul Lindakivi
kultuurikeskuses 5. veebruaril kella 12-13.
Jätkuvat armastust, õnne ja edu 2007. aastal!
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Ararat Cup 2006 toimus Lasnamäel Ajax Girls Cup 2007 Lasnamäel
Grigor Airapetjan
Laste- ja noorte maleklubi
“Šahh ja Garde”

16. detsembril toimus meie klubis “Šahh ja
Garde” suur ülevabariigiline noorteturniir
kiirmales – Eesti Karika viimane etapp
(ametlikult on võistluste nimetus “Puhkepäeva
sariturniirid”).
Eesti Maleliidu kalendris oleval 2006. aasta
viimasel ametlikul noorteturniiril esinesid 81 noort
malemängijat 18 klubist järgmistest kohtadest:
Tallinn, Tartu, Pärnu, Kuressaare, Sillamäe,
Haapsalu, Maardu, Kilingi-Nõmme ning Lagedilt/
Sellist mastaapi turniir toimus meie klubis
esmakordselt ning meil on hea meel, et vaatamata
valmistumisele prognoositud kuni 60 malemängija
vastuvõtuks, ARARAT CUP 2006 toimus edukalt ja
isegi “suure varuga” ka nii suure osalejate arvuga.
Ning peamine – ilma mingite märkusteta osalejate
ja klubi esindajate poolt.
Samuti on meeldiv märkida, et ARARAT CUP

NOORTELT JA NOORTELE
Lasnamäe noortekeskus
VEEBRUARIS
Kahu 4, tel 632 8814, lasnamae@taninfo.ee, www.
taninfo.ee/lasnamae
9. veebruar - Art Kitchen: noorte venekeelne
kultuuriprojekt, mis sisaldab kunsti, muusikat,
luulet, teatrit
12.-17.veebruar - Noortenädal: läbivaks teemaks on
sõprus, noortevahelised suhted ning perekond
16.veebruar - Rock Coffik: noorte kultuuriprojekt,
mis tutvustab noorte kunsti, muusikat, luulet, teatrit
17.veebruar
MinaSinaTema: teemapäev noorte omavahelistest
suhetest ja seksuaalkasvatusest
20.veebruar - Vastlapäev & Kelguralli
23.veebruar - Eesti kultuuriõhtu: eesti tradistioonidele ja eesti rahvale pühendatud päev

Kahu 4 tegutsevad klubid ja
stuudiod
Loovusestuudio - Osalejad: 7–13-aaastased noored;
esmaspäeviti kell 16.30 – 18
Skaudid - Osalejad: 11-17-aastased noored;
kolmapäeviti kell 17-18

LÜHIDALT
Paekaare lasteaed-algkool
muutub lasteaiaks
Tallinn plaanib Magdaleena ja Paekaare LasteaedAlgkoolid alates selle aasta 1. septembrist ümber
kujundada lasteaedadeks, kuna klasside täituvus on
väike ja linnas napib lasteaiakohti.
Paekaare Lasteaed-Algkool on vene õppekeelega
kool, kus 2006/07 õppeaastal töötab üheksa
lasteaiarühma ja kolm kooliklassi. Kokku õpib
algkoolis 54 õpilast ja lasteaiarühmades käib 177
last. Algkooli 2. klassis õpib 20, 3. klassis 15 ja
4. klassis 19 õpilast. Tänavu esimest klassi lasteaedalgkoolis ei avatud.
Eesmärk on tagada Tallinna igale koolieelsele lapsele
soovi korral lasteaiakoht. Lasteaed-algkoolide
lasteaiaks ümberkujundamise järel tagatakse
õpilastele võimalus jätkata õpinguid teistes Tallinna
linna koolides.
Allikas: www.tallinn.ee

Tallinnal uus turismiinfokeskus
Viru Keskuse 1. korrusel avati 16. jaanuaril Tallinna
teine turismiinfokeskus, kus
teenindab
külastajaid
igapäevaselt
kaks
infokonsultanti.
Turismiinfokeskus
vahendab
turismiinfot Tallinnaga tutvuda soovijale ja on
avatud esmaspäevast pühapäevani kell 9-21.
Tegevust jätkab ka 2003.a. tööd alustanud Niguliste
4/ Kullassepa 2 asuv turismiinfokeskus.
Allikas: www.tallinn.ee

Noored maletajad võistlustules. Foto: Maleklubi
Śahh ja Garde
2006 võistlustel osalesid kõik tugevaimad mängijad
– vabariigi Karika liidrid, kes võistlevad 1.–5. koha
eest kõikides noorterühmades!
ARARAT CUP 2006 lõpptulemused:
http://www.zone.ee/sgcc/

Fotoklubi „Fotokross“ - Osalejad 11–18-aastased
noored; kolmapäeviti-neljapäeviti kell 16– 19
IMPRO - Osalejad 14-26-aastased noored;
kolmapäeviti kell 18-20
Filmifriigid - Osalejad 14-26-aastased; teisipäeviti
kell 18–20
Kunstistuudio
Osalejad
14-17-aastased;
teisipäeviti kell 16–18
Teatristuudio - Osalejad 14–26-aastased vene keelt
kõnelevad noored; neljapäeviti kell 18–20

Mahtra noortekeskus VEEBRUARIS
Mahtra 48, tel 5556 7785, mahtra@taninfo.ee

Valentinipäev
2. veebruaril algusega kell 16 valmistutakse
sõbrapäevaks. Õpime uusi lihtsaid viise, kuidas oma
sõpradele ise kingitus valmistada, sest enda tehtu on
hinnalisem ja originaalsem. Räägime valentinipäeva
päritolust ja sõpruse väärtusest.
“Welcome Röh-Röh”
16. veebruaril algusega kell 14 tähistatakse seaaasta saabumist. Tutvustatakse Hiina astroloogiat,
mida toob algav aasta 2007, üheskoos meisterdame
põrsapoisi, kaunistatakse keskuse ruumid, toimub
viktoriin.
“Vastlatrill-trall”
20. veebruaril algusega kell 14 toimub vastlapäeva

Noortele klubiürituste sari Club
Prive’s
Tallinna Noorteaasta 2007 koostöös Club Prive’ga
korraldab klubiürituste sarja Just for Fun, mis on
suunatud alla 18-aastastele noortele ja kus iga kuu
teisel pühapäeval on noortel võimalik kuulata staare
ja tantsida hiliste õhtutundideni.
Pidulistele on üllatused Noorteaasta sponsoritelt.
Lisainformatsioon www.tallinn.ee/noorteaasta või
www.clubprive.ee.
Allikas: www.tallinn.ee

Lasnamäele tuleb uus tänav Meeliku
Kiviriku tn 2, 4, 6, 8; Marana tn 2, 4 / Kiviriku tn 1, 3;
Kiviriku tn 10, 12, 14, 16 ja Marana tn 6, 8 / Kiviriku
tn 5, 7 kinnistute detailplaneeringuga tekkis vajadus
uue tänavanime järele Loopealse asumis.
Planeeringualal ja selle ümbruses on kasutusel
tänavanimedena loopealsel kasvavate taimede
nimetused (Marana, Kiviriku jne) ning nimekomisjon
esitas kinnitamiseks Meeliku tänava nime. Meelik on
paepealsete alade taim, mis kuulub kaljutaimestiku
klassi ja esineb klindil ning paemurdudel.
Allikas: www.tallinn.ee

Eakate toetus on suures osas
välja makstud
Tänavusest
aastast
korraliseks
muudetud
Tallinna eakate toetus (700 krooni) hinnatõusu
kompenseerimiseks on linnakassa teatel suures
ulatuses välja makstud, kuid maksed jätkuvad
jaanuarikuu lõpuni.
Toetusteks on 2007. aasta linna eelarves ettenähtud

AJAX GIRLS CUP 2007 hõbedane võistkond FC AJAX Lasnamäe Foto: Jelena Bulavenko
13. jaanuaril toimus ajalooline esimene Tallinna
regiooni tüdrukute (sündinud 1995 ja hiljem)
jalgpalliturniir. FC AJAX Lasnamäe viis seda
võistlust läbi oma võimlas Ajax-TLMK klubis.
Turniiril osales kokku viis naiskonda. Lisaks FC
Ajaxi Lasnamäele (treener Boriss FEDORENKO)
kaks naiskonda Pärnust (treener Jüri SAAR, Eesti
täiskasvanute naiskoondise peatreener) ja kaks
naiskonda Kehtnast (peatreener Gunnar KURA).
Finaalmang Kehtna 2. ja Ajaxi vahel oli väga
dramaatiline. 5.minutil Kehtna mängijad avasid
skoori, mille järel oli palju suurepäraseid
väravavõimalusi Ajaxil, kuid jalgpallijumal
mängis sel päeval tumesinises Kehtna särgis.
Turniiri pingeliseim hetk oli poolteist minutit
enne mängu lõppu, kui Ajaxi kaitsemängija
Vlada Kubassova lõi penalti ja tabas posti.

Turniiri tulemused: 1.koht - Kehtna II, 2.koht - FC
AJAX, 3.koht - Pärnu I, 4.koht - Kehtna I, 5.kohtPärnu II. Turniiri parima mängija auhinna võitis
Ajaxist Anna BOGDANSKAJA.
FC Ajax naiskond mängis sellel turniiril
koosseisus:
Olga
PAVLOVA
(kapten
ja
varavavaht), Anna BOGDANSKAJA, Vlada
KUBASSOVA, Diana VILOTS’EVA, Anna
BULAVENKO, Lada TERES’TS’ENKO, Klarika
KALDMAA, Margarita FROLOVA, Kristina
RUDENKO. Treener Boriss FEDORENKO.
Turniiril tehti ajalugu ka kohtunikega, sest
esmakordselt vilistasid tüdrukute mängu samuti
tüdrukud. Kohtunikud olid AJAX LASNAMAE
täiskasvanute naiskonna mängijad, klubi kasvandikud
Aleksandra
NEZAPISSENKO
ja
Kristiina
MATVEJEVA. Allikas: FC AJAX Lasnamäe

tähistamine. Noortele vanu rahvatraditsioone
meelde tuletades õpime ära vurri tegemise ja teeme
vastlatoitu. Sobiva ilma korral teeme ka vastlasõitu.

kolmapäeviti kell 16-19; noored saavad oma kätega
valmistada savist loomi, vaase, suveniire, skulptuure,
medaljone - lasta oma fantaasial lennata Kersti Karu
juhendamisel.
Kokandusklubi
Sihtgrupp: 7-14-aastased noored; neljapäeviti kell
16-18; valmistame erinevaid toite ning räägime
tervislikust toitumisest noorsootöötajate Bergit
Piipuu ja Diana Golubeva juhendamisel.
Klaasistuudio
Sihtgrupp: 14–18-aastased noored; teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 17.30 – 19.30; noortele, kes
soovivad näha, kuidas habras klaas võtab sulatades
uusi vorme. Kavas on erinevad klaasimaali ning
klaasisulatustehnikate õppimine Piret Ellamaa
juhendamisel.

Mahtra 48 tegutsevad klubid ja
stuudiod
Teatristuudio
Sihtgrupp: 10-20-aastased noored; esmaspäeviti
kell 17-18.30; vene keelt oskavatele noortele,
keda huvitab näitlemine ja kõik, mis sellega
seondub. Harjutame lavakõnet, teeme häälearjutusi,
lavastame etendusi noorsootöötaja Diana Golubeva
juhendamisel.
Savistuudio
Sihtgrupp: 7-15-aastased noored; esmaspäeviti ja

64 miljonit krooni. Aasta lõpuks saavad toetuse
prognoositavalt 92 000 Tallinna pensionäri.
Linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda
peavad pöörduma vaid esmakordselt toetust taotlejad
ning need, kelle isikuandmetes on muudatusi.
Allikas: www.tallinn.ee

Paekalda tänavale on planeeritud
pikendus
Paekalda tänava pikenduse eesmärgiks on
planeeritava Paekalda elurajoonile juurdepääsuks
vajaliku tänava maa-ala piiride piiride määramine.
Planeeritav maa-ala asub Lasnamäel Paevälja asumis
Narva maantee ja Maarjamäe paekalda vahelisel alal.
Detailplaneeringuga on Narva maanteelt ette nähtud
juurdepääs uuele elurajoonile, kuid planeeringus
ei ole käsitletud juurdepääsuks vajaliku tänava
rajamiseks moodustatavaid maaüksusi. Juurdepääsu
rajamiseks on vajalik jagada Narva mnt 129a
kinnistu ning moodustada lisaks üks transpordimaa
sihtotstarbega maaüksus riigimaast.
Allikas: www.tallinn.ee

Ühissõiduki sõidukaartidel uus hind
Tallinna linnavolikogu otsustas muuta 1. jaanuarist
piletihindu ühissõidukites: bussi-, trammi- ja
trolliliinidel maksab sõit 30 päeva ID-piletiga 250
krooni, 90 päeva kaart maksab 570 krooni. Kõikide
ID-piletite keskmine hinnakasv on 4,9%.
Talongide ja tunnipiletite hinnad ning õpilastele
ja üliõpilastele mõeldud juuniorkaartide hinnad ei
muutu. Varem ostetud sõidu- ja ühiskaardid kehtivad
aktiveeritud perioodi või neile märgitud tähtaja
lõpuni.
Allikas: www.tallinn.ee

Laagna tee sildade remont on
lõpetatud
Möödunud aastal korrastas linn kõik Laagna teed
ületavad viaduktid, mida ei oldud 15 aasta jooksul
põhjalikult remonditud.
Remonditi viaduktide betoonpinnad ja -vuugid,
korrastati väga halvas olukorras olnud trepid ja
värviti käsipuud. Samuti korrastati tehiskivist ja
asfaldist kõnniteed koos äärekividega ning tehti
teekatte remonttöid. Tallinna Kommunaalameti
tellimusel tegi viaduktidel remonttöid Tallinna Teede
AS. 11 silla remondiks kulus 11 miljonit krooni.
Allikas: www.tallinn.ee

Alampalk on 3600 krooni
Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhatus
kiitis heaks Eesti Tööandjate Keskliiduga (ETTK)
sõlmitava alampalga kokkuleppe tingimused, mille
kohaselt kehtestab valitsus alates 2007. aasta 1.
jaanuarist üleriigiliseks alampalgaks 3600 krooni
kuus, tunnipalga alammäär tõuseb 21.50 kroonini.
Ametiühingute hinnangul on 3600kroonine alampalk
märkimisväärne tulemus, sest kunagi varem pole
alampalk tõusnud korraga 600 krooni võrra.
Varasemate aastate suurim tõus on olnud 320 krooni.
Üleriigiline alampalk kehtestati Eestis esmakordselt
1992. aastal kolmepoolse – ametiühingute, tööandjate
ja valitsuse – kokkuleppega. Viimasel viiel aastal on
alampalga omavahel kokku leppinud Ametiühingute
Keskliit ja Tööandjate Keskliit. Selle kokkuleppe
alusel kehtestab valitsus alampalga.
Allikas: Äripäev Online
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TEATED
TÖÖPAKKUMINE
OÜ Matkar võtab tööle valvur-majahoidaja
Kuus keskmiselt 11 valvekorda Lasnamäe
piirkonnas. Vajalik on eesti keele oskus
vestlustasemel. Helistada tööpäevadel kuni kella
16-ni tel 620 9557, töövälisel ajal tel 5624 0730.

VABA AEG JA TÄIENDKOOLITUS
Huvitegevus eakatele
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse eakate päevakeskuses,
Killustiku 16, tel 621 8998
KUNSTIRING esmaspäeviti kell 11
ARVUTIKURSUSED algajatele ja edasijõudnutele eesti ja vene keeles
Eesti keele suhtlemiskool
Võru tn 11, 2. korrus, sissepääs hoovist (bussid
51, 44, 65 -Vana-Kuuli peatus; bussid 13, 67,
68 -Kotka peatus); tel/faks 635 1424, 527 5005;
www.kursus.ee; e-post: ingeo@hot.ee
Eesti keele õpetus kõikidele tasemetele
Alg-, kesk-, kõrgtase ning EV kodakondsuse
eksamiks valmistumine. Grupid töötavad nii
päeval kui õhtuti. Võimalik õpe minigruppides,
samuti individuaalõpe.
Kõnekeele kursused taksojuhtidele
Päevaõppe eriprogramm, 50 tundi
Kõnekeele kursused müüjatele
Päevaõppe eriprogramm, 50 tundi

RAAMATUKOGUD
www.keskraamatukogu.ee
Avatud: T, K, R kell 11-18, N kell 12-19, L kell 10-17
Paepealse raamatukogu
P. Pinna 2, tel 632 7463
Laagna raamatukogu
Võru 11, tel 635 0020

Ettevõtlikelt
naistelt kingitus
lasnamäelastele
Yvelin Karu-Veskioja
Alphex OÜ
Möödunud jõuluajal pöördusid ettevõtlikud naised
Lasnamäe linnaosavalitsuse poole sooviga ulatada
üllatust pakkuv abikäsi nendele Lasnamäe elanikele,
kes mitte just sagedasti tähelepanu ei saa. Koostöös
Anne Jegorovaga sotsiaalhoolekande osakonnast
selguski sihtrühm, kellele asuti jõuluüllatust
komplekteerima.
Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA)
toetas möödunud aasta lõpus Lasnamäe linnaosas
elavaid spetsiifilise puudega kokku üle 40 inimese.
EENA Tallinna klubi liikmed tegid kõigile
personaalse paki. Kõikidesse pakkidesse pandi
toiduaineid jõululaua katmiseks: piparkooke,
maiustusi, kohvi ja/või teed, jõulusööke, aga ka
igapäevaseid kuivaineid jmt. Osadesse pakkidesse
lisati paar kootud villaseid sokke. Tublid naised viisid
pakid isiklikult kodudesse laiali, olles eelnevalt aja
pakisaajaga kokku leppinud. Pakid toimetati kätte
ajavahemikul 20.-22.detsember.
EENA
Tallinna
Klubi
liikmed
jäid

POLITSEI

HALDUSKOGU

2006. aastal avastati Lasnamäel
üle poolte kuritegudest
Margus Kotter
Ida Politseiosakonna vanemkomissar

Viimasel istungil
Leonid Mihhailov
Lasnamäe Halduskogu esimees

Tallinna
linnaosadest
on Lasnamäel parim
näitaja
kuritegude
avastamise osas, 53,6%
avastati tänu politseinike
professionaalsele
tööle.
Ida Politseioskond andis
elanike
turvalisuse
tagamisel oma parima
vastavalt võimalustele.
2006. aasta ei olnud Ida politseiosakonnale sugugi kerge aasta
Tööjõu turul valitsev olukord seadis ka meid raskesse
seisu, sest paljud head ja kogenud politseinikud
lahkusid töölt ning meie vakants kasvas aasta
algusest 14 kohalt aasta lõpul 30-ni. Samas ei saanud
me kvaliteedis alla anda ning võetud eesmärgid
oli vaja saavutada. Selleks korraldati ümber
töökorraldust ja otsiti uusi töövõtteid, et elanikud
ei kannataks. Järjest rohkem kaasati politseilistesse
tegevustesse ühiskondlikke organisatsioone ja
samuti abipolitseinikke.
2006.a peamiste töövaldkondadega Lasnamäel
saime hästi hakkama
Tänavakuritegevuse ohjeldamine, narkomaania
leviku tõkestamine ja liiklusjärelevalve osakaalu
suurendamine, samuti alaealistega ja vägivallaga
seonduvad õigusrikkumised olid enam vaatluse
all. Ida politseiosakonna head tööd iseloomustavad
statistilised näitajad, milles väljendub politseinike
igapäevane professionaalne töö ja suur pühendumine,
soovimaks saavutada häid töötulemusi.
2006.a registreeriti Lasnamäe linnaosas 4372
kuritegu
Registreeriti seega 857 võrra vähem kuritegusid
kui 2005. aastal. Kuritegudega tekitati Lasnamäel
asuvatele asutustele ja elanikele kahju ligikaudu
45,1 miljonit krooni. Kuriteo toimepannud isik tehti
kindlaks 2344 juhul, mis on küll 378 võrra vähem
kui 2005.a, kuid heameelt teeb see, et järjekordselt
aasta kokkuvõttest saame tõdeda, et me suudame
avastada üle poolte kuritegudest s.t 53,6 %, mis on
Tallinna linnaosadest parima näitaja.
Kuritegudes suurima languse saavutasime just
prioriteetses valdkonnas – tänavakuriteod. Tänavatel
pandi 2006.a toime 1788 kuritegu, mis on 538 võrra
vähem, kui 2005.a. Tänavatel kuriteo toimepannud
isikuid suutsime kindlaks teha 783 korral. Suurema
osa kuritegudest moodustavad jätkuvalt varavastased
kuriteod, mis moodustab 73,7 % üldkuritegude
arvust. Korterivarguste arv langeb aastast-aastasse,
kuid muretsema paneb see asjaolu, et järjest rohkem
panevad varguseid toime tuttavad, juhututtavad,
üürilised või isegi korteris elavad pereliikmed.
Viimased on just lapsed või noorukieas olevad
inimesed, kes on kahjuks narkosõltlased ja vajavad
uute dooside jaoks rahalisi vahendeid.

Narkokuritegude arv peaaegu muutumatu
2006.a registreeriti 113 narkokuritegu ja 2005.a
98 narkoalast kuritegu. Samas avastati väiksemaid
narkoalase rikkumise fakte 813 korral (2005710), mis näitab, et probleem on siiski jätkuvalt
aktuaalne. Head tööd selles valdkonnas on teinud
meie piirkondlikud ja noorsootöö konstaablid, kes
oma sihipärase töö käigus on kõrvaldanud ringlusest
narkoaineid 84 korral. Kinni on püütud ka mõned
diilerid, kelle suhtes kriminaalasju menetleb edasi
narkokuritegude talitus. Eriti märkimisväärne on
noorsoopolitsei ametnike töö, kes avastasid SuurSõjamäel asuvatest vanadest tsiviilkaitse varjenditest
suurel hulgal psühhotroopse mõjuga tablette tareen
ja takistasid selle levikut just eelkõige noorte seas.
Muret teeb elanike vähene liikluskultuur
Sõites ise Lasnamäel ringi, näen väga palju kõige
elementaarsemaid
liikluseeskirjade
rikkumisi
nagu jalakäijatele teed mitteandmine, fooritulede
eiramine, suunatulede mitte kasutamine jmt. Kogu
see töö väljendub numbrites nii, et 2006.a koostati
2582 liiklusalast protokolli, mis on 1838 võrra
rohkem kui 2005.a. Muretsema paneb eelkõige see,
et Ida politseiosakonna ametnike poolt kõrvaldati
roolist 30 roolijoodikut ja 156 juhtimisõiguseta
isikut. Kogu aasta jooksul kõrvaldati Lasnamäel
roolist 151 potensiaalset mõrvarit, kes aasta jooksul
istusid rooli teistkordselt joobes olekus. Protokolle
koostati ka liikluseeskirju eiranud jalakäijatele.
Alaealised panid kokku toime 1602 väärteoalast
rikkumist Lasnamäel
See kogum õigusrikkumisi on kogu 8686-st
väärteost 18,4 % ning kui siit võtta maha 2582
liiklusalast süütegu, siis osakaalu % on 26. Suurema
mahu alaealiste õigusrikkumistest moodustavad
tubakatoodete ja alkoholi tarvitamised, eriti
suurüritustel.
Kogu aasta jooksul määrati väärteo rikkumiste eest
trahve kogusummas 2,85 miljonit krooni, kusjuures
see ei sisalda liiklusalaseid raskemaid rikkumisi,
mida menetleb liiklusjärelevalve osakond.
Ida politseiosakond on olemas kõigi Lasnamäe
elanike jaoks ka 2007. aastal
Enamjaolt jäävad prioriteedid samaks, mis olid
möödunud aastal ja nendes valdkondades soovime
saavutada häid töötulemusi. Kindlasti ei saa politsei
tegutseda üksi ja hea meel on selle üle, et järjest
rohkem soovivad aktiivsed inimesed kaasa lüüa
Lasnamäel avaliku korra ja elanike turvatunde
tagamisel. Seda näitab ka lisandunud abipolitseinike
ja naabrivalve sektorite arv.
Lasnamäe on kiirelt arenev linnaosa, kus asutuste
ja elanike lisandumisega seatakse ka politseile uusi
nõudmisi ning väljakutseid. Otsime oma meeskonda
aktiivseid ja teotahtelisi inimesi, kes sooviksid anda
oma panuse Lasnamäel õiguskorra tagamisse.
Koos suudame hoida ühiskonna poolt loodud
väärtusi, mille najal on kõigil kindlam liikuda
tuleviku suunas.

heategevusprojektiga väga rahule. EENA on
apoliitiline mittetulundusühing, avatud kõigile
mistahes elualal tegutsevatele ettevõtlikele, oma
ametis pädevatele naistele. Tegevliikmeteks
olevad naisettevõtjad, naisjuhid ja oma kutsealal
pädevad naised on üheks tegevussuunaks valinud

heategevuse. Seekordne tegevus Lasnamäel tõi
aktiivsetele naistele enestele tagasi suure rõõmuna
pakisaajate heameele, et neid meeles peeti. Samuti
on meeldiv mälestus koostöös sotsiaalametnikuga,
kes meid vahendas, suur tänu proua Anne Jegorovale
vahendusabi eest!

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu otsusele moodustati
alates 1. jaanuarist 2007 Munitsipaalpolitsei Amet,
kelle tegevusvaldkonda hakkab kuuluma järelevalve
linnavolikogu poolt vastu võetud eeskirjade täitmise üle
linna haldusterritooriumil ja väärtegude menetlemine
rikkumiste korral. Ülesandeks on ka väärteoasjade
registri ning muude ülesannete täitmiseks vajalike
registrite ja andmekogude pidamine, samuti tegeleb
munitsipaalpolitsei
väärtegude
ennetamisega.
Loodavas ametis on 56 töökohta.
Lasnamäel asub munitsipaalpolitsei Mahtra 48
Esialgu on Lasnamäel kaks munitsipaalpolitseinikku,
peainspektor Pjotr Gavrilov ja inspektor Juri Savitski.
Nad võtavad elanikke vastu Mahtra 48 (tel 645 7940, 645
7941, 645 7945) esmaspäev kell 15-18 ja neljapäeviti
kell 9-12. Peamised tegevusvaldkonnad on seotud
järgmiste Tallinna õigusaktidega: heakorra eeskiri,
koerte ja kasside pdamise eeskiri, jäätmehoolduse
eekirjaga, avaliku korra eeskiri, kaevetööde eeskiri.
2006. aastal alustati munitsipaalpolitsei poolt
Lasnamäel kokku 277 väärteomenetlust.
Allikas: www.tallinn.ee ja Pjotr Gavrilov

2) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga
(edaspidi objekti pakkumiskutse) ja olema saanud
vähemalt kolmelt pakkujalt taotluse menetlemise
ajal kehtiva hinnapakkumise koos pakkumise
tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad
tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi objekti
hinnapakkumine).
§ 5. Toetuse määr ja suurus
(3) Toetust antakse korteriühistule kuni 70%
projekti maksumusest vastavalt § 14 esitatud
hindamiskomisjoni ettepanekule.
§ 7. Taotlusele esitatavad nõuded
4) korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast

tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli
koopia, mis sisaldab otsust hoovi korrastamiseks
vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust
omafinantseeringu olemasolu ja suuruse kohta töö
teostamise aastal.
Täienenud tegevuste loetelu
„Hoovid korda” raames võib toetust taotleda nüüd ka:
- projekti raames ümber ehitada veevärgi ja
kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
vahelisi
liitumispunkte
(Tallinna
Linnavalitsuse 10.01.07 määrus nr 3).
Allikas: Tallinna Kommunaalameti koduleht, www.
tallinn.ee/est/g3627/

Kuulati informatsiooni
investeeringutest Lasnamäe haridusasutustesse ja
koolieelsetesse lasteasutustesse aastal 2006.
Kokku on mullu linnaeelarvest eraldatud Lasnamäe koolidele ja lasteaedadele üle 40 miljoni
krooni. Peaaegu 24 milj
sellest said koolid – hoonete remondiks, akende vahetamiseks, aedade
ehitamiseks ning mööbli ostuks. Peale selle
parendati tuleohutussüsteemi Laagna-Rukkilille,
Mustakivi, Linnamäe ja Läänemere lasteaedades.
Halduskogu liikmed käsitlesid ka maaküsimusi,
kooskõlastades detailplaneeringud või nende eskiisid.
Vastavalt Võidujooksu 1A detailplaneeringule
ehitatakse 5–7-korruseline maja 32 korterile koos
parklaga soklikorrusel. Tulekahjus kannatada
saanud haljastuse parendamiseks on ette nähtud
lisahaljastus. Virbi 10 detailplaneering leidis toetuse,
kuna projekteerijad olid viimistlemisel arvestanud
eelmisel istungil väljaöeldute märkustega.
Sinimäe 16 detailplaneeringu raames on ette
nähtud kahe 5-korruselise elamu ehitamine. Parkla
ehitatakse keldri- ja soklikorrustele. Riigimaa
krundile Sinimäe 6 ja Sinimäe 10 vahel tekitatakse
transpordikrunt
juurdesõidutee
rajamiseks.
Haljastamisele kuulub 41% kogu krundi pinnast.
Lisaks olemasolevale ehitatakse ka uus üldkasutatav
mänguväljak.
LINNAELANIKE VASTUVÕTT
Leonid Mihhailov, Tallinna linnavolikogu liige,
Lasnamäe Halduskogu esimees, võtab linnaelanikke
vastu 12. ja 26. veebruaril kell 16–17.00 Lasnamäe
Linnaosa Valituses, Punane 16, kab. 510.
Registreerimine tel. 697 6114.

Munitsipaalpolitsei jätkab
iseseisva ametina

TEADAANNE
Liikluse ümberkorraldus Punane
19-27 elamute piirkonnas
Vastavalt elanike soovile on elamutevaheline
transiitliiklus Punane tn 19, 21, 31, 23, 25, 27
likvideeritud. Paigaldatud on teetõkked, mis tagavad
elamutele ligipääsu, kuid välistavad transiitliikluse.
Autojuhtidel tuleb arvestada senise harjumuspärase
liiklemise muutumisega vastavalt liiklustingimustele.
Keelatud on sõita haljasalale teetõkke vältimiseks.
Lähiajal on kavandatud linnaosavalitsuse ja kohaliku
politseiga koostööreidid liikluse kontrollimiseks
nimetatud piirkonnas.
Lasnamäe linnamajanduse osakond, tel 645 7710



Projekt „Hoovid korda”
Tallinna Linnavalitsuse 22. märts 2006 määruse nr 22
Projekti “Hoovid korda” raames hoove korrastavate
korteriühistute toetamise kord”on muutunud (Tallinna Linnavalitsuse 06.12.06 määrus nr 97 alusel):
§ 6. Taotluse esitamine ja tähtaeg
(1) Toetuse taotlemiseks esitatakse taotleja
asukohajärgsele
linnaosavalitsusele
hiljemalt
märtsikuu kümnendaks tööpäevaks toetuse taotlus
(edaspidi taotlus) vastavalt § 7 esitatud nõuetele.
§ 4. Toetatavad tegevused
(3) Taotleja peab olema objekti kohta väljastanud
vähemalt kolm vormikohast pakkumiskutset (lisa

