Lasnamäe Leht
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht

2008 – Eesti Vabariik 90
Vabariik tähistab juubelit. Sel aastal on
kõikidel inimestel ja organisatsioonidel eriliselt
tähendusrikas võimalus tegutseda Eesti kui
terviku nimel, olles oma tegemistes riiki
hoidvalt teotahtelised, targad, lugupidavad,
uuendusmeelsed ja elujõulised.

Lasnamäel elab üle
112 000 elaniku
1. jaanuar 2008 seisuga on Lasnamäe elanikeregistris
112 055 elanikku. Eesti Vabariigi kodanikke neist
72 487, Vene Föderatsiooni kodanikke 14 603,
määratlemata kodakondsus on 22 139 elanikul ja
2826 elanikul on muud kodakondsused.
Rahvustest on Lasnamäel kõige enam esindatud
venelased, 57 826 inimest ja eestlased, 28 580
inimest. Muude rahvuste esindajaid on kokku 25 649.
Alaealisi, kuni 18-aastaseid lapsi ja noori elab
Lasnamäel kokku 17 141, eakaid, 65-90-aastaseid
inimesi on 15 825 ja väga kõrges vanuseid inimesi
aastates 91 ja vanemad elab Lasnamäel 246.
Rahvastikuregistri osakond tuletab meelde,
et iga isiku kohustus on registreerida oma
elukoht seal, kus ta tegelikult elab. Lasnamäel
asub rahvastikuregister aadressidel Punane 16,
tel 645 7732 ja Mahtra 48, tel 645 7943.
Rahvastikuregistri osakond

Korteriühistute
infopäev toimub
30. jaanuaril

Alanud aasta esimesel Lasnamäe korteriühistute juhtide
infopäeval 30. jaanuaril kell 15-17
Punane 16 saalis
käsitletakse kahte
teemat: munitsipaalpolitsei
selgitab
nende lainenud võimalusi ja kohustusi tegeleda valesti
pargitud sõidukitega hoovi- ja haljasaladel ning linnaLarissa Śkurat
majanduse osakonna spetsialistid räägivad veelkord prügimajandusest
ja võimalustest ühistutes kehtestatud reeglitega
toime tulla. Infopäeva juhib jurist-konsultant
Larissa Śkurat, kellele on võimalik teemadest
tulenevad küsimused esitada e-posti teel:
larissa.skurat@tallinnlv.ee.

Linnaosavalitsus sõlmis
koostööleppe
18. jaanuaril sõlmis Lasnamäe Linnaosa Valitsus
koostööleppe Eesti-Ameerika Äriakadeemiaga, et
innustada Lasnamäel elavaid noori eduaklt õppima.
Linnaosavanem Kalle Klandorfi ja akadeemia
rektori Mart Levini allkirjastatud lepingu kohaselt
annab linnaosavalitsus kord aastas kahele
Lasnamäel elukohasissekirjutust omavale edukalt
õppivale tudengile stipendiumi.
Lasnamäe LOV

Prügi sorteerimine on
kohustuslik: loe lk 4
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Au sees on ausad ja üksmeelsed noored
ning taas on elujõus 16. detsembril 1928 Eesti
Vägede Ülemjuhataja Johan Laidoneri öeldud
sõnad: ”Muistne Eesti kaotas vabadusvõitluses
sellepärast, et kogu rahvas ei olnud ühel meelel.
Täiesti üksmeelset suhtumist ühes rahvas ei saa
aga ühegi sündmuse juures. Kuid kooliõpilaste
hulgas puudusid lahkhelid täiesti. Kooliõpilased
tõid meile usu, et me võidame ja see on suurim
and, mis õpilased meie riigile andnud ta sünniajal.

TASUTA

Tiraaž 50 000

See oli meie tugev reserv. Koolinoorsugu on meie
hiilgav täht meie lähiminevikus ja võimatu, et ta ka
tulevikus niisamuti ei talitaks. See on saanud juba
traditsiooniks. Ja need, kes juba koolipõlves on nii
tugevad, nendest saavad ka tugevad rahvajuhid.”
Jaanuarikuus on peetud mitmeid olulisi lahinguid
Eesti iseseisvuse saavutamiseks ning jaanuaris
lõppes ka Vabadussõda, millele see kuu pühendatud
on.
Veebruar on pühendatud Eesti iseseisvusele.
Allikas: www.eesti90.ee

2. veebruaril kell 12

TARTU RAHU
PIDULIK AASTAPÄEV
Jüriöö pargis, Lasnamäel
Peterburi tee ääres
Pidupäevakõned riigi- ja
linnajuhtidelt

Lasnamäelane maailma
parimate seas

Eesti Allveeliidu poolt tunnustatud edukat allveeujujad: parim noor-allveeujuja Vitalija Telpt, parim
lestaujuja Nikolai Tover, parim allveeorienteeruja Vladimir Kunitson, parim noor-allveeujuja Sergei Telpt.
Allveeliit avaldas eduka töö eest tänu ka treeneritele Tatjana Gnezdilovale ja Natalja Meierile. Foto: SK
Fortuna fotokogu.
Möödunud aasta oli Lasnamäe allveeujumisklubile SK Fortuna väga edukas. Klubi
liider, Lasnamäe elanik Nikolai Tover lisas oma
saavutuste hulka maailmameistrivõistluste
pronksmedali 50m sukeldumise lestaujumises.
Itaalias Baris toimunud tiitlivõistluste medalile
andis täiendavat kaalu ka uus Eesti rekord – 14.65.
Ka teised SK Fortuna kasvandikud näitasid häid
tulemusi. Selget potentsiaali näevad asjatundjad

Vitalija Telpil, Sergei Telpil, Vladimir Kunitsonil
ning Stanislav Peanbergil.
SK Fortunas treenib 2008. aasta jaanuarikuu
seisuga üle 130 noore. Treener Tatjana Gnezdilova
sõnul võib allveeujumine olla tore harrastus ka ilma
tippsportliku suunitluseta, kuid ei tasu alahinnata
ka stiimulit, mis noortele on ette seadnud vanemad
treeningkaaslased oma heade tulemustega. On vana
tõde, et sihikindel töö viib tulemuseni ning Tatjana

Tagasivaatepeegel
Inta Laur
Mesimummu rühma õpetaja
Tallinna Asunduse Lastaed

Gnezdilova kindel arvamus on, et varsti saab näha
uusi tipptegijaid. Klubi tänased liidrid soovivad aga
osaleda 2008. aastal nii maailma karikaetappidel,
kui ka juulis Ungaris Egeris toimuvatel lestaujumise
Euroopa meistrivõistlustel.
Alanud aastal saab tipptasemel allveeujumist näha
ka koduses Eestis – augustikuus toimuvad Viljandis
Euroopa meistrivõistlused allveeorienteerumises.
SK Fortuna, Nikolai Tover
oksi, kõrkjaid, lõigati puidust seibe, kingiti uus
kuumaliimipüstol, mida vajadusel ja ohutuse
huvides, hoidis-doseeris juhendaja.
Tegevused rühma keskustes-töökodades toimuvad
läbi mängu ja integreeritult – lapsed omandavad
erinevaid tehnikaid ja töövõtteid, arutlevad,
võrdlevad, arvutavad, loevad ja kirjutavad.

Mesimummude pere
sumiseb endiselt

Iga päev me väike pere koguneb, et öelda - tere!
anda kätt ja teha kalli, jonnijoru me ei salli.
Mesimummu töökas päev rõõmustab ka SIND küll näed!
/Mesimummu rühma tervitussalm/
Pisikeste meistrite meeleolukate töödega oli
soov jõulukuul pisut rõõmu tuua oma majast
kaugemalegi. Meie näitust “Laps ja loodus“ võis
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse I korrusel näha
26.detsembrist 18.jaanuarini.
Nii mõnigi vangutas alguses pisut kahtlevalt pead:
“..ega ometi SEE ole lapse tehtud.“ On ikka küll,
sest iga mesimumm teab, et sellised tegelased
nagu ”ei oska” ja „ei taha” istuvad metsas kuuse
otsas...aga ise tehtu võtab kõigil näo naerule. “Hea
Alguse“ metoodikat kasutades, iga lapse jaoks aega
leides, individuaalsust arvestades ja juhendades
on ka tulemused toredad. Lustlik- toimekaid
mesimummukesi vanuses 5-7 aastat on kokku 23,
9 poissi ja 14 tüdrukut.

Paremal lestaujuja Nikolai Tover, MM pronks.
Foto: Inna Rak

Meeleolukad kunstitööd Asunduse lasteaia
Mesimummu rühma lastelt Foto: Alvine Ilus

Milline on aasta kõige
põnevam kuu lastele?
Muidugi detsember. Meilgi on lasteaias tore tava –
üks rühmaruum muutub siis „päkapikulaks“, kus on
avatud mitmed keskused: lugemispesa, postinurk,
kamina-, õmblus-, klaasi- ja puutöökojad. Tihe
on koostöö kodudega ja alati võib loota vanemate
abile. Jõulukuulgi varustasid vanemad meie
„päkapikulat“- toodi purke, tekstiili, lõngakerasid,

Meie päkapikula on nüüd suletud ja kalendrit
uurides loendatakse kuude nimetusi - oi kui mitu
kuud on järgmiste jõuludeni! Kuid meil on nüüd
järgmine plaan, kirjutada lumemöldritele, et nad
kasvõi korrakski vastlapäeva eel oma veskid tööle
paneksid. Ja siis oleme oma askeldustega kevade
ootel. Soovime kõikidele oma soovide täitumist!
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Punane 16, 13619 Tallinn
tel 645 7700; fax 645 7734
e-post lasnamae@tallinnlv.ee
Toimetaja
e-post lasnaleht@hot.ee
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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SOTSIAALKESKUS
Killustiku 16, tel 621 8998, www.lasnask.com
20. veebr kell 13 Raul Mardi terviseloeng eesti
keeles ”Teadvusetuse seisundite diagnostika ja
esmaabi. Taaselustamine ehk reanimatsioon.”

TEATED
Ohvriabitöötaja annab nõu

Riiklik
ohvriabitöötaja
töötab
sotsiaalkindlustusametile ja annab kindlas tööpiirkonnas
tasuta esmast nõustamist ja emotsionaalset tuge
ning informatsiooni erinevatest abisaamise
võimalustest. Juhendab ja toetab suhtlemisel riigi
ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste
ohvrile vajalikke teenuseid osutuvate asutustega.
Ohvriabi keskendub ohvrile ja tema vajadustele
ning teeb koostööd politseiga. Kuriteoohvritele
on võimalik hüvitada ka psühholoogilise abi kulu.
Nõu võib küsida telefoni või e-posti teel jäädes
soovi korral anonüümseks. Juhtum arutatakse
ohvriabitöötajaga läbi ning otsustatakse, mida
edasi teha.
Lasnamäe
ohvriabitöötaja
asub
Ida
Politseiosakonnas, Vikerlase 14: esmaspäev,
kolmapäev, reede kell 9-12 ja 13-16, Tatjana
Zjuzina, tel 600 9059, https://www.ensib.ee/
frame_kontakt.html

Maleuudised

2008. aasta Eesti
1. malemeister on Lasnamäelt

Paul Kerese Fondi stipendiumi saaja, Šahh ja Garde
maleklubi kasvandik 12-aastane Mark Lapidus
sai esimeseks Eesti malemeistriks 2008. aastal.
Saavutades sensatsioonilise võidu Eesti noorte (kuni
18 aastat) avatud meistrivõistluste viimases voorus
turniiri peamise favoriidi, Läti maletaja Matis
Mustapse üle, sai meie maletaja sama punktide arvu
mis Mustapsel ning kahe liidri kohtumise tulemusena
sai “kulla”.

Edu rahvusvahelisel noorte
maleturniiril “Noored tähed”

Küllakutse

Vilisu 7 asuvas vene õppekeelega eralasteaias
Fidan on vabu kohti. Lisainfo tel 688 3868,
5569 7165.

Mark Lapidus ja Ruben Airapetjan kutsuti esimest
korda noorte rahvusvahelisele turniirile SanktPeteburgi (Venemaa), kus osalevad noored

Eesti keele suhtlemiskool, Võru 11 korraldab
tasuta
koolitusi
kodakondsuseksami
sooritamiseks. Tunnid toimuvad esmaspäeva
õhtuti või laupäeviti. Info: tel 635 1424, 527
5005, www.kursus.ee.

Lasnamäe Huvikool

Võru 11 (vene õppekeel)
Huvitegevus eelkooliealistele ja õpilastele. 9.
ja 12. klassi õpilastele ettevalmistus eesti keele
eksami sooritamiseks.
Info tööpäevadel kell 10-17 tel 608 0353

LUGEJA KIRJUTAB
Tahan abilinnapea Deniss Boroditśile öelda, et
Võidujooksu 7 garaaźiühistu omanikud (1070
garaaźiboksi) vajavad abi, sest Liikuri tänava
poolt teed ei ole. Lähedal on aga mitu staadionit
ja autoehitus töökoda ja kui on üritused, siis
garaaźi sisse ei pääse, terve ala on ummistunud.
Jään lootma abile, Aleksander S., Liikuri 28 elanik
(lehe toimetusele on jäetud täpne kontakt).
Vastab lehe toimetus:
Edastame kirjeldatud mureküsimuse abilinnapeale
ja avaldame vastuse selle saabumisel. Toimetus
tänab hoolivat ja aktiivset Lasnamäe elanikku!

Esimese
noorte
rahvusvahelise
turniiri
auhinnasaajad ja korraldajad (Kirill Annenkov
ja Grigor Airapetjan). Foto: Śahh ja Garde
fotokroonika

KULTUURIKESKUS

TANTSUÕHTUD
jaanuar
18. jaan kell 19 ansambel For You, pilet 50.19., 26. jaan kell 20 ansambel EHO, pilet 50.veebruar
2., 9., 16. veebr kell 20 ansambel EHO, pilet 50.15. veebr kell 19 ansambel Black&White, pilet 50.UKRAINA TSIRKUS
pilet 85.-, tel 523 6359, 5349 8603
21.-23. jaan kell 10.30 ja 13.00
24., 28., 29. jaan kell 10.30
25. jaan kell 10
NÄITUSED
19. jaan-4. veebr Maalimise seminaris osalenute
näitus „Minu reaalsus“
1.-16. veebr kell 12-19 vene kunstnike näitus „Peipsi
maalid“

Leonid Mihhailov
Lasnamäe Halduskogu esimees

Uuest aastast moodustas Śahh ja Garde klubi oma
õpilastest 4 rühma, kus kasutatakse erinevaid
õppemeetodeid. Lastele pakutakse sobivad
õppeajad Lindakivi huviringide majas, Kalevipoja
10 või Lasnamäe Vene Gümnaasiumis või Mahtra
Gümnaasiumis.
Lisa info ja registreerumine: Grigor Airapetjan
(klubi peatreener), tel 636 6494, 5399 1414, epost grigorairapetjan@mail.ru või Jana Airapetjan
(2. kat maletreener), tel 5804 4778, e-post
janaairapetjan@mail.ru.
Allikas: Maleklubi Śahh ja Garde

Kultuurikeskus Lindakivi
tel 632 1062, Koorti 22, www.lindakivi.ee
KONTSERTSAALIS JA KOHVIKUS
26. jaan kell 15 koreograafiaansambel KOLOR,
pilet 50.9. veebr kell 18 Nadeźda Atajeva kontsert, pilet 75.14. veebr kell 18 Sõbrapäev kohvikus, pileti 50.-

HALDUSKOGU

Uutele huvilistele maleklubi avatud

Paul Kerese malefestivali raames korraldasid Tallinna
maleklubi Šahh ja Garde koostöös Boriss Spasski
nimelise klubiga (Sankt-Peterburg, Venemaa)
esmakordselt Tallinnas noorte rahvusvahelise avatud
maleturniiri, milles osalesid 20 noort maletajat
vanuses kuni 15 aastat. Turniiri võitjaks sai Šahh
ja Garde kasvandik Ruben Airapetjan. Teise koha
võitis Ivan Andrijanov (Boriss Spasski nimeline
kool). Kolmandat kohta jagasid Jegor Bogomolov
(Tallinna Avatud Maleklubi) ja Aleksandr Mednikov
(Šahh ja Garde). Tüdrukute seast võistlesid edukalt
Irina Mir ja Angelina Korol (Šahh ja Garde).

Vabad lasteaiakohad

Kodakondsuse kursused

maletähed vanuses kuni 12 aastat. Turniiri
korraldatakse traditsiooniliselt jaanuari lõpus ning
see on pühendatud eksmaailmameistri Boriss
Spasski sünnipäevale.

Toimus galakontsert
Sergei Maasin
Lindakivi Kultuurikeskuse
direktori asetäitja

Viimaste aastate jooksul esimest korda toimus
Tallinnas galakontsert “Eesti vene tähed”.
Kuulajad-vaatajad said kuulata nii üldtuntud
kui ka autorilaule. Kontserdil osalesid eri
vanuses esinejad ja tantsijad, juba kuulsad ja
alles algajad. Lindakivi saal mahutas vaevaga
nii palju külalisi. Oodatud külaliseks sai
Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kes andis
sooja hinnangu suurepärasele kontserdile.
Üritust näidatakse praegu ka televisioonis.
Tänulikud pealtvaatajad loodavad hea algatuse
jätkumisele. Tänud kõigile, kes osalesid
kontserdil ning külastasid kultuurikeskust.
Loodame, et te jäite rahule. Uute kohtumisteni
aprillis!

Halduskogu kooskõlastas Ülemiste Lasteaia
arenguprogrammi aastateks 2008–2010 ning käsitles
rida maaküsimusi, kooskõlastades K. Kärberi 9,
Varraku 10 ning Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Sepise,
Valukoja ja Ääsi tänavate vahelise ala kinnistute
detailplaneeringute eskiisid.
K. Kärberi detailplaneeringuga on ette nähtud
olemasoleva
gümnaasiumimaja
juurdeehitiste
rajamine. Sellele alale plaanitakse ehitada 1–2korruseline
spordirajatis,
mis
ühendatakse
gümnaasiumimajaga läbi galerii. Spordihoonesse
ehitatakse 48 x 50 m saal spordi mänguliikide ja
võimlemise harrastamiseks, kuue rajaga 25-meetrine
ujula, lasteujula ning lisaks aeroobika- ja jõusaal.
Alale on plaanitud rajada 123 parkimiskohta.
Varraku 10 kinnistu jagatakse kolmeks krundiks,
kuhu lubatakse ehitada ühekorruseline kaubamaja
ning 4-korruselised kontorimajad. Parkimiskohtade
üldarv – 587.
Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Sepise, Valukoja ja Ääsi
vahelise ala detailplaneerimisega täpsustatakse
piirid ja õigused 21 krundi hoonestamiseks.
Ala lääne poolele on plaanitud 13-korruseliste
kontoriruumide, idapoolele – 4-korruseliste
tootmisehitiste ehitamine. Detailplaneering lubab
rajada kergliiklustee, teha haljastuse ning vajadusel
laiendada Suur-Sõjamäe tänavat. Parkimiseks
mõeldakse kasutada ehitiste maa-aluseid korruseid
ning ehitada kolm parkimismaja.
Detailplaneeringuga parendatakse vaadet Sepise 10
krundil asuvale arhitektuurmälestisele.

VOLIKOGU
Linnavolikogu liige TARMO LAUSING võtab
vastu kodanikke 6., 12., 19. ja 26. veebruaril kell
17-18 Tallinna Linnavolikogus, Vana-Viru 12, kab
204. Registreerimine tel 694 3295.
Linnavolikogu liige LEONID MIHHAILOV
võtab vastu kodanikke 28. jaanuaril kell 16-17
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses, Punane 16, kab 510.
Registreerimine tel 697 6114

Munitsipaalpolitsei kontrollib sõidukite parkimist
Pjotr Gavrilov
munitsipaalpolitsei
peainspektor Lasnamäel

Alustati sõidukite parkimise kontrollimist
Lisaks heakorra eeskirja, koerte ja kasside pidamise
eeskirja, jäätmehoolduseeskirja ning kaevetööde
eeskirja üle järelevalve teostamisele kontrollib
munitsipaalpolitsei käesolevast aastast Tallinnas ka
sõidukite parkimist, mis tähendab seda, et kui seda
ei tehta liikluseeskirjas sätestatud nõuete kohaselt,
siis on munitsipaalpolitseinikel õigus vastavalt
liiklusseaduse §-le 7437 autojuhti karistada keelatud
kohas parkimise eest. Kui sõiduk on pargitud keelatud
kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud
parkimiskorda või -viisi rikkudes, võib autojuhti
karistada kuni kümne trahviühiku, so 600.- krooni
suuruse rahatrahviga. Sama teo eest, kui sõiduk on
pargitud nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või
häirib oluliselt liiklust, võib autojuhti oodata kuni
50 trahviühiku, so 3000.- krooni suurune rahatrahv.



Sõidukeid tuleb parkida vastavalt liikluseeskirja
13. peatüki nõuetele
Sõiduk tuleb peatada või parkida sõiduteel selle
parempoolse ääre lähedal või parempoolsel
teepeenral nii, et jalakäijale jääks teepeenral vabaks
vähemalt 0,75 m laiune käiguriba, mis on vajalik
selleks, et inimene ei peaks autost möödumiseks end
ohtu seadma. Kui liikluskorraldusvahend seda lubab,
siis võib kõnniteeäärses parklas peatuda osaliselt
või täielikult kõnniteel, kuid jalakäijale tuleb jätta
vabaks vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba.
Kohtades, kus parkimiskohad ei ole tähistatud, tuleb
sõiduk parkida nii, et põhjendamatult ei vähendataks
parkimiskohtade arvu, nt elamukvartalites ja
seal asuvates parklates. Sõidukit ei tohi peatada
keelava
liiklusmärgi
mõjupiirkonnas
ning
kohas, kus teekattel on kollast värvi joon või
seal, kus on keelatud peatumine. Peatuda ei tohi
raudteeülesõidukohale lähemal kui 50 m; teekattele
märgitud parkimiskohtade kõrval; kohas, kus
takistatakse teise sõiduki sõitmist parkimiskohale

või väljasõitu sealt ning teistes kohtades, mis on
kirjeldatud liikluseeskirjas.
Liikluseeskiri nagu ka Tallinna linna heakorra
eeskiri keelab haljasalal peatamise ja parkimise, kui
selleks ei ole haljasala omaniku (valdaja) vastavat
luba.
Seisev sõiduk ei tohi takistada teiste sõidukite
ega jalakäijate liikumist, näiteks ülekäigurajal või
jalgrattatee sõiduteega ristumise kohal või lähemal
kui 5 m enne neid kohti. Peatumine ei tohi takistada
ühissõidukite tegevust. Peatatud sõiduk ei tohi
varjata fooritulesid või liiklusmärke teiste liiklejate
eest. Koht, kus peatatakse sõiduk, ei tohi olla piiratud
nähtavusega, mis võib olla ohtlik nii antud sõidukile
kui ka teistele liiklejatele.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti Lasnamäe
tugipunkt asub Mahtra 48. Peainspektor Pjotr
Gavrilov, tel 645 7941. Vastuvõtt: E kell 15-18, N
kell 9-12.
Ööpäevane munitsipaalpolitsei valvetelefon: 14410.

Tallinna munitsipaalpolitsei sõiduk.
Foto: Peeter Langovits, Postimees
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LINNAOSA VANEM

Lasnamäel parem maine,
suurem hoolivus Tallinnas
Kalle Klandorf
Lasnamäe linnaosa vanem

Lasnamäe maine on
muutunud meeldivalt
positiivsemaks
ja
linnaosa
hoogne
arenemine
hakkab
silma nii kohalikule
elanikule kui ka teiste
piirkondade inimestele.
Lasnamäe
elanikud
hindavad järjest kõrgemalt oma kodupiirkonda
ja Tallinnat tervikuna.
Uuel aastal on nii mõnigi asi teisiti, kui
möödunud aastal. Eakamad lasnamäelased võivad
rõõmustada selle üle, et käesoleval aastal on
suuremale osale juba välja makstud ühekordne
hinnatõusukompensatsioon, mis tõusis 700-lt kroonilt
850-le kroonile. Samuti suurendati retseptiravimite
ja vaktsineerimiste hüvitamiste piirmäära 2500
kroonini. Lapsevanemad võivad rõõmu tunda, sest
Tallinnasse ehitatakse käesoleval aastal juurde 700
uut lasteaiakohta, mille tulemusena vähenevad ka
Lasnamäel lasteaiajärjekorrad. Vähekindlustatud
laste toimetulekutoetuse piirmäära suurendati 2000
kroonini. Noored pered võivad tunda heameelt,
sest linnavolikogu jaoks on ettevalmistamisel uus
elamuehitusprogramm, mille käigus ehitatakse
munitsipaalkortereid just noorte perede tarbeks.
See julgustab kindlasti ka Lasnamäe noori end
Tallinnaga siduma ja siia oma kodu rajama.
Üliõpilastel on põhjus rõõmustada koostöölepingute
kaudu makstavate stipendiumite üle.

Kodutänavatele suurem
tähelepanu
Uuel aastal pööratakse Tallinna teedeehituses suurt
tähelepanu just kvartalisiseste teede remondile.

Need on teed, mis viivad igaühe oma koju. Sellel
aastal tõuseb Tallinnas teedesse investeeritavate
vahendite hulk seitse korda.

Ühistransport mugavamaks
Lasnamäelased, kes kasutavad ühiskondliku
transpordi teenuseid, saavad peatselt tunda linnapilti
jõudvate 25 uue autobussi ja 7 trollibussi mugavusi.
Pole sugugi nii, et kallinevad vaid piletihinnad ja
teenuse kvaliteet jääb muutumatuks. Küllap leidub
aina enam neid, kes seni veel autoga armastanud
ummikutes aega veeta, aga lähitulevikus kaaluvad
ühistranspordi hüvede pruukimist.

Turvaline ja arenev Lasnamäe
Tänavuaastane linnaeelarve kogumaht on umbes
7,7 miljardit krooni, mis on tervelt kümnendiku
võrra suurem, kui möödunud aasta eelarve. See
raha suunatakse linnaelu arendamisse, et kõigil, ka
lasnamäelastel oleks Tallinnas parem elada. Tallinna
Keskerakondlik linnavalitsus ja Lasnamäe linnaosa
juhid tegelevad juba tükimat aega sotsioloog Juhan
Kivirähkigi poolt hiljuti õplasarvamuste alusel
sõnastatud peamise idee elluviimisega – Lasnamäe
elamisväärsemaks muutmisega. Küllap tuleb meil
selle valguses elanikele vajalikku infot senisest
rohkem jagada, et objektiivsed faktid oleksid
kõigile teada. Nii on Lasnamäe üks turvalisemaid
piirkondi Tallinnas, kui arvestada elanikkonna ja
kuritegevuse suhet linnaosas, nii investeeritakse
iga-aastaselt
märkimisväärseid
summasid
uute rohealade ja mänguväljakute loomisele,
lisandub uusi töökohti, Lasnamäe noor saab
tegeleda väga erineva huvitegevuse ja spordiga
oma kodulähedases piirkonnas. Lasnamäe Leht
vahendab tasuta koolitus- ja spordikuulutusi, aga
ka töö- ja huvitegevusteateid.
Info- ja valikuterohket aastat hoolivas Tallinnas
ning areneval Lasnamäel!

Kuidas külvad, nõnda lõikad...

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse juhid
/seisuga jaanuar 2008 /
Linnaosavanema vastuvõtuaeg
on igal esmaspäeval kell 16-18
ja vajalik on eelregistreerumine
tel 645 7715. Linnaosavalitsuse
juhid võtavad elanikke vastu
eelregistreerimata esmaspäeviti
kell 15-18 ja neljapäeviti kell 10-12.

Juhtkond
KALLE KLANDORF
linnaosavanem
tel 645 7715, kalle.klandorf@tallinnlv.ee
TOIVO MOORAST
linnaosavanema asetäitja
tel 645 7742, toivo.moorast@tallinnlv.ee
ANDREI NOVIKOV
linnaosavaema asetäitja
tel 645 7785, andrei.novikov@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
VIKTOR PEKKANEN
korrakaitse vanemspetsialist
tel 645 7721, viktor.pekkanen@tallinnlv.ee
INNA REBEN
eelarve peaspetsialist
tel 645 7731, inna.reben@tallinnlv.ee
LARISSA ŚKURAT
jurist-konsultant korteriühistute küsimuses
tel 645 7739, larissa.skurat@tallinnlv.ee

LÜHIDALT
Paekarjäärist saab
atraktiivne puhkeala
Pae karjääri ala hoonestusõiguse omandanud
OÜ Constancia on asunud koostöös Tallinna
Linnaplaneerimise Ametiga detailplaneeringu
koostamist ette valmistama. Hoonestaja kohustub
korrastama alal asuva veekogu ja selle kaldad ning
ehitama kalda- ja veekogu rajatised, kujundama
veekogu ümber pargi, välja ehitama avalikult
kasutatavad sõidu-, kergliiklus- ja kõnniteed koos
tänavavalgustuse ning liikluskorraldusvahenditega
ning rajama büroohoone, kuhu saavad ruumid ka
Lasnamäe linnaosa valitsus ja raamatukogu. Ühtlasi
saab hoonestaja võimaluse projekteerida ja ehitada
alale korterelamud.

Sünnitoetuste maksmise
kord muutunud

Fotod: Revalia Tantsukooli fotoarhiiv

Merle Klandorf
Revalia Tantsukooli peatreener
Revalia Tantsukool on tantsuteri külvanud
juba 28 aastat
Alates 2003.aastast oleme tantsuhuvilisi õpetanud
Lasnamäel, Peterburi tee 38 asuvates saalides ja
2 viimast aastat ka Lindakivi Kultuurikeskuse
nägusas saalis. Ei tea, kas põhjuseks on head
treeningtingimused,
10
kutselise
treeneri
professionaalsus või tantsusportlaste andekus-töökus
või ehk hoopis kõik tegurid koos, kuid edukas see
2007 meile oli.

Noored jõudsid finaalis 6. kohale
Seni teatakse Eestit, kui standardtantsu riiki,
detsembris 2007 toimunud juunioride Maailma
Meistrivõistlustel tõestasid Vjatšeslav Mõlkin ja
Kristiina Prants (pildil) VI kohaga finaalis, et Revalia
Tantsukool koolitab ka tublisid latiniste. Osales 68
paari 34-st riigist.
Üldse noppisime 2007.aastal Eesti Meistrivõistlustelt
12 medalit. Revalia paarid esindasid Eestit Maailmaja Euroopa Meistrivõistlustel 8 korral. Pole ka ime,
sest Eesti koondisest moodustavad Revalia paarid
1/3. Aastas toimub Eestis 8 tantsuspordi karikaetappi,
neist 4 läbiviimise usaldas juba mitmendat aastat

Kui varem piisas sünnitoetuse saamiseks ühe
lapsevanema Tallinna registris olemisest, siis
alanud aasta 1. juulist makstakse ühekordset lapse
sünnitoetust tingimusel, et mõlemad lapsevanemad
on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna
elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse
järjest ETSL just Revaliale. Toimusid need
Rakveres, Pärnus, Paides ja Tallinnas ning said teoks
suuresti tänu Lasnamäe Linnaosa Valitsuse abile.
Meie suureks abiliseks oli proua Eve Annus, keda
südamest täname.
Suurimaks aasta ettevõtmiseks on loomulikult
juba 7. aastat toimuv Maailma Karikaetapp
Tallinn International Open Cup Saku Suurhallis
24.-25. novembril, millel osales 539 tantsupaari
10-st riigist. Traditsiooniliselt viidi läbi ühe tantsu
turniirid Odessa Brut Rumba Karikas ja Citroen

Osakondade juhatajad
TIIU KOITLA
juriidiline osakond
tel 645 7723, tiiu.koitla@tallinnlv.ee
NATALJA GUPPAL
raamatupidamise osakond
tel 645 7726, natalja.guppal@tallinnlv.ee
MATI SOOSAAR
kantselei
tel 645 7711, mati.soosaar@tallinnlv.ee
EVE ANNUS
noorsootöö osakond
tel 645 7719, eve.annus@tallinnlv.ee
TAUNO PRULI
sotsiaalhoolekande osakond
tel 645 7751, tauno.pruli@tallinnlv.ee
RIHO SUURKUUSK
linnavara osakond
tel 645 7713, riho.suurkuusk@tallinnlv.ee
SIRJE MEIDRA
rahvastikuregistri osakond
tel 645 7730, sirje.meidra@tallinnlv.ee
VELLO KARU
linnamajanduse osakond
tel 645 7701, vello.karu@tallinnlv.ee

Allasutuste juhid
IVIKA KÄRNER
Lasnamäe Sotsiaalkeskus, Killustiku 16
tel 621 8998, ivika.karner@keskus.neti.ee
IGOR SEDAŚEV
Kultuurikeskus Lindakivi, Koorti 22
tel 632 1062, igor.sedasev@lindakivi.ee
JAAN RUMMA
Lasnamäe Spordikompleks, Pae 1/Peterburi tee 15
tel 638 1613
vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud
Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi. Samuti
peab lapse sünnitanud ema olema võetud rasedusega
arvele enne 12. rasedusnädalat.

Sõidupiletite hinnad
muutunud
Alates 1. jaanuarist on Tallinna ühistranspordi
sõidupiletite hinnad kallinenud. Näiteks sõidutalong
maksab eelmüügist 13.-EEK, lisatalong 6.-EEK,
ekspresstalong 18.-EEK jne. Enne 1. jaanuari 2008
ostetud ühistranspordi talonge ja tunnipileteid võib
kasutada kuni 31. märtsini 2008.
Täpsem info Tallinna Transpordiamet, tel 640 4626,
www.tallinn.ee.

Lasnamäel üle 1000 uue
töökoha
Lasnamäe Tööstuspargis leidsid uue töökoha aastaga
üle 1000 inimese. Möödunud aasta lõpus alustas linn
tööstuspargi teise etapi ettevalmistustöödega. 2007.
aasta oli edukas ka Tallinna ettevõtlusinkubaatoritele,
kus aasta lõpuks oli kokku 27 ettevõtet, kes
annavad tööd 101 töötajale. Lasnamäel Ülemiste
ettevõtlusinkubaatoris asub 12 ettevõtet 29
töötajaga.
Tango Karikas. Traditsioon oli ka lastekodude ja
liikumispuuetega laste tasuta viibimine turniiril.
Uus rühm seltskonnatantsu huvilistele
Tänu „Tantsud tähtedega” telesaate mõjule on
suurenenud seltskonnatantsu kursustele pürgijate
arv. Juba 6. veebruaril avame uue rühma huvilistele.
Kuid tantsuspordi vaatevinklist oleme eriti põnevil
7-12-aastaste laste uuest vastuvõtust jaanuaris ja
veebruaris, mille kohta võib lugeda kodulehelt
www.tkrevalia.ee. Kuidas külvad, nõnda lõikad!
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PRÜGI TULEB SORTEERIDA!

Igapäevases elutegevuses tekib palju erinevaid jäätmeid, millest suurt osa on võimalik ja mõistlik taaskasutada. Jäätmete
sortimine ja liigiti kogumine on kohustuslik, keskkonnasõbralik ja aitab säästa raha!
Jäätmete sorteerimist reguleerivad jäätmeseadus, keskkonnaministri määrus ”Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud
jäätmete liigitamise alused” ning Tallinna jäätmehoolduseeskiri.

Elamu territooriumil tuleb
jäätmeid koguda järgmiselt:
1. PAPP JA PABER
Paberikonteinerisse TULEB panna ilma kilekotita igasugune
vanapaber ja kokkusurutud papp. EI TOHI panna vettinud
paberit, majapidamispaberit, foolium- ja kopeerpaberit ning
pakendeid ja pabernõusid.
Paberikonteiner peab olema kinnistul, kus on vähemalt viis
korterit ja asutustes, kus tekib rohkem kui 25 kg vanapaberit
nädalas.
2.BIOJÄÄTMED
Biojäätmete konteinerisse TULEB panna mistahes tahked
toidujäätmed, majapidamispaber, pabersalvrätid, paberfiltrid,

Eraldi tuleb koguda ülelinnalistesse
kogumispunktidesse järgmiseid jäätmeid:
1. PAKENDID JA PUDELID
Pakendikonteinerisse TULEB panna plastpakendid (nt. jogurti-,
ketšupi-, õli-, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid),
kilekotid, ühekordsed toidunõud, klaaspudelid ja –purgid,
metallpakendid (nt. konservikarbid, joogipurgid), papp-pakendid
(nt. piima-, mahlakarbid). EI TOHI panna toidujäätmetega
pakendeid, mänguasju, kodukeemiat, aerosoolipakendeid,
elektripirne. Pakendikonteineri võib korteriühistu tellida

OLULISED KONTAKTID

• Infot ülelinnaliste jäätmekonteinerite ja muude jäätmete
kogumise kohta saab:
o
Tallinna abitelefonil 1345
o
www.tallinn.ee/prygihunt
o
www.pakendiringlus.ee
o
www.rohelinepunkt.ee
o
Tallinna Keskkonnaameti jäätmenõustaja: Katrin Rannama, 		
tel 640 4534, katrin.rannama@tallinnlv.ee
• Jäätmejaam Lasnamäel
asub Suur-Sõjamäe 48, kus teenindab AS Ragn-Sells, tel 15155,
avatud K, N, R kell 14-19 ja L, P kell 10-15; jäätmejaamas
võetakse elanikelt tasuta vastu töötlemata puitu,
vanametalli, suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid, vanapaberit,
kasutuskõlblikku mööblit, autorehve kuni 8 tk korraga, elektrija elektroonikajäätmeid (ka külmikud, telerid), lehtklaasi,
koduseid ohtlikke jäätmeid, pakendeid. Tasu eest võetakse vastu
sorteerimata kasutuskõlbmatuid jäätmeid, sh vana mööbel,


kohvipaks, teepakid, toataimed ja lõikelilled. EI TOHI panna
vedelikke ja vedelaid toiduaineid, suuri konte, kilet, tuhka,
suitsukonisid, pakendeid.
Biojäätmete konteiner peab olema kinnistul, kus on vähemalt
kümme korterit ja asutustes, kus tekib rohkem kui 25 kg
biojäätmeid nädalas. Biojäätmeid tuleb konteinerisse panna kas
paber- või läbipaistvate kilekottide sees. Biojäätmete konteinerit
tuleb tühjendada üks kord nädalas.
3. SEGA-OLMEJÄÄTMED
Sega-olmejäätmete konteinerisse TULEB panna liigiti kogumisest
ülejäänud jäätmed nagu vanad rõivad, hügieenitarbed,
majapidamistöödel tekkivad jäätmed, tuhk, katkised nõud,
kassiliiv, juuksekarvad ja kõik muu selline, mis ei ole ohtlik
jääde, pakend, paber või biolagunev jääde.

prügivedajalt ka oma territooriumile, kuid siis on konteineri
tühjendamine tasuline.
2. OHTLIKUD JÄÄTMED
Ohtlike jäätmete kogumispunkti või Lukoili tanklatesse TULEB
viia tööstuslikud õlid, värvijäätmed, elavhõbedat sisaldavad
jäägid, aegunud ravimid, kemikaalide jäägid, patareid ja akud.
3. VANA KODUTEHNIKA
Vana või kasutuskõlbmatu olmeelektroonika ja kodutehnika
(nt. külmik, teler, föön, mikser, raadio jne) TULEB viia
kogumispunktidesse.
ehitusjäätmed, mittekomplektsed külmikud. Samuti saab tasu
eest nimetatud jäätmed viia Tallinna Prügilasse.
• Kompostimisväljak
Aia- ja pargijäätmed: lehed, oksad, rohi jne on võimalik viia
kompostimisväljakule, Rahumäe tee 5a.

KASULIK TEADA

• Jäätmevedaja võib jätta konteineri tühjendamata, kui sellesse
on pandud ohtlikke jäätmeid.
• Jäätmevedajatel puudub õigus küsida kõrgemat hinda 		
segaolmejäätmete konteineri tühjendamise eest korraldatud
jäätmeveo piirkonnas. Järelvalvet selle üle teostab Tallinnas
munitsipaalpolitsei, keskkonnaamet ja linnaosavalitsused.
• Lasnamäel jõustub korraldatud jäätmevedu 2008. aasta 		
maikuus, mille järel on korteriühistutel kohustuslik paigaldada
eraldi ka biojäätmete konteiner, kui seda pole varem tehtud.
Allikas: Lasnamäe LOV linnamajandusosakond, www.tallinn.ee/prygihunt , Lasnamäe Leht

