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Lasnamäel algas
spordikompleksi ehitus
Augusti keskel algas
Lasnamäel Punasel tänaval
linnale 76 miljonit krooni
maksva mineva kergejõustlikuhalli ehitus, mida nii
Tallinna abilinnapea Rein
Lang kui ka Lasnamäe
vanem Olev Laanjärv
peavad liigkalliks.
Laanjärve hinnangul oleks linn
pidanud
uue
spordikompleksi
rajamise
asemel
keskenduma
koolide spordiplatside korrastamisele. Lasnamäel on palju räämas
spordiväljakuid, mida pole kümme
aastat korrastatud ning millele ka
praeguses linnaeelarves pole raha
ette nähtud.
"Esmalt tuleks korda teha koolide
spordiväljakud ja rajada nende
ümber koerte ja asotsiaalide tõrjeks
tarad," sõnas Laanjärv. "Kui me
tõesti oleme nii rikkad, et saame
endale lubada euronõuetele vastavaid spordirajatisi, siis seejärel
teeme ka need."
Linnaosa vanema sõnul on tasuta
kasutada olevad spordiväljakud
sageli inimesi täis ning noored on
käinud linnaosavalitsuseski abi küsimas, et linn lagunevaid platse korras
hoiaks. Tema sõnul on raske
inimestele seletada, et meil on 76
miljonit krooni halli ehitamiseks, aga
linn ei suuda samas palju väiksema
raha eest spordiplatse korda teha.
Linnaosa
vanem
pidas
vähetõenäoliseks, et Lasnamäe
tingimustes saaks lõviosa noori
endale lubada spordihallis teenuse

Külmhoone
saab hiiglasliku
logistikakeskuse
Lasnamäel Betooni
tänaval algas juuli lõpus
Tallinna Külmhoone
4630 ruutmeetrise üldpinnaga, kõigile Euroopa
Liidu nõuetele vastava
logistikakeskuse ehitus.

ostmist. "Aga kui neil on tasuta võimalus korrastatud spordiväljakutel
kasvõi vutti mängida, aitaks see
lahendada selliseid sotsiaalseid
probleeme nagu aids, narkomaania
ja kuritegevus."
Linnaosa vanema sõnul hakkab
linnaosa siiski oma raha eest veel
tänavu Koorti 25 ja Pae 1 asuvaid
spordiplatse korrastama. "Muidu
tunneksin spordihalli avamisel küll
piinlikkust, et nende jaoks, kel raha
pole, ei ole midagi tehtud," ütles
Laanjärv.

Järgmise aasta algusest kogu
Eestit ning ka Lätit ja Leedut
teenindama hakkav laokompleks läheb maksma 55 miljonit
krooni ja selles on 2865 ruutmeetrit külmladu. Hoone ehitatakse nii, et tulevikus saaks
olemasolevale liita veel 2100
ruutmeetrit laopinda.
Linnapea Edgar Savisaare
sõnul on Baltikumi suurim jäätisetootja Tallinna Külmhoone
oluline nii Eesti riigi, Tallinna
linna kui ka Lasnamäe linnaosa
tasandil. "Külmhoone valmistab
paljusid toiduaineid, annab tööd
enam kui 250 inimesele ja on
Lasnamäe piirkonna tugev
arengumootor," ütles Savisaar.
Linnaosa vanema Olev Laanjärve sõnul on iga investeering,
mis toob Lasnamäele tootmist ja
töökohti, läbimurre linna kui terviku ja eriti Lasnamäe inimeste
eneseteadvusele – nad on vajalikud ja neid ei jäeta hätta.

Ka Rein Lang peab
spordihalli liigkalliks
Tallinna abilinnapea Rein Lang on
Postimehele öelnud, et 76 miljonit
krooni halli ja selle kõrvale valmiva
välistaadioni eest on linnale liigsuur
väljaminek. "Kuid see otsus on
langetatud juba ammu ja tagasikäiku
teha poleks saanud," nentis ta.
2003. aasta sügisel valmivasse
spordihalli tuleb 200-meetrine jooksuring ning 100-meetrine jooksusirge, kõrgus-, kaugus- ja
teivashüppepaigad, kuulitõukesektor, kettaheitenurk, kaljuronimissein,
aeroobika- ning jõusaal. Lisaks
ehitab linn spordihalli kõrvale kergejõustiku välistaadioni ning kunstmurukattega jalgpalliväljaku.
Lasnamäe spordihall peaks valmima tuleva aasta sügisel, ehitustöid
teeb OÜ Eesti Ehitus.

OKSANA KOSTINA

Nõukogu toetas
tuletorni rajamist

JAAK SILLASTE
Möödunud nädalal algas tulevase spordihalli asukohas vundamendiaugu kaevamine ja pinnase äravedu.

Kirikul on valida kolme asukoha vahel
Lasnamäele rajatava Moskva
patriarhaadi õigeusu kiriku võimalikud asukohad on tulevases Loopealse asulas Lavamaa teel, Lasnamäe
sissesõidul Narva maantee poolt
Smuuli tänaval ning Pae pargiks
kavandatud karjääride territooriumil.
Ideega rajada Lasnamäele õigeusu kirik tuli välja metropoliit
Kornelius, kelle sõnul loevad enam
kui pooled Lasnamäe 111 000
elanikest end õigeusklikeks.

Eesti õigeusu kirikud.
9. augustil käisid kiriku võimalike
asukohtadega tutvumas Kornelius,
linnapea Edgar Savisaar ja Lasnamäe linnaosa vanem Olev Laanjärv.
Metropoliit ja linnajuhid pidasid
kõige
magusamaks
kesklinna
poolsemat paepinnaga maa-ala
aadressil Võidujooksu 12. Kirik ei
saaks maaomanikuks, vaid hoonestus- ja pikaajalise rendi õiguse.
"Ajalooline kogemus näitab, et
kirik ja vaimne elu aitavad linnakeskkonda tasakaalustada," ütles
Savisaar. "Kui inimesel on võimalik
kirikusse minna, on tal vähem põhjust tegeleda ühiskonnale vastuvõetamatu tegevusega."

Linnajuhid rõhutasid
kiriku tähtsust

Asukoht selgub
palvetades

Metropoliidi hinnangul oleks õige
kasutada kiriku ehitamisel ära Eesti
õigeusu kirikute arhitektuuri originaalseid traditsioone, kus kirikud on
tavaliselt tagasihoidlikud. Lasnamäe
kirik peaks siiski kohanduma tänapäevase arhitektuuriga ning olema
ka kergem ja kõrgem kui tavalised

Ligi 20 ärimeest on lubanud ehitamist toetada. "Kogume nii palju raha
kui vaja," ütles transiidiärimees
Anatoli Kanajev. "Kiriku hind sõltub
asukohast ja paljust muust," lausus
Kanajev, kelle sõnul luuakse ehitamiseks eraldi juriidiline isik.
Kiriku esindaja isa Borisi sõnul ei

Lasnamäel on õigeusu
kirikule pakkuda kolm uut
krunti, kaks varem pakutut
kirikule ei sobinud.

Tallinna Linnakujunduse ja
Kunsti Nõukogu toetas põhimõtteliselt Sõjamäele Jüriöö parki
kavandatava mälestuskompleksi projekti, kuid pidas vajalikuks
pargi tervikliku lahenduse leidmist.
Ka augustis parki külastanud
linnapea Edgar Savisaar toetas
mälestuskompleksi rajamise
ideed.
Tänavu kirjutas Lasnamäe
leht ideest rajada parki
vabaduse mälestuskompleks.

Suur
sügiskontsert
Metropoliit, linnapea ja Lasnamäe juhid tutvusid augusti alguses
kiriku võimalike asukohtadega.
sobinud kaks esimest ettepanekut
Mustakivi teel ja Liikuri tänaval oma
tausta ja pinnamoe tõttu, kuna
kirikud on alati ehitatud kõrgemale
kohale ning teistest hoonetest pisut
eemale. Samuti on kiriku jaoks oluline kommunikatsioonide olemasolu
ja ligipääsetavus.
"Kiriku asukoha valimine ei käi ainult inimeste otsustuse järele," ütles
preester Toomas Hirvoja. "Tuleme

siia, palvetame ning tunnetame intuitiivselt, milline koht on õige."
Kirik pühendab Lasnamäe tulevase pühakoja Jumalaema ikoonile
"Kiire kuulja", mille originaal asub
Kreekas Athose mäe kloostris ja
mille koopia on olemas ka Toompeal
Nevski katedraali vasakus löövis.

MAX KAUR

On algamas uus kooliaasta,
saabumas rahupäev, Lasnamäe linnaosa üheksas ja 306
lasnamäelase sünnipäev.
Seoses eeltooduga korraldab Lasnamäe Linnaosa
Valitsus Lindakivi Kultuurikeskuse tagusel platsil
1. septembril kl 12–15
suure sügiskontserdi.
Esinevad ULTRAMARIN ja
IRIS, võimalikud üllatusesinejad.
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20. august
ehk ühe öö mõtted, mida tahaks
teiega jagada Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäeva puhul.
Kes oleks julgenud mõelda 15 aastat tagasi, kui sündisid poisid ja tüdrukud,
kes nüüd hakkavad põhikooli lõpetama, et aastal 2002 heiskab Eesti riik
lipud oma taasiseseisvuse 11. aastapäeval? Minul seda julgust 15 aastat
tagasi ei olnud. Aga tagantjärele ei oska ma seda endale ka ette heita, sest
maailm muutub mõnikord kiiremini, kui meie selleks valmis oleme.
Augustis 1991, kui Moskvas püüdsid riigipöörajad ajalugu tagasi keerata,
ei olnud mul enam kübetki kahtlust, et ajalugu kordub: nii nagu 1920. aastal
sündis Eesti riik tsaari-Venemaa kokkuvarisemise keerises, nii saab Eesti
tagasi oma iseseisvuse NSV Liidu lagunemise ajal.
Oleks minevikule valetamine, kui nüüd kinnitaksin, et 1991. aasta
augustiputši ajal keegi ei kartnud. Muidugi me kartsime, mina kaasa
arvatud. Mitte niivõrd enda pärast, sest valikud uue Eesti esimese valitsuse
siseministrina olid teadlikud ja suunatud iseseisva riigi iseseisva politsei
loomisele.
Pihkva dessantdiviisi soomukitekolonni Tallinna piiril vaadates tundsin
kõhedust oma lähedaste pärast. Kuidas naine, ema ja poja pere hakkama
saavad, kui minuga midagi juhtub – umbes nii ma mõtlesin, kuulates kesenam-mäletab-kuidas-hangitud teateid dessantväelaste võimalikest
plaanidest vallutada parlamendi- ja valitsusehoone, tele- ja raadiomaja.
Annaks jumal, et politseikooli kursantidega midagi ei juhtuks – nõnda
mõtlesin ma harjumatult tühjas siseministeeriumi hoones 1991. aasta 19.
augusti hilisõhtul enda kabinetti minnes ja hoonet valvavatele kursantidele
tere öeldes. Need poisid, kes nüüd on kasvanud politseijaoskondade
ülemkomissarideks, olid valmis siseministeeriumi kaitsma ükskõik millise
ründaja vastu.
Kui ööl vastu 21. augustit dessantväelased Tallinna teletorni vallutasid
(kas keegi üldse teab, milleks, sest putš oli juba samahästi kui läbi
kukkunud), küsisin endalt: kas tõesti on võimalik ajalugu tagasi pöörata;
kas riik, mille elujõuetus oli ka pimedatele näha, võib tõesti verisesse
agooniasse langedes edasi kesta?
See ei olnud enam võimalik, tõestas järgmine päev, kui ka Riia sõjaväeringkonna kindralid andsid oma alluvatele Tallinna teletornist taganemise
käsu. See oli taasiseseisvunud Eesti teisel päeval, sest 20. augusti hilisõhtul kuulutas ülemnõukogu Eesti vabaks ja sõltumatuks.
Vabaduse ja sõltumatuse esimene aastakümme on keeruline olnud, sest
taaskord – maailm muutub kiiremini, kui
meie selleks valmis oleme. Harjumuspärase kokkuvarisemine ei ole paljude
jaoks asendunud uue enesekindlusega,
seda tunnetan ma sageli ka Lasnamäel,
kui teiega, head kaaslinlased, kohtun.
Aga ma olen kindel, et mida aeg
edasi, seda mehisemaks muutub Eesti
riik, seda enam jätkub tal jõudu ja ka
oskust hoolitseda oma inimeste eest,
olgu nad siis noored või vanad, edukad
või korraks elu keerdkäikudesse takerdunud.
Uskugem oma riiki, kus me elame, ja
see meie usk muudab ka riigi paremaks.

Alati teie,

OLEV L AANJÄRV

Koeraraha võiks
kasutada otstarbekalt
Pärast koeramaksu
puudutava kirjutise ilmumist
eelmises Lasnamäe lehes
hakkas linnaosa valitsus
saama telefonikõnesid ja
kirju palvetega teemat
jätkata. Ilmnes, et hulk
koeraomanikke tasub
koeramaksu enda elamuvõi korteriühistule. Enamik
neist soovis teada, kas sellise maksu kogumine on
seaduslik.
Ühistu kui iseseisev juriidiline isik
on kahtlemata pädev selliseid
makse oma üldkoosolekul kehtestama. Selline otsus on oma ühistu
raames kõigi tema liikmete jaoks
kohustuslik. Üldkoosolek otsustab
ühtlasi kogutud raha sihtotstarbelise kasutamise üle.
Ühistu tegevust juhib üldkoosolekul valitud juhatus. Juhatuse
tööd kontrollib revisjonikomisjon.
Kord aastas peab juhatus möödunud majandusaasta tulemustest
ühistuliikmetele aru andma. Ilmselt
peaks juhatus andma aru ka koeramaksust laekunud raha kasutamise
kohta.

Koeraraha eest
"hädaabipakke"
Mul tekkis isiklik huvi, kuhu siis
kutsade pealt saadav raha läheb, ja
võtsin ühendust paari juhuslikult
valitud ühistuga. Õigluse mõttes
olgu öeldud, et erilist originaalsust
koeramaksu võtjad raha kulutamise
osas ei ilmutanud. Kõik nad väitsid,
et raha läheb ühistu territooriumi
korrashoiule.
Arvasin naiivselt, et see raha
võiks minna näiteks remondikassasse. Kojamehed koristavad ju
territooriumi niikuinii, sõltumata
sellest, kas seal leidub penide visiitkaarte või mitte. Pealegi viib
enamik koeraomanikke oma lemmiku tavaliselt jalutama ikka kodumajast kaugemale. Parem võiks
osa maksuna kogutud raha eest
osta igale neljajalgsele ühistuliikmele hädaabipaki – kühvli, harja ja
paberkoti ekskrementide koris-

tamiseks. Need võiks
järjekordsel
üldkoosolekul pidulikult
koeraomanikele üle
anda ning panna
neile südamele, et
nad ei läheks koeraga välja ilma selle
hädavajaliku komplektita. Usun, et
sellest oleks rohkem
kasu.
Muide, Saksamaal
käies olen ikka näinud koeraomanikke
niimoodi varustatuna
ning selle üle ei
imesta juba ammu
keegi. Vastupidi, kui
omanik jätab oma
neljajalgse
sõbra
rooja koristamata,
peetakse seda matsluseks ja barbaarsuseks. Seda enam
rabas mind Berliin:
seal ähvardavad teid
igal sammul jälgid
julgad. Loomulikult
tundsin huvi, miks
laiuvad Berliini tänavatel miiniväljad, samas kui teistes Saksamaa linnades ja
külades neid ei kohta. Ja uskuge või mitte, kuid mulle vastati,
et Berliini elanikud
maksavad sedasama, meile nii tuttavat
koeramaksu. Tulemus
kommentaarid liigsed.

Svetlana Kelder leiab, et koeramaksust
laekunud raha jagamine koristajatele on
mõttetu.
on näha ja

Endast lugupidav koer
ignoreerib "sitaplatsi"
Siit tulenevalt tõstataks teisegi
valulise teema ja räägiks lugupidamisest. Lugupidamisest iseenda,
oma naabrite, kaaslinlaste ja ka
loomade vastu. Me nõuame oma
lemmikutelt rangelt, et nad korteris
puhtust peaksid. Kui aga äpardus
on siiski juhtunud, likvideerime
kähku tagajärjed. Miks me siis
tänaval teisiti käitume?
Mulle tundub, trahvima peaks
mitte memmekesi, kelle pontud
nende kõrval ilma kaelarihmata
sörgivad, vaid inimesi, kes jätavad
oma koera junnid tänavale vedele-

ma. Siinkohal tahaksid paljud ilmselt nuriseda koerte jalutamiseks
mõeldud platside puudumise üle,
kuid mõelge ise, millisteks muutuksid need platsid praeguse suhtumise juures, isegi kui nad asuksid
igal tänavanurgal? Miiniväljadeks,
kuhu ei saaks meelitada ühtegi
endast lugupidavat koera!
Sestap, kallid kaaslinlased,
alustagem ümberkorraldusi iseendast, selleks pole vaja muud, kui
hoolida lisaks korterile veel ka oma
hoovist, oma kvartalist, oma linnast.

SVETLANA KELDER
Linnaosa valitsuse juhtivspetsialist

Turvatunne Lasnamäele!
Lasnamäe Halduskogus on
korrakaitsekomisjon.
Komisjoni nimi ütleb juba, et
see komisjon aitab lahendada linnaosas turvalisusega
seonduvaid probleeme.
Komisjoni otsused on nii politseile kui ka linnaosa valitsusele soovituslikud.
Turvalisus on teema millest võib
rääkida lõputult, alati on neid, kes ei
ole rahul politsei või omavalitsuse
tööga. Ükski riik ei suuda oma
elanikele pakkuda täielikku turvalisust, kuid enamik püüdleb sinnapoole, nii ka meie.
Ilmselt on väga vähe neid, kes võivad öelda, et nemad või nende tuttavad ei ole langenud kuriteo
ohvriks. Kurb on see, et paljud kuriteo ohvriks langenud ei teata sellest

politseile. Sellega luuakse kurjategijate seas karistamatuse tunne.
Tegelikult töötab Lasnamäe politsei
küllaltki hästi ja paljud kuriteod
saavad lahenduse.
Kurb, kui on käes varas ja asjad,
aga ei ole kannatanut, sest kuriteost
on jäetud teatamata. Siinkohal
tahaks kutsuda kõiki inimesi ikkagi
kuritegudest ja väärnähtustest politseid teavitama. Lasnamäel on palju
elanikke ja seepärast ka palju kurjategijaid, sest kurikaelu meelitab
alati võõras omand.
Iga omandi valdaja peaks tegema
kõik selleks, et tema vara ei satuks
kurikaelte kätesse. Mida vähem on
peremehetut või lohakil vara, seda
raskem on kurjategijatel seda omandada. Inimesed ei tohiks ka kuritegevusele kaasa aidata varastatud
kraami ostmisega. Kuigi odav hind
ahvatleb, tuleb enesele aru anda, et
järgmine kuriteo ohver võite olla teie
ise ja teie vara müüakse samal

komisjoni algatusel ja linnaosa valitsuse rahastamisel on sisse viidud
paremate politseinike premeerimine.
Omavahelises mõõduvõtus selgitatakse välja parim patrullpolitseinik,
konstaabel, kriminaalpolitsei ja noorsoopolitsei töötaja. Kindlasti on politseile ka see üheks stiimuliks, et teha
oma tööd paremini.
Probleeme turvalisusega on Lasnamäel palju, näiteks narkomaanid,
kodutud, vargad, huligaanid, koolikohustust eiravad lapsed jne.
Korrakaitsekomisjon ja Lasnamäe
Linnaosa Valitsus üritavad leida
neile probleemidele lahendusi.
Samuti saavad kõik lasnamäelased
kaasa aidata oma linnaosa turvalisemaks muutmisel.

moel. Niikaua kui on varastatud
kraamile turgu, niikaua on ka kurjategijate tööpõld lai.

Lasnamäel on puudu
seitse konstaablit
Sellele, et Lasnamäe on ka politseile raske, viitab tõsiasi, et 34 konstaabli ametikohast on täidetud vaid
27. Seega on töötavatel konstaablitel koormus tunduvalt suurem.
Korrakaitsekomisjoni initsiatiivil on
koostööle viidud politsei ja Kaitseliit.
Politsei õpetab kaitseliitlasi abipolitseinikeks, saades seeläbi endale
märkimisväärset abijõudu nii patrullimisel kui ka politseioperatsioonidel.
Samuti on linnaosavalitsus politseile ehitanud Mahtra tänavale igati
kaasaegse konstaablipunkti, kus on
endale tööruumid saanud ka
Kaitseliit. Asudes ühe katuse all,
paraneb kindlasti politsei ja Kaitseliidu koostöö veelgi. Korrakaitse-

AIVAR T OOMPERE
Korrakaitsekomisjoni esimees

Aivar Toomperel on kuritegevuse vähendamiseks hulk huvitavaid ja originaalseid mõtteid.
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Vanast paekarjäärist
võib saada Paepark
Lasnamäel asub hulk
inimestest hüljatud tühermaid, millest on võimalik
tulevikus vormida
kaasaegset elukeskkonda ja
puhkealasid, üheks selliseks
on Paepargiks kavandatud
endine karjäär VanaLasnamäel.
Tulevane Paepark asub Pae ja
Majaka tänavate ning Laagna tee
vahelises kolmnurkses sopis, kus
1962 aastal lõpetati pae kaevandamine. Pärast karjääri sulgemist
immitses tühjaks ammutatud nõkku
vesi ning 62 hektari suurusele maaalale moodustus umbes kümne hektari suurune järv.
Juba aastakümneid on ala haletsusväärses seisus - selle nõlvadel
"ilutsevad" alatasa põlema süüdatud
garaaþilobudikud ning soojal ajal täituvad põõsastikud ja rohupuhmad
napsivendade ja asotsiaalidega.
Lapsi ei julge ükski ema sellele kahtlase asurkonnaga täidetud tühermaale mängima lubada.
Ohtlik on ka sügav valveta
veekogu, kus kohalikud armastavad
siiski ujumas käia ja kus nii mõnigi
napsitaja on oma otsa leidnud.
Ainsad organiseeritud üritused, mis
järvel toimunud, on talvised harrastajate jäärajasõiduvõistlused.

Krooniks kaitsealune
paepaljand
Samas on endises karjääripiirkonnas aga loodusmälestiste hulka
arvatud Lasnamäe paepaljandid,
mille eksponeerimine rahvuskivile
vääriliselt tõstaks ka ümbritsevate
magalarajoonide väärtust elukeskkonnana.
Viimasel ajal on hakanud jäämägi
liikuma ning karjäärialale kogu
Lasnamäe
elanikele
kasuliku
puhkeala – Paepargi – loomine pole
enam ainult kaunis unistus, vaid ilmselt lähiaastatel teostuma hakkav
projekt linnaosa elamisväärsemaks
muutmisel.
Linnakujunduse Arendusbüroo AS
on visandamas ideekavandeid,
milline võiks Paepark välja näha
aastate pärast, kui sinna on rajatud
inimsõbralik elukeskkond, võimalused
tervisespordi
harrastamiseks ja vaba aja veetmiseks nii

Arvamused
Pensionärid
saaksid lisaraha
teenida

lastele kui täiskasvanutele.
Linnakujunduse Arendusbüroo
arhitekti Külli Sambliku sõnul saab
Paeparki kavandades võtta eeskujuks Põhjamaade kogemusi, kus
endistest tühermaadest ja prügimägedest on saanud linna olulised
ühiskondlikud objektid.

Juuli lõpus ja augusti algul
tegelesin puhkuse ajast linna
koristamisega. Elan Ümera t.
11 majas, mille naabruses
kasvab väike männimetsatukk.
Aga metsaalune on kogu aeg
olnud ka nn asotsiaalide meelispaik. Metsaalune oli (ja on
jälle) täis kõikvõimalikku sodi.
"On jälle" sellepärast, et käisin
rohkem kui nädala jooksul iga
päev seal koristamas, korjasin
teeradadelt ja metsa alt ca 15
kg klaasikilde, paberiprahti,
pudelikorke, tühje suitsupakke
ja -pakikilesid... Tegin seda nö
eksperimendi korras - kodused
üldiselt mõistsid mu motiive,
aga arvasid (nagu ma isegi), et
seda puhtust pole kauaks.
Mõelge, palun, kuidas
motiveerida sadu noori pensionäre, kes päevad läbi kodus
istuvad, Lasnamäe koristamisele. Kas neile pole vaja väikest
pensionilisa? Et teha nendega
lepingud – sulle see metsatukk
hooldada, sulle need teeääred,
teile see jube tühermaa, kus
Laagna tee 15 aastat tagasi
Maardu-poolses otsas pooleli
jäi. LOV ametnik käib kohad
kord kuus koos hooldajaga läbi
ja siis vaadatakse, kas mammi
või papi on väärt kogu kuutasu
või on asi temast lohakile
jäänud. Siis tuleb otsida uus
vabatahtlik. Looge see võimalus, kuulutage Lasnamäe
lehes, ehk saab asja.

Paepargi idee on pikaajaline ja
loominguline projekt, mis nõuab
arenguks aega. "Paeparki ei saa
kavandada kiiresti-projekt-valmismeetodil," leiab arhitekt. "Alustada
tuleb küll üldkontseptsioonist ja
erineva kasutusega alade planeerimisest, kuid ilmselt tekib hulk ideid
töö käigus." Paepargi rajamisega
pole tema sõnul võimalik liialt kiirustada, sest see on tasuv, kuid on
üsna kallis ettevõtmine.
Sambliku sõnul on Paepargi
esimene arhitekt loodus – ala
eeliseks on omapärane ja hinnaline
looduslik paekivi, mida ei tohiks
katta mullaga ja varjata massiivsete
ehitistega, vaid mis tuleks just varjust välja tuua ning eksponeerida.
Arhitekt näeb Paepargis eelkõige
korrastatud puhkeala, kust kaoksid
vanade autokummide virnad ja
prügihunnikud. Samblik lubaks
Laagna teega piirnevale alale tulevikus tervisesportlased, jooksjad,
jalgratturid, rula- ning rulluisusõitjad.
Viimaste jaoks võiks luua ka väikese
ekstreemspordiväljaku
sarnaselt
Tartus olevale skatepargile, kus on
kaldteed, nn kausid ja muu trikitamiseks vajalik.

Jaksu soovides,

Valgus
peletab pätid
Samas peab Paepargis olema võimalik ka vanuritel ja väikelastega
emadel ning kõigil teisel linlastel
segamatult roheluses viibida ning
jalutada. "Lastele tuleks luua mänguväljakud,"
selgitas
Samblik.
"Lõbustuspark pole sinna ilmselt
kõige õigem, aga võib-olla sobiks
mõni samalaadne väiksem ajaviitmiskoht."
Arhitekti sõnul on võimalikud
mitmed erinevad vaba aja veetmise
viisid, kas või järvekese ärakasutamine paadisõiduks, kalastamiseks ja
ujumiseks, millega seal praegu "metsikult" niigi tegeldakse. Keskelt kitseneva veekogu ületamiseks on
kavas ehitada ühtlasi nii dekoratiivne
kui praktiline sild, mis oleks öösel

I NGRID EYLANDT -K UURE

Linnaosavalitsusi
on vaja

valgustatud. Hästi valgustatud peaks
olema kogu park – see peletaks
sealt ka hämaras tegutseva seltskonna.

Arhitekt Külli Samblik ja projektijuht Stepan Maurits leiavad, et
atraktiivne paekivi peab Paepargis olema väärikalt eksponeeritud.

I GOR GROMOV

Linnaosa premeeris politseinikke
Lasnamäe Linnaosa
Valitsus premeeris juulis
rahaliselt viit Tallinna Ida
Politseiosakonna töötajat,
kelle töötulemused olid
esimese poolaasta parimad.
3500 kroonise preemia said konstaabel Jelena Vimberg, noorsoopolitsei vaneminspektor Helle
Soots, patrullteenistuse inspektor
Sergei Etner, uurija Julia Minajeva ja
kriminaaltalituse vaneminspektor
Aleksandr Sematonov.
Premeeritavad esitas linnaosavalitsusele Tallinna Politseiprefektuur.
Linnaosa maksis preemiat omatuludest.
Kolm aastat noorsoopolitseis töötanud endine õpetaja Helle Soots

ütles, et püüdis juba õpetajana nn
raskeid lapsi aidata. Paasiku tänava
konstaablipunktis töötades puutub ta
peamiselt kokku pisivargustega.
"Tore, et linnaosa valitsus leidis
võimaluse politseinikke rahaliselt
toetada," lausus Soots, kelle sõnul
oli üldise politsei materdamise
taustal premeerimine meeldiv üllatus.

RUSLAN VEEBER

Helle Soots kasutas
3500 kroonist preemiat
köögi remondiks.

Lasnamäe linnaosa vanem
Olev Laanjärv tõstatas ajalehe
Lasnamäe eelmises numbris
küsimuse, kas linnaosavalitsused on vajalikud. Arvan, et on
küll, kuid teatud tingimustel.
Linnaosavalitsused on vajalikud, sest nad on oma elanikele
lähedasemad, tunnevad paremini kohalikke olusid ja saavad
tekkivaid probleeme operatiivsemalt lahendada.
Samal ajal peaksid linnaosavalitsuste ülesanded olema selgemalt määratletud ja seadusandlikult vormistatud, seatud
eesmärkide täitmine eeldab
rahalist katet. Samuti leian, et
tuleb kehtestada kontroll seaduste ühese täitmise üle linnaosavalitsuste poolt, nagu ka
neile eraldatud rahaliste vahendite otstarbekohase kasutamise
üle.

VLADIMIR BAUM
Ootame Teie arvamusi:
toimetus@lasnamae.tallinnlv.ee
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Busside
ümbersuunamine
ööl vastu
1. septembrit
Seoses rahvusvahelise automoto ringrajasõidu võistlusega "Volkswagen City Circuit"
on 31. augustistil alates kl 00st kuni 1. septembri kl 24-ni
suletud J. Smuuli tee mõlemad liiklussuunad Narva
maantee ja Laagna tee vahelisel alal.
Bussiliin nr 19 suunatakse
ümbersõidule linnast väljuval
suunal mööda Narva maanteed, Vana-Kuuli, Liikuri,
Varraku, Punane ja P. Pinna
tänavat, lõpp-peatus on P.
Pinna tänaval paikneval autobusside seisuplatsil.
44. liini bussid suunatakse
ümbersõidule kesklinna suunal mööda P. Pinna, Punane,
Varraku, Liikuri ja Vana-Kuuli
tänavat ja Narva maanteed,
lõpp-peatus on P. Pinna
tänaval paikneval autobusside seisuplatsil.
35. liini bussid suunatakse
ümbersõidule mõlemal suunal
mööda Narva maanteed,
Vana-Kuuli, Liikuri, Varraku,
Punast ja Kuuli tänavat.
13. liini bussid suunatakse
Õismäe suunal ümbersõidule
mööda Laagna teed, Varraku
ja Punast tänavat.

Busside
ümbersuunamine
7. septembril
Seoses autode kiirendusvõistlusega Speedest 2002
on 7. septembril kl 8–20 suletud Laagna tee Varraku tänava ja Mustakivi tee vahelisel
lõigul.
Bussiliin nr 51 suunatakse
ümbersõidule mõlemal suunal
Mahtra, Osmussaare, Kuuli
ja Varraku tänava kaudu.
58. liini bussid suunatakse
ümbersõidule mõlemal suunal
Mahtra, Osmussaare, Kuuli
ja Punase tänava kaudu.
67. liini bussid suunatakse
ümbersõidule mõlemal suunal
Mahtra, Osmussaare, Kuuli ja
Varraku tänava ning Laagna
tee kaudu.
13. liini bussid suunatakse
ümbersõidule mõlemal suunal
Mahtra, Osmussaare, Kuuli ja
Varraku tänava ning Laagna
tee kaudu.

Toimetus
Telefon: 6 457 718,
e-post: toimetus@lasnamae.
tallinnlv.ee
Reklaami tellimine:
Monika Huum, tel 6 277 287,
faks 6 277 286, GSM 051 41 278,
e-post: info@ssm.ee.
Reklaami hinnakiri:

1/1 280x390 mm 15 000 kr
1/2 280x195 mm 9 500 kr
1/4 140x195 mm 5 500 kr
1/8 140x97,5 mm 3 000 kr
1/16
70x97,5 mm
1850 kr

Lasnamäe linnaosa
valitsuse infotelefon
6 457 700

Linnaosa pakub
töötutele tööd
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
kutsub linnaosas elavaid registreeritud töötuid alates 26.
augustist taas heakorratöödele.
Huvilistel tuleb esmalt pöörduda
Tallinna Tööhõiveametisse ja
võtta sealt linnaosavalitsusele
registreeritud töötu staatust
tõendav suunamiskiri.
Täiendavat teavet saab linnaosavalitsusest Punane 16 tuba
201 või linnaosavalitsuse infolauast või telefonil 6 457 701.

Autode
kiirendusvõistlus
Autode kiirendusvõistlus
Speedest 2002 toimub 7. septembril Tallinnas Laagna teel
Mustakivi ja Varraku silla vahelisel alal.
Lähemat teavet kiirendusvõistluse kohta saab koduleheküljelt www.ss.ee.

AJAXi finaalmäng
Lasnamäe jalgpalliklubi AJAX
mängib 1. septembril kell 20.30
Lilleküla staadionil Väikese
Karika finaalmängus.
NB! Noored jalgpallihuvilised
saavad klubi treeningutele registreeruda telefonil 052 21 237.

Otsime
arvutiõpetajat
Lasnamäe Sotsiaalkeskus Killustiku 16 otsib arvutiõpetajat (eesti
ja vene rühmad). Telefon 6 011
201 ja 6 218 998.

Tulge vehklema
Vehklemisklubi “Rünnak” võtab
vastu 11-14 aastaseid poisse ja
tüdrukuid. Teavet saab telefonil
056 609 289

Rindemeeste
ühendus kutsub
Rahupäevale
Eesti Rindemeeste Ühendus kutsub Teise Maailmasõja alguspäeval ja ülemaailmsel rahupäeval 1. septembril kell 15 Sõjamäele Jüriöö parki mälestustseremooniale. Tseremoonia on
pühendatud Eesti kaotustele ja
kannatustele viimases sõjas.

Korteriühistute
esindajatele
Linnaosa valitsus kutsub korteriühistute esindajaid 11. septembril kell 16 linnaosavalitsusse kohtuma "Tallinna korteriühistud
korda" projektijuhi Eero Saavaga. Kohtumine toimub linnaosavalitsuse viienda korruse saalis
(Punane 16). Teavet üritusest
saab telefonil 6 457 731.

Medõde
tuleb koju
Haiglast lahkunud, kuid siiski abi
vajavatel patsientidel, samuti
liikumisvõimetutel või -puudega
inimestel on nüüdsest võimalik
kasutada koduõe teenuseid.
Teenuse saamise alus on
perearsti või statsionaari raviarsti
otsus (saatekiri) õendushoolduse
vajadusest. Teenuseid osutatakse iga päev kl 8–20.
Lisateave ja registreerimine
tööpäevadel kl 9–16 telefonil
6 050 797.

Linnaosa haljasalad
muutuvad kenamaks
Hulk Lasnamäe teid ja
tänavaid said juulis uued
pingid ja prügikastid, kokku
läks see linnaosa inimsõbralikumaks muutmise aktsioon
maksma 99 000 krooni.
16. augustil valmis park Asunduse
ja Pallasti vahelisel haljasalal.
Samas lõpeb Kivila 3h pargi
rajamise esimene etapp kogumaksumusega 2,8 miljonit krooni.
Peterburi maantee Väo karjääri
juures asuv teelõik saab aga haljastatud 17 pärna ja tammega, mis istutatakse ümber rajatava spordihalli
alla jäävalt Punane 45 asuvalt
krundilt.
Lasnamäe elanikud suhtuvad linnaossa uute pinkide paigaldamisse
ja parkide rajamisse vastakate tunnetega, sest sageli saavad pingid
noortekampade, narkomaanide ja
asotsiaalide kogunemiskohtadeks.

See narkomaan pingist ilmselt üksi jagu ei saa, küll aga koos
sõpradega.
Linnaosa vanem Olev Laanjärve
sõnul peaks vastrajatud parkidel ja
paigaldatud pinkidel rohkem silma
peal hoidma Ida Politseijaoskond
patrullide
marsruutide
kohendamisega eriti õhtusel ja öisel ajal

"Teen prefekt Kalle Laanetile sellekohase kirjaliku pöördumise,"
lausus Laanjärv.

MIHHAIL ZUJEV

Probleemsed lapsed
veedavad suve laagrites
Paarikümnel Lasnamäe
probleemsel lapsel on võimalus veeta suve lõpp
laagrites, kus nad omandavad skauditeadmisi ja
saavad kedagi kahjustamata
vaba aega veeta.
Kümme 11–13 aastast, peamiselt
vene rahvusest raskesti kasvatatavat last viibisid augusti keskel
Saaremaal Tehumardi laagris ja 15
last on praegu Ida-Virumaal Jõhvis.
Saaremaa laagri korraldamisel
tegi Lasnamäe Linnaosa Valitsus
koostööd Tallinna Politseiprefektuuri, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Kaitseliidu Saare malevaga. Saaremaal telkides elanud lastel
oli nii meelelahutust kui tööd. Peamiselt olid Lasnamäe lapsed abiks
ranna koristamisel.
Jõhvi laagri korraldamisel teeb linnaosa valitsus koostööd Jõhvi
Noortekeskusega. Laagris tutvutakse Jõhvi linna ja selle ümbruskonnaga (Toila, Kiviõli tuhamäed,
Kohtla-Nõmme kaevandusparkmuuseum, Kuremäe klooster), samuti
omandatakse skauditarkusi nii loenguil kui ise praktiseerides. Lapsed
elavad Jõhvi Noortekeskuses.

Lasnamäe Avatud
Noortekeskus
alustab hooaega
Noortekeskuses Kahu 4 on septembris plaanis järgmised üritused:
4. september - koolialguse
triangel
10. september - ehete meisterdamine pärlitega
13. september - sõprade mäng
18. september - kinoõhtu
21. september - piljardivõistlus
23. september - sügisoksjon
27. september - live concert
30. september - nooleviske võistlus
Kellaaegu tuleb meie majja
kaema tulla!
Veel anname teada, et sügisest
on võimalik ka vene noortel kitarri
õppida. Samas alustab tegevust
filmifriikide klubi.

Linnaosa juhid jagasid Saaremaale sõitvatele lastele õpetussõnu ja
kommi.
Mõlemas laagris osalejad on politsei vaateväljas olevad noored ja valiku nende hulgast tegid Ida Politseiosakonna noosoopolitseinikud.
Lasnamäe linnaosa vanem Olev
Laanjärv on enda eelmistel töökohtadel tegelenud probleemsete poiste
suvelaagrite korraldamisega.
"Veendumus on praktikas kinnitu-

nud - lastele tuleb anda võimalus tänavakeskkonnast välja saada, neile
paremat tegevust leida ning seda
saab nimetada kuritegevuse ennetamiseks juba eos," lausus Laanjärv.

PAAVO PETTAI ,
Linnaosa vanema asetäitja

