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Zlatõje Gorõ
on täitunud
15 aastat!
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Laste ja isade
ühine spordipäev

Lasnamäe Leht
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht

LÜHIDALT
Lasnamäe Linnaosa Valitsus nüüd ka Facebook’is,
Youtube’is ja Twitter’is
Internet on tugevalt seotud meie
igapäeva eluga ning saanud olulise
teabe allikaks paljude jaoks. Neile, kes harjunud ja kellele meeldib
saada informatsiooni internetist, lõi
Lasnamäe linnaosa valitsus oma kasutajakontod Facebook’i ja Twitter’i
sotsiaalvõrgustikes.
Meie linnaosavalitsust sealt leida on väga lihtne. Lihtsalt sisestage oma brauserisse aadress
www.facebook.com/Lasnamae või
valige Twitter’is LasnamaeLOV.
Linnaosavalitsus soovitab kõigile:
ühinege ja kasutage sotsiaalvõrgustikes pakutavaid võimalusi. Niiviisi
saate õigeaegselt teateid meie linnaosas toimuva kohta või pöörduda
meie poole küsimuste, kaebuste, ettepanekute ja ideedega.
Facebook’i lehel on fotoreportaažid meie linnaosas toimuvatest erinevatest üritustest. Samuti võib meie
Facebook’i lehel jälgida telesaadet
„Lasnamäe uudiseid“, mida seni näidati vaid TVN telekanalil. Youtube’i
kasutajatel on võimalus jälgida „Lasnamäe uudiseid“ ja muid meie linnaosaga seotud videoid meie kanalis
www.youtube.com/LasnamaeLOV.
Lisaks võib veebis leida kogu informatsiooni Lasnamäe linnaosa valitsuse kohta ka linnaosa lehelt pealinna kodulehel. Aadressil http://www.
tallinn.ee/lasnamae on teie jaoks
avaldatud
ametlik teave, vajalikud
dokumendid,
teadaanded
tulevaste ürituste kohta.

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
LASNAMÄE LEHT
Telefon: 645 7704
E-post: toimetus@lasnamaeleht.ee
Reklaaami tellimine, kirjastus ja levi
Päike OÜ
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee
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Kiirustage avaldust esitama
ning ärge rutake kuulujutte uskuma!

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem
Vaid veidi üle kuu on jäänud maamaksust vabastamise avalduse esitamiseks. Seni ei ole lasnamäelased
väga kiirustanud avalduse kirjutamisega, et kasutada võilamust mitte
maksta järgmisel aastal maamaksu
ja säästa pereeelarve raha. Novembri
lõpuks on esitatud veidi alla 22 tuh
avalduse, millest peaaegu kaheksa
tuhat esitati internetis. See on alla
poole oodatud avaldustest.
Tõenäoliselt lükkavad paljud aval-

duse esitamise harjumuspäraselt viimaseks hetkeks. Vähe sellest – paljud langesid eksitavate kuulujuttude
ohvriks ning avaldasid soovi tühistada juba esitatud avaldus. Lasnamäe linnaosa valitsusse pöördusid
mitmed linnaosa elanikud palvega
tühistada juba esitatud avaldus maamaksust vabastamise kohta. Selle
peamiseks põhjuseks on alusetud
kuulujutud.
Linlaste seas levib teave, et kui
kirjutada see avaldus ja saada maamaksust vabastus, siis edaspidi ei ole
võimalik müüa oma korterit, kirjuta-

da see teisele nimele või võtta laenu
selle tagatisel. Tegelikkusele mittevastava informatsiooniga hirmutatud korteriomanikud on saanud selle
oma tuttavatelt ja lähedastelt.
Tahaksin veel kord tuletada meelde, et Tallinna linnavalitsuse otsusega võivad pealinna korteriomanikud
1. septembrist esitada avaldusi maamaksust vabastamise kohta. See ei
mõjuta kuidagi teie õigusi teile kuuluva vara suhtes. Otsuse ainus eesmärk on anda Tallinna elanikele võimalus säästa raha, mis on väga tähtis
ajal, kui hinnad hoogsalt kasvavad.
Samuti on pöördunud Lasnamäe
linnaosa valitsusse mõned inimesed,
kes soovisid loobuda juba esitatud
maamaksust vabastamise taotlusest,
argumenteerides seda sellega, et sellistel riigi majanduse jaoks keerulistel aegadel peavad nad vajalikuks
maksta riigile makse.
Veel üks põhjus, miks korteriomanikud ei kiirusta avalduse esitamisega, seisneb selles, et korruselamute
elanikud ei tea, et maamaksust vabastamine puutub ka neisse. Asi on
selles, et isegi kui korter asub üheksandal korrusel, siis selle juurde
kuulub kinnitatud osa maa krundist,
kus asub terve maja. Järelikult korteriomanik on ka maaomanik, mille
eest tuleb maksta maamaksu, kui ei

Kultuurikeskus Lindakivi saab 17 aastaseks!

Tallinna suurim KK Lindakivi
pakub igas eas linlastele rohkesti
vaba aja veetmise võimalusi. Kultuurikeskuse huviringide majas,
aadressil Kalevipoja 10 tegutsevad
kultuurikeskuse huviringid ja aadressil Koorti 22 asuvas peamajas
toimuvad kontserdid, keeletunnid,
teatrietendused, konverentsid ja
näitused. Kultuurikeskuse direktor
Katrin Siska on elavdanud linlaste
huvi kultuurikeskuses toimuva vastu tuues programmi uued üritused.
2010. aastast alates viime keskuses
läbi suurejoonelisi laadafestivale,
igal aastal korraldame koostöös Las-

namäe LOV-ga Lasnamäe päevi,
vabariigi aastapäeva, eakate ja vanavanematepäeva, luulekonkurssi
„Emakeelel ilus kõla” ja palju muud
põnevat.
Kultuurikeskuse
kollektiivid
korraldavad traditsioonilisi jõulu– ja kevadkontserte. Rahvusvahelisel tantsupäeval osalevad kõik
kultuurikeskuse
tantsukollektiivid, emadepäeval kultuurikeskuse
ja Lasnamäe loomingulised kollektiivid. Väga populaarsed projektid on rahvusvaheline noorte
estraadilauljate konkurss „Laagna
Laul 2011”, rahvusvaheline laste estraadilaulu konkurss „Jõulukohtumised” ning rahvusvaheline amatöörfilmi festival „Ennenägematu kino”.
Kord kuus on majas tantsuõhtu

keskealistele, regulaarselt toimuvad
tasuta kontserdid igas eas kultuurihuvilistele, Vene Noorsooteater korraldab vahvaid etendusi kogu perele,
toimuvad huvitavad näitused, mis on
kõigile külastajatele tasuta.
Tere tulemast Lindakivi Kultuurikeskusesse!

esitata õigeks ajaks maamaksust vabastamise avaldust.
Avalduse esitamiseks ei ole jäänud
enam palju aega. Loomulikult on
kõige mugavam viis avalduse esitamiseks internetis. Neil, kellele see
variant ei sobi, tuleb pöörduda Lasnamäe linnaosa valitsusse. Kutsun
teid tegema seda nii kiiresti kui võimalik, sest ees on jõulupidude hooaeg ehk aeg möödub märkamatult.
Milleks seista jaanuari alguses pikkades järjekordades, kui praegu võtab avalduse esitamine paar minutit
aega? Seda enam, et ilmaennustajate
lubaduste järgi tulevad detsembris
ja jaanuaris külmad ilmad, seetõttu
tasub kasutada viimaseid suhteliselt
sooje päevi selleks, et minna linnaosavalitsusse ja esitada avaldus.
Kui teie omandis on korter, mida
te rendite, siis sellist korterit ei saa
vabastada maamaksust. Sama puutub
ka korteritesse munitsipaalelamutes.
Lasnamäe linnaosa valitsuses võetakse avaldusi vastu tööpäeviti kl
9–17, välja arvatud reedeti. Reedel
võib esitada avaldusi kl 16-ni. Lõuna
kl 12–13. Vastuvõtt toimub Pallasti
tänaval asuva linnaosa valitsuse uue
maja esimesel korrusel ruumides 104
ja 105. Avaldusi võetakse vastu 10.
jaanuarini 2011. a.

Kultuurikeskus
Lindakivi kutsub
kõiki „Päkapikkude
festivalile!
18.detsembril kell 12.00
lustivad päkapikud
lauldes ja tantsides
kontsertsaalis.
Peale kontserti
kaunistame
üheskoos piparkooke
ja meistertame
jõulukinke.
Parimatele üllatused!
Pilet 3€
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LINNAOSAVANEM

Lugupeetud lasnamäelased!
Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem
Kõigepealt tahan avaldada
kaastunnet Rukkilille lasteaias
hukkunud poisi sugulastele ja lähedastele. On raske leida sõnu, et
kergendada sellise kaotuse valu
ning raske ette kujutada, kas selliseid sõnu üldse on. Lapse kaotus
on kõige suurem õnnetus. Võtke
vastu meie siiras kaastunne, kõik
me kurvastame koos teiega. Tragöödia, mille põhjusi uurivad
korrakaitseorganid, on aje üksikasjaliku analüüsi tegemiseks
– mida tuleb ette võtta, et see ei
korduks? Kas tragöödia põhjuseks on asjaolude kokkusattumine, seadmed või inimfaktor? Kiireid järeldusi teha ei tohi mitte mingil
juhul.
Juba üsna pea lõpeb sügis, mitte üksnes kalendri, vaid ka ilma järgi.
See tähendab, et muutub meie elurütm, aga kommunaalteenistustel tekivad lisaülesanded. Esmalt on kõne all tänavate koristamine, puhtuse
ja korra hoidmine nii sõidu- kui ka kõnniteedel. Linnaosavalitsusel on
suuri kriitilistes olukordades töötamise kogemusi ning kuigi me loodame, et lumerekordeid, kus ööpäevas sajab sademete kuunorm, ei tule,
hakkame rakendama vajalikke meetmeid. Selles mõttes loodab Lasnamäe linnaosa valitsus tihedale koostööle korteriühistutega. Oktoobrist
käib edukalt aktsioon langenud puulehtede väljavedamisel.
Kui mullu korraldati Lasnamäel linnaosavalitsuse jõududega puulehtede äravedu vaid sotsiaalsete objektide, nagu lasteaiad, territooriumitelt, siis sel aastal me pakkusime korteriühistutele langenud puulehtede, mida kogutakse korteriühistule kuuluvalt territooriumilt ja
läheduses asuvatelt kruntidelt, tasuta äravedamist. On väga meeldiv, et
korteriühistud sellele väga kiiresti reageerisid ja aktiivselt töösse lülitusid. Oktoobri jooksul on meil ära viidud juba 27 tonni puulehti. Kuigi eelarve võimalused on piiratud, peaks selleks aktsiooniks eraldatud
vahenditest piisama.
Korruselamute küsimusi on võimatu lahendada elanike, kelle huve
enamikel juhtumitel esindab korteriühistu, osavõtuta. Seoses sellega
pöördun korteriühistute juhtkondade poole ettepanekuga aktiivsemalt
osaleda infopäevadel, mida regulaarselt korraldatakse Lasnamäe linnaosa valitsuses. Need infopäevad on heaks võimaluseks saada informatsioon vahetult ja koht, kus võib teatada oma probleemidest, küsida
vajalikku teavet, esitada oma ideesid.
Lasnamäe linnaosa valitsuse eelarve moodustab vaid mõned protsendid linna eelarvest, samal ajal kui meie linnaosas elab umbes üks
neljandik Tallinna elanikkonnast ning peaaegu kümme protsenti Eesti
elanikkonnast! Kuid seal, kus me ei suuda aidata finantsiliselt, võivad
linnaosavalitsuse töötajad aidata nõuga, suunata vajalikku ametiasutusse, aidata dokumentide vormistamisel.
Lasnamäe linnaosa valitsuses otsustati taastada regulaarsed kohtumised õpilasomavalitsuste esindajatega. Ühelt poolt on see võimaluseks pakkuda õpilastele uusi projekte ja ideid. Teiselt poolt – kuulata,
mida noored ise tahavad. Esimene kohtumine toimus novembris ning
selles osalejad ütlesid välja rida ettepanekuid ja ka kriitilisi märkusi
selle suhtes, kuidas Lasnamäel noorsootööd korraldatakse. Kõikide
ettepanekute ning iseäranis kriitikaga arvestatakse edaspidises töös.
Seda enam, et kohtumised õpilasomavalitsuste esindajatega muutuvad
regulaarseteks.
Järgmine kohtumine toimub 16. detsembril Pae Gümnaasiumis.
Selleks, et linnaosavalitsus oleks lasnamäelastele lähedam, tegime
vastavad lehed populaarsetes sotsiaalvõrgustikes Facebook, Twitter ja
portaalis Youtube. Kui teil on mugavam suhelda internetis, siis võite teatada oma probleemidest, esitada ettepanekuid, ideid ja küsimusi
tänu võimalustele, mida pakuvad sotsiaalvõrgustikud.
Endiselt ilmub teie jaoks Lasnamäe Leht ning me jätkame tööd selle täiustamise kallal, et teha see aktuaalsemaks ja linnaosa elanikele
nõutavamaks. Seoses sellega mul on ettepanek meie lehe lugejatele:
mulle tundub, et pealkiri Lasnamäe Leht, näeb välja liiga argipäevane
ja ilmetu. Kutsun lasnamäelasi osalema meie lehele parima pealkirja
leidmise konkursil. Omapoolseid ideid võite saata e-postile maksim.
volkov@tallinnlv.ee. Kõige huvitavamate ettepanekute autorid saavad
linnaosavalitsuselt meened.
Varsti algavad jõulupeod ning mina soovin kogu südamest Lasnamäe
elanikele head jõulumeeleolu terveks detsembriks!
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Saage tuttavaks –
Lasnamäe linnaosa vanema uued asetäitjad
Lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Inga Skurihhin
Lasnamäe linnaosa vanema
asetäitja
Minu nimi on Inga Skurihhin ja
olen Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja. Varem tegelesin Tallinna üldise arengu kavandamisega ja kindlasti
kasutan omandatud teadmisi Lasnamäel.
Minu ülesandeks Lasnamäel on
tegeleda sotsiaalhoolekande korral-

damisega linnaosas ning minu sooviks on tagada Lasnamäe lastele ja
noortele hea ning turvaline elukeskkond. Pean oluliseks, et kõigil linnaosa lastel oleks kõht täis, nende eest
hoolitsetaks ja neil oleks võimalus
õppimiseks, mängimiseks ja vaba aja
veetmiseks. Kahtlemata on ka täiskasvanute heaolu oluline, kuid kindlasti tuleb toetada just nõrgemaid
meie linnaosas. Pean vajalikuks, et

abi jõuaks töötute, pensionäride ja
raske majandusliku olukorra all kannatavate peredeni.
Võite alati oma rõõmudest ja ettepanekutest teada anda, samuti pöörduda oma muredega, et neile koos
lahendus leida. Palun vastuvõtule
tulemiseks end eelregistreerida telefonil 6457780.

Head Lasnamäe elanikud!
Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa vanema
asetäitja

Minu nimi on Jaanus Riibe. Lasnamäe linnaosavanema asetäitjana vastutan kultuuri ja noorsootöö
valdkonna eest. Varasemalt töötasin
Tallinna linnapea Edgar Savisaare
referendina; olen juhtinud Tallinna
Üliõpilaskondade Ümarlauda ja olnud ka Eesti Üliõpilaskondade Liidu
arendusjuht. 2005. aastal lõpetasin
Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja 2010. aastal Tallinna Tehnikaülikooli. Hindan avatust ja koostööd,
sest vaid linnaosa elanikega üheskoos arutades leiame õiged lahendused probleemidele.
Oma töös seisan selle eest, et Lasnamäe elanikele pakutaks edaspidi
paremaid ja kvaliteetsemaid vabaaja
veetmise võimalusi. Teen koostööd
koolide ja lasteaedadega, kultuuri-

keskuse Lindakivi, Lasnamäe Spordikompleksi ja erinevate mittetulundusühingutega. Noored ei ole mitte
ainult meie tulevik, vaid tänane päev
ja nendesse panustamist tuleb alustada kohe.
Tean, et Lasnamäe elanikud hindavad linnaosajuhte pigem tegude,
kui sõnade järgi. Kavatsen kasutada
kõiki oma teadmisi ja oskusi elanike huvide paremaks esindamiseks
ja seisan selle eest, et head mõtted
saaksid ellu viidud.
Hea, linnakodanik! Kui sul on mõni
mure, idee või küsimus, siis võta minuga julgelt ühendust, saada mulle ekiri aadressile jaanus.riibe@tallinnlv.ee või helista numbril 6457742.
Koos leiame lahenduse!

Lasnamäel algas
Peterburi tee alguse renoveerimine
Taavi Aas
Tallinna abilinnapea

Renoveeritava Ülemiste ristmiku
ehitustööde järg jõudis 20. novembrist Peterburi teele, kui seal suleti
liiklus lõigul Tartu maanteest Majaka tänavani. Kevadeni saab seal veel
kummaski suunas ühte sõidurada
kasutada, kuid siis neelab teeehitus
needki ning kasutada tuleb võimalikke ümbersõite.
Kasutasime kõikvõimalikke meediakanaleid algavatest teetöödest teatamiseks, kuid võib karta, et mingile
osale autojuhtidest tuleb teeehitus
ikka üllatusena. Seetõttu pingestub
liiklusolukord Peterburi tee sulgemisel terves piirkonnas ja esimestel

nädalatel on oodata suuri ummikuid.
Õnneks avanes möödunud nädala
lõpus liiklusele renoveeritud Pallasti
tänava lõik ning ümbersõiduks saab
kasutada Majaka tänavat. Võimalusel võiksid autojuhid oma sõidud
suunata ka Laagna tee kaudu Gonsiori tänavale või kasutada Smuuli
tee viadukti ja Suur-Sõjamäe tänavat. Samuti on võimalus suunduda
Nehatu juurest linna piiril Tallinna
ringteele.
Ühistranspordile tagame läbipääsu kogu teetööde aja jooksul. Siiski
peavad ka bussireisijad arvestama, et
vähemalt esialgu on ummikute tõttu
ühiskondlikul transpordil raske sõiduplaanist kinni pidada ja bussid liiguvad vabagraafiku alusel. Sarnaselt
autojuhtidele peavad ka ühistranspordi kasutajad arvestama suurema
ajakuluga.
Teid ja tänavaid ei ole kahjuks võimalik remontida neid vähemalt osaliselt sulgemata. Seega peaksid linlased varuma aega ja kannatust ning
mõistma liikluse problemaatilisuse
põhjuseid. Probleeme valmistas esialgu ka näiteks Järvevana tee ehitus
ja Veerenni tänava otsa sulgemine,
kus aga praeguseks on liiklus päris
hästi hajunud.
Terve Ülemiste liiklussõlme, mis
teeb piirkonna liikluse ohutumaks
ja sujuvamaks valmimistähtaeg on
2013. aasta hilissügisel. Projekt mak-

sab kroonivääringus kokku pisut üle
miljardi, millest suurema osa katab
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.
Oma järge jäävad pärast seda ootama
veel näiteks Russalka ja Haabersti
ristmikulahendused.
Võimalikud ümbersõiduteed on:
1. Majaka ja Pallasti tänavate kaudu
2. J.Smuuli tee ja Suur-Sõjamäe tänava kaudu
3. Laagna tee ja Gonsiori tänava kaudu
4. Lagedi tee ja Tallinna ringtee kaudu

LÜHIDALT
Laagna teel polnud seni ühtegi valgusfoori. Antud tõsiasi on tingitud
sellest, et tee oli algselt mõeldud
kiirteena, kus ristmike funktsioone
täidavad hargnemiskohad, ülekäigurajad aga asuvad kas üle maantee
sildadel või maa all. Aga tee lõpus,
Maxima ja Säästumarketi kaupluste
juures polnud võimalik ülekäigurada
kuhugi peita. Mõneks ajaks päästis
olukorra autode sõidukiiruse piirang kuni 50 km tunnis. Seoses jalakäijate voolu suurenemisega ning
kaubanduskeskuse ehitamise taustal
otsustati paigaldada siia valgusfoor
ja ülekäigurajale lisavalgustus. Nüüd
peaks see koht muutuma ohutumaks,
eriti pimedal ajal.
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Tänavate koristamine talvel,
libaloendajad – korteriühistute infopäeva teemad
Julia Timerbulatova
peaspetsialist

Korteriühistute infopäevade korraldamine on juba heaks tavaks saanud.
Korteriühistute esindajatel on nende
ürituste ajal hea võimalus rääkida
oma probleemidest, vajadustest ja
muredest, mis tekivad korrusmajade
elanikel.
Oktoobri lõpus toimunud infopäeval rääkis Statistikaameti esindaja
Jaana Värava, kuidas hakkab toimuma rahvaloendus, milleks seda vaja
ning kuidas mitte langeda libaloendaja ohvriks.
Uuel aastal tuleb mitte üksnes jõuluvana!
Varsti algab rahva ja eluruumide
loendus 2011 (REL 2011). Esimest
korda Eesti ajaloos saavad riigi alalised elanikud täita rahvaloenduse ankeeti internetis ajavahemikus 31. detsembrist 2011. a 31. jaanuarini 2012.
a. Neid, kes ei kasuta seda võimalust,
külastavad rahvaloendajad perioodil
16. veebruarist 31. märtsini 2012. a.
REL 2011 näitab, kui suur on väljaränne riigist eelmise rahvaloenduse
ajast 2000. aastal ning kui palju inimesi tegelikult elab Eestis.
Selleks et 2011. aasta rahvaloendus
mööduks edukalt, pöördub Statistikaamet korteriühistute esindajate
poole palvega avaldada nende majades vastavad plakatid ajavahemikuks

15. detsembrist 15. veebruarini ning
tagada rahvaloendajatele sissepääs
igasse majja ja igasse eluruumi perioodil 16. veebruarist 31. märtsini.
Viljaka koostöö jaoks vajab Statistikaamet korteriühistute esindajate
kontakte. Juhul, kui rahvaloendajal
ei ole võimalik siseneda trepikotta,
pöördub ta nimetatud esindaja poole.
Lumi, jääpurikad, lörts – kes seda
kõike koristab?
Suurt huvi tekitas arutlus selle üle,
kuidas toimub tänavate koristamine
tuleval talvel. Lasnamäe linnaosa
valitsuse linnamajanduse osakonna
juhataja Vello Karu pööras tähelepanu tõsiasjale, et kinnisvara omaniku
kohustuseks on mitte üksnes oma territooriumi, vaid ka sellega külgnevate kõnniteede koristamine. Kõnniteed
peavad olema lumest puhastatud ja
üle puistatud spetsiaalse ainega libedustõrjeks hommikul kella seitsmeks
ning vajadusel tuleb niisugust puhastamist ja puistamist päeva jooksul
korrata.
Kommunaalamet korraldab kõnniteede ja teede koristust, kus sõidab
ühistransport. Linnaosavalitsus vastutab linnaosas olevate kõikide muude tänavate koristamise eest.
Mõistagi tekib küsimus – millised
tänavad koristatakse esmajärjekorras? Kord on järgmine: esmajärjekorras puhastatakse lumest ja puistatakse üle libedustõrje ainetega teed,
mida kasutakse kõige sagedamini
ning kus sõidab ühistransport. Kui
rääkida Lasnamäe siseteedest, siis
need kuuluvad hoolduse teise kategooriasse – sellistel teedel peaks
korraldama koristust kaheksa tunni
jooksul pärast lumesaju lõppu.
Püsivaks probleemiks kvartalisiseste teede puhul on maja ette pargitud
autod. Seoses sellega on linnaosavalitsusel suur palve autoomanikele
– võimalusel parkida autosid nõnda,
et need ei segaks lumekoristustöid.
Kvartalisisestelt teedelt koristatud

lumi ei kuulu äravedamisele (erandiks on kohad, kus lumehunnikud
piiravad nähtavust ja muutuvad liiklusele ohtlikeks).
Veel üks talve probleem – jääpurikad. Nendega võitlemise eest vastutab maja või ehitise omanik. Katuste
ja ehitiste fassaadide puhastamisel
jääpurikatest ja jääkihist tuleb tagada ohutu liiklus tänavatel ja kõnniteedel, paigaldades tööde toimumise
ajaks ajutised piirded. Ajutise piirde
paigaldamine ei vabasta kohustusest
puhastada katuseid jäärpurikatest.
Katuste lumest ja jääpurikatest koristamine on avariitöö, milleks ei ole
vaja linnalt eraldi luba. Töödest tuleb
teatada Tallinna abitelefonile 1345, et
linnal oleks ülevaade piirkondadest,
kus on jalakäijate liiklus raskendatud.
Kes kontrollib ja kuhu kaevata?
Lumekoristustöid jälgivad linnaosa
heakorraspetsialistid. Munitsipaalpolitsei kontrollib nii majaomanikke
kui ka lumekoristustöid teostavaid
firmasid. Telefonile 14 410 võib teatada jääpurikatest ja hooldamata tänavatest.
Kui teie nägite, et tänavalt pole
koristatud lund või tee on libe, siis
sellest võib teatada telefonil 1345.
Kõnniteedelt tuleb lumi kühveldada
kõnnitee äärde, jättes jalakäijatele
rada laiusega vähemalt 1,1 meetrit
ning samuti tuleb jätta rada lumehunnikute vahele selleks, et sula ajal vesi
saaks voolata kanalisatsiooni kaevudesse. Kui see pole võimalik, siis tuleb lumi kõnniteedelt ladustada oma
territooriumile, mitte sõiduteele.
Veel üks oluline moment – kõnniteedel ei tohi libeduse tõrjumisel kasutada tuhka, liiva ega soola. Tuhk ja
liiv tekitavad tolmu, sool aga rikub
jalanõusid. Tuleb kasutada 2–6 mm
läbimõõduga graniit- või paesõelmeid, vahendit lume ja jää sulatamiseks, mida müüakse spetsialiseeritud
poodides.

Prügi vedamise eripära talveperioodil
Talvel peab olema tagatud ligipääs
prügikonteineritele, tee selleks tuleb
puhastada lumest ja jääst. Linnaosa
ja Kommunaalameti spetsialistide
ning prügiveo firmade esindajate
koosolekul arutati prügikonteineritele ligipääsu probleemi. Otsustati, et
nimetatud firmad hakkavad teatama
linnaosavalitsusele konkreetses tsoonis prügiveo ajakava, kus märgitakse
ära tänavad ja prügiveo päevad. Firmad ei hakka tegema arveid alusetu
väljasõidu eest juhul, kui prügi äravedu pole võimalik ilmatingimuste
tõttu. Samal põhjusel ei esitata arveid
lisaprügi eest. Kui prügi omanik teab,
et ligipääs konteineritele on raskendatud pargitud autode tõttu, tuleb
pöörduda Transpordiameti poole liikluse korra reguleerimiseks ja parkimist keelavate ajutiste liiklusmärkide
paigaldamiseks.
Kuhu viia jõulukuusk jaanuaris?
Veel üks talveprobleem on seotud
jõulukuuskedega, mis pärast jõule
pole enam elanikele vajalikud, ning
nendega sõna otseses mõttes täidetakse hoovid ja tänavad. Tallinna
prügilad võtavad vanu jõulukuuski
vastu tasuta. Jõulupuud ei tohi visata
prügikonteinerisse tervena ega osadeks saagituna. Puude ladustamises
ja äravedamises tuleb kokku leppida
prügiveo firmaga. Korteriühistu võib
vajadusel tellida ka ajutise suure konteineri jõulukuuskede jaoks.
Järgmine infopäev toimub 30. novembril. Teave infopäevade kohta
avaldatakse vaid Lasnamäe Lehes,
aga kui te soovite saada informatsiooni Lasnamäe linnaosa valitsuselt
oma e-postile, siis palume teatada
oma korteriühistu kontaktandmed telefonile 645 7721 või e-postile Julia.
Timerbulatova@tallinnlv.ee.
Kohtumiseni Lasnamäe linnaosa
valitsuses!

Igaüks loeb!
Statistikaamet otsib häid suhtlejaid, kes paneksid oma võimed
proovile kümnendi suurima ja iga
Eesti inimest puudutava uuringu
tegemisel.
Statistikaamet pikendab REL
2011 rahvaloendajate konkurssi
Tallinnas (Haaberstis, Nõmmel,
Mustamäel, Lasnamäel ja PõhjaTallinnas ning Maarjamäe ja Vanalinna piirkonnas)
Sina hoolitsed selle eest, et iga
Eesti elanik saaks küsitletud ja
iga kodu kaardile märgitud. Sul
on selleks aega kaks kuud ja Sa
kasutad küsitlemiseks sülearvutit. Sind toetab ja õpetab Sinu
juht ja loendusmeeskond. Sinust
oleneb see, et iga Eesti inimene
saaks loetud!
Pakume Sulle 5-päevast tasuta
koolitust ja isiklikku arenguvõimalust:

• õpid oma aega planeerima;
• lihvid oma suhtlemisoskust;
• täiendad teadmisi arvutikasutamises;
• omandad hulga teadmisi statistika valdkonnas;
• omandad uusi teadmisi, mis
võivad olla vajalikud edaspidises elus;
• paned end proovile huvitavates
olukordades;
• osaled suures ja huvitavas projektis.
Sobid meie meeskonda, kui Sa
oled
• vähemalt 18 aastane;
• vähemalt põhiharidusega;
• kriminaalkorras karistamata;
ja oskad
• kasutada arvutit;
• suhelda eesti ja soovitavalt ka
vene keeles sujuvat loendamist
võimaldaval tasemel;
• kasutada maakaarti.

Olenevalt piirkonnast peaks Sul
olema
• autojuhiluba ja võimalus kasutada isiklikku sõiduautot.
Tule meile tööle, sest igaüks loeb!
Tööaeg: 06.02.2012–02.04.2012,
täistööaeg
Kandideerida saab CV Keskuse, CV-Online’i või Töötukassa
keskkonnas.
Samuti võib CV saata aadressile
personal@REL2011.ee või Endla 15, 15174 Tallinn, lisades märksõna „loendaja” ja soovitud asukoha.
Lisainfo: Egle-Riin Volke, REL
2011 personalitöötaja, egle-riin.volke@stat.ee, tel: 59180769
Maris Velström, REL 2011 personalitöötaja, maris.velstrom@stat.
ee, tel: 59180214
www.REL2011.ee
Kandideerimise tähtaeg: 28.11.2011

Kandidaate teavitatakse konkursi
tulemustest esimesel võimalusel,
aga hiljemalt 06.01.2012.
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Lasnamäe linnaossa ehitati Eesti
suurim parkimismaja
700-kohaline parkimismaja avati
juba 10.juunil käesoleval aastal. Intervjueerisime Lasnamäe linnaosa
uusehitise, Raadiku parkimismaja,
operaatorit ja parkimiskorraldaja
Ühisteenused AS parklate grupi juhti
Aare Seppa.
Mis iseloomustab Raadiku parkimismaja?
Parkimismaja aadressil Raadiku tn
8a jääb Raadiku tn äärsete uute munitsipaalmajade taha, kuhu pääseb
Raadiku tänavalt. Parkimismaja on
mõeldud kõigile inimestele, kes tahavad auto mugavalt ja turvaliselt
ära parkida.
Parkimismajas on kokku 700 parkimiskohta. Parkimismajas on ööpäevaringselt meie klienditeenindaja.
Lisaks aitavad turvalisust tõsta valvekaamerad. Nii sissepääs kui väljapääs parklasse on varustatud tõkkepuudega.
Parkimismaja on eelkõige mugav
talvisel perioodil, mil majadevahelised alad on lumerohked ja autodele
jääb ruumi vähemaks.
Mis tingimustel ja mis hinnaga
saab Raadiku parkimismajas parkida?
Väga lihtsalt. Tuleb tulla Raadiku
parkimismajja, kus nii tööpäevadel
kui nädalavahetustel on inimene 24
tundi olemas. 1 kuu parkimist maksab 16 eurot. Parkimise eest saab tasuda nii sularahas kui pangakaardiga.
Pikema parkimisperioodi korral on
võimalus sõlmida parkla püsikasutajaleping.
Kuidas saab täiendavat infot parkimismaja kohta?
Kõige parem, kui parkimismajja
kohale lähete, aga samuti saate lisainformatsiooni küsida parkimiskorraldaja Ühisteenused AS tasuta
lühinumbril 1669 või meiliaadressil
myyk@yhisteenused.ee. Samuti on
võimalik parkimistingimustega tutvuda kodulehel www.parkimine.ee.

Oluline teave eelseisva rahvaloenduse kohta:
Rahvaloenduse esimese kuu jooksul
(31.12.2011–31.01.2012) toimub eloendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Ligipääs e-loenduse küsimustikule
on avatud vaid selles ajavahemikus, siseneda veebilehte võib ID-kaartide või internetipanga paroolide abil. Neid, kes e-loendusel ei osale,
külastavad ajavahemikus 16.02–31.03.2012 rahvaloendajad.
Rahvaloendajal peavad olema:
• Pildiga töötõend, mis on väljastatud Statistikaameti poolt.
• Kaelas loendussümboolikaga sall.
• Loendussümboolikaga loenduskohver.
Kui teil tekib kahtlusi, võite alati helistada Statistikaameti klienditeenindusse tel 625 9100.
Loenduse esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt 31. maiks 2012.
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Lasnamäe Linnaosa Valitsuses aadressil Pallasti tn 54 I korruse fuajees
toimub 23. novembrist kuni 07.detsembrini 2011 igal tööpäeval kogu
tööaja jooksul Peterburi tee 66-70,
Betooni tn 4 ja 4b kinnistute detailplaneeringu teine avalik väljapanek.
Planeeritav ala on suurusega 14,86
ha ja asub Lasnamäe linnaosa tööstuspiirkonnas. Planeeritaval alal
asuvad äri-ja tootmismaa sihtotstarbega Peterburi tee 66-70 kinnistu,
tootmismaa sihtotstarbega Betooni
tn 4, Betooni tn 4b ja Peterburi tee
64e kinnistud, transpordimaa sihtotstarbega kinnistud Peterburi tee lõik
T1-1 ning osaliselt ka transpordimaa
sihtotstarbega maaüksused Betooni
tänava lõik T1, Betooni tn lõik Betooni tn 4 ja Betooni tn 6 vahel (Tala
tänav) ning Peterburi tee T3// Peterburi tee 71b.
Detailplaneeringuga on ette nähtud
Betooni tn 4 kinnistust moodustada
seitse krunti, neist kolm äri-ja/või
tootmismaa krunti, neli tootmismaa
krunti, millest üks tootmismaa sihtotstarbega krunt on olemasoleva
trafoalajaama tarvis. Uutele kruntidele nähakse ette kuni 3-korruselised
hooned maapinnast.
Peterburi tee 66-70 kinnistu piire ei
muudeta ja lubatud ehitusalune pind
krundil on kuni 14000 m². Betooni tn
4 kinnistu piire ei muudeta, lubatud
ehitusalune pind on kuni 7400 m².
Juurdesõit planeeritavale maa-alale
toimub Peterburi teelt, Betooni tänavalt ning Tala tänavalt. Alale on kavandatud kokku 857 parkimiskohta,
millest planeeritavatele kruntidele on
kavandatud kokku 632 parkimiskohta ja 225 parkimiskohta on kavandatud tänava maa-alale. Planeeringuga
on ette nähtud juurde istutada ca 187
puud, mis istutatakse Peterburi tee,
Betooni ja Tala tänava äärde. Kruntidele rajatakse hekid ja põõsastega
muruplatsid.
Koostatud detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise
ettepanekut.
Avaliku väljapaneku kestel saab
detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaalis I korrusel.
Lähemat teavet saab detailplaneeringu kohta Tallinna Linnavalitsuse
kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/
ametlikud_teated
Detailplaneeringu põhijoonisega on
võimalik tutvuda lisatud lingi kaudu:
http://tpr.tallinn.ee/TPR_DOK/DP/
DP019030/DP019030158950.pdf

Laste ja isade ühine spordipäev Lasnamäe
Kergejõustikuhallis

Ruta Mürk,
Tallinna Laagna LasteaedPõhikooli õppealajuhataja
10.novembril kogunesid Tallinna
Laagna Lasteaed-Põhikooli õpetajad
ja lapsed koos isadega Lasnamäe Kergejõustikuhalli, et tähistada spotlikult
mardipäeva ja saabuvat isadepäeva.
Taoline spordipäev on kujunenud lasteasutuse traditsiooniliseks sügisürituseks ja toimus juba viiendat aastat.
Avasõnad tervituseks ütles Lasnamäe Linnaosa vanema asetäitja
Hr.Jaanus Riibe, kes soovis osalejatele edukat spordipäeva ja põnevaid
laste ning isade ühistegevusi.
Traditsiooniks on saanud ka tuntud

sportlaste aktiivne osalemine üritusel.
Selle aasta külalisteks olid HC Tallas käsipallurid Risto Lepp ja Kaspar
Lees ning FC Flora jalgpallitreener
Martin Reim.
Pärast ühist võimlemist ja avajooksuringi suunduti erinevatesse võistluspaikadesse, kus olid ees ootamas
muinasjututegelasteks riietunud juhendajad: Saabastega Kass, Hansuke,
printsessid ja teenijatüdrukud.
Algasid põnevad ja mängulised
spordivõistlused.
Lasteaialapsed koos isadega aitasid
Saabastega Kassil kala püüda, sõitsid
koos Hansukesega rallit ja mängisid
Martin Reimi juhendamisel jalgpalli.
Koolilapsed võistlesid kaunite print-

sesside ja teenijatüdrukute juhendamisel. Käsipalli mänguvõtteid õpetasid Risto Lepp ja Kaspar Lees.
Erilist elevust ja emotsionaalset kaasaelamist tekitasid isade osavusmängud.
Ürituse kordaminekut võis märgata
kõikide rõõmsast ja reipast olemisest
ning õnnelikest ja uhketest laste nägudest isade käekõrval.
Lapsed tänasid ürituse korraldajaid
ja läbiviijaid omatehtud kingitustega.
Isad said vaba pääsme Sparta Spordiklubisse, lapsed aga kosutasid ennast
Rebase Talu maitsvate õuntega.
Aitäh kõigile osalejatele, sportlastele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja
sponsoritele.

27.11 kell 17.00 Rahvamuusikaansambel Zlatõje Gorõ kontsert „Venelane razguljai”, pilet 5€, pensionäridele 3€
03.12 kell 19.00 Kontsert „Vene šansoon”, pilet 5€, 8€
04.12 kell 18.00 Idamaiste ja Polüneesia tantsude Talvekontsert, pilet
4€, 6€
10.12 kell 16.00 Etendus lastele
„Lumekuningas”, pilet 3€, 5€
10.12 kell 19.00 Noorteüritus KVN,
pilet 3€
11.12 kell 15.00 Etendus „ Lumekuningas”, pilet 3€, 5€
11.12 kell 19.00 Estraadikool
„Maestro” jõulukontsert, pilet 5€
17.12 kell 19.00 Tantsuõhtu, tantsumuusika ans. Ragnar&Co Bänd, pilet 4€
18.12 kell 12.00 „Päkkapikkude
festival” Lõbus kontsert, kingituste
meisterdamine. Üritus kogu perele!
Pilet 3€
18.12 kell 17.00 Kontsert „Las uued

tähed säravad” Esinevad Tallinna
laste loomingulised kollektiivid, pilet 4€
23.12 kell 19.00 Kontsert „Eesti
tähed jõulusäras” Laulavad Erich
Krieger, Boris Lehtlaan, Heidi Tamme, Sergei Maasin. Õhtujuht Vello
Mikk. Pilet 5€, 10€
26.12 kell 17.00 Kontsert „Vene tähed Eestis”, pilet 5€, 10€
Näitused:
16.11 - 27.11 Kunstistuudio “Valeris” laste ja õpilaste kunstinäitus
01.12 – 22.12 Kunstnike Juku ja
Neeme Lalli maalide näitus

KULTUURIKESKUS

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel: 632 1062,
www.lindakivi.ee
25.11 kell 18.00 Kadripäev lastele
kohvikus. Kadripäeva kombed, laulud ja mängud, maskide meisterdamine!
Parimad maskimeistrid saavad auhinna! Kadrisante kostitatakse kaeraküpsistega! Pilet 2€
26.11 kell 18.00 Soome kuulsaima
flamencokitarristi Toni Jokiniity
kontsert, pilet 5€
27.11 kell 13.00 Kultuurikeskus
Lindakivi tagusel väljaku, Koorti
24 I advendiküünla süütamine. Esinevad Loomingukeskus Aplaus laululapsed, üllatused päkapikkudelt.
Üritus kogu perele!
27.11 kell 14.00 I advendi kontsert,
tasuta

Bel Canto laste laulustuudio
Lindakivi Kultuurikeskus ( Koorti tn
22 )
MUDILASTE MUUSIKA JA LOOVUSKURSUS    (1 - 2 a.)
LAULU JA LOOVUSRINGID ( 3 4 a.)   ja   ( 5 - 7 a.)
Info ja registreerimine tel 56 455 477

26.11.2011 esines Lindakivi Kultuurikeskuses Toni Jokiniitty, üks kuulsamaid flamenco kitarriste Soomes. Hispaanias, Sevillas õppinud Toni Jokiniitty on teinud koostööd mitmete soome ja hispaania tuntud artistidega. Tema
kitarrimängu on olnud võimalik kuulata Soome Rahvusooperis ja Sibeliuse Akadeemias. Tallinna kontserdil esitas Toni Jokiniitty improvisatsioone ka oma varsti ilmumast sooloalbumist. Kuulus kitarrist esines soolokontserdiga Eestis esimest korda.
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Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54 I korruse fuajees toimub 29.
novembrist kuni 13.detsembrini 2011
igal tööpäeval kogu tööaja jooksul
Lasnamäe tn 8 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritav ala on suurusega 0,7 ha
ja asub Lasnamäe linnaosas Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa piiril Kivimurru ja Katusepapi tänava vahelisel maa-alal Lasnamäe tänava ääres.
Planeeritaval alal asub 5-korruseline
endine Mäekalda polikliinik koos
majaesise haljasala ning hoovisisese
asfaltplatsiga. Detailplaneeringuga
on ette nähtud olemasolev polikliiniku hoone lammutada. Lasnamäe tn
8 kinnistu kavandatakse jagada kolmeks elamu- ja ärihoone krundiks.
Planeeritavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kokku kolme kuni 13
maapealse korrusega ning 2 maa-aluse parkimiskorrusega elu- ja ärihoone
ehitamiseks.
Kavandatav hoonetekompleks koosneb 2-korruselistest äripindadega
büroohoonetest, mis on plokistatud
kruntide piiril ja kolmest kõrgemast(
kuni 11 korrust) elamukorpusest.
Kinnistule on kavandatud kaks maaalust korrust parkimiseks. Juurdepääs
planeeritavatele kruntidele on kavandatud Lasnamäe tänavalt. Juurdepääs
maa-alusesse parklasse on kavandatud Kivimurru tänavalt. Kokku on kavandatud 216 parkimiskohta, millest
35 kohta on hoone esisel parkimisplatsil.
Koostatud detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise
ettepanekut.
Avaliku väljapaneku kestel saab
detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaalis I korrusel.
Lähemat teavet saab detailplaneeringu kohta Tallinna Linnavalitsuse
kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/
ametlikud_teated
Detailplaneeringu põhijoonisega on
võimalik tutvuda lisatud lingi kaudu:
http://tpr.tallinn.ee/TPR_DOK/DP/
DP028370/DP028370158534.pdf

Rahvamuusika ansamblil
Zlatõje Gorõ on täitunud
15 aastat!

Ansambel loodi 1996. aastal, kui
Igor Jermakovi juhitud rahvamuusika instrumentaalansambliga ühines
viiest inimesest koosnev naiste vokaalgrupp. Ansambel on osalenud
rahvusvahelistel festivalidel Lätis,
Soomes ja Valgevenemaal. 15 eksisteerimisaasta jooksul on ansambli repertuaari kogunenud väga palju vene,
ukraina, valgevene ja kasakalaule.
Eelmise kuu jooksul rahvamuusika
said austajad vaadata Zlatõje Gorõ
kolme erinevat programmi: „Vene
hing“, „Hei, slaavlased!!!“, „Pidutse,
kasakas!“. Neil kontsertidel esinesid
ka laulja Aleksandr Nekrassov (bariton) ja tantsuansamblid Neposedõ,
Gratsia ja Rada.

