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Lasnamäe karikas
mälumängus „Kes?
Kus? Millal?“

Turvalisest
liiklemisest
Lasnamäe
tänavatel. Autojuhid
ja jalakäijad – olge
tähelepanelikud!

Lk. 4

Konkurss
F.M.Dostojevski
mälestuseks
Lasnamäe Vene
Gümnaasiumis

Lasnamäe Leht
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht

LÜHIDALT

UUSAASTATERVITUS!

Rubriik „Küsimus-vastus“

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Sellest lehenumbrist alates avame
uue rubriigi, kus me hakkame vastama küsimustele, mida kõige enam
esitavad meie linnaosa elanikud linnaosa valitsuse töötajatele. Need küsimused puudutavad kõige erinevamaid teemasid: Lasnamäe heakorda,
parkimise reegleid, toimuvaid üritusi
ja palju muud. Peale traditsiooniliste
võimaluste võtta ühendust linnaosa
valitsusega – tulla meie majja Pallasti tänavale või helistada kontakttelefonidele – pakume võimalust saada
kõike operatiivsemat informatsiooni
internetist aadressil www.facebook.
com/Lasnamae. Logige sisse ja esitage teid huvitavaid küsimusi!
Küsimus:
Lasnamäe elanikud küsivad tihti,
kas praeguse Priisle kaubanduskeskuse asemele ehitatakse kaasaegne
kaubanduskeskus.
Vastus:
Firma Maxima OÜ, kes on selle objekti valdaja, ametlik informatsioon:
Priislesse plaanitakse ehitada suurt
kaasaegset kaubanduskeskust. Sellest saab Tallinna esimene MAXIMA XXX, sest selline kaubamaja on
Eestis veel ainult Pärnus. Praegu toimuvad kaupluse projekteerimistööd
ja ehitustööde algus on planeeritud
järgmise aasta esimesse kvartalisse.
Uus kaubanduskeskus peaks Maxima plaanide kohaselt oma uksed avama järgmise aasta detsembris.

Telli Lasnamäe Leht
tasuta koju!
Kuni 1.veebruarini on teil võimalus tasuta tellida Lasnamäe Lehte. Kui te tahate saada lehte oma
postkasti, siis saatke oma taotlus emailile lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Taotlusesse pange kirja oma nimi,
perekonnanimi ja postiaadress,
millele te soovite meie lehte saada.
Kui taotluse vormistamine interneti teel on teie jaoks ebamugav,
võib seda teha Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse infosaalis, aadressil Pallasti 54.
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

TASUTA
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Kallid tallinnlased!
Ongi lõppemas 2011 aasta. On aeg
kokkuvõtteid koostada, teha plaane
tulevikuks.
Meie linnal oleks patt kurta eelmise aasta üle. Meile langes tänavu
esmakordselt au olla koos Soome
linna Turuga Euroopa kultuuripealinn. Osa sellega seotud üritusi veel
kestab, aga osa nendest ootab veel

ees. Linnapilti on tänavu rikastanud
Nõmme asutaja – Nikolai von Glehni
– kuju, avati „Kultuurikilomeeter“,
algasid tööd „Kultuurigeneraatoris“,
toimus palju igasugust.
Tallinn on jätkuvalt kasvav ja
arenev linn, mis ei pea kartma, et
Ülemiste vanake ta uputab. Meie
elanikkond kasvab, ehitus jätkub,
tormiliselt areneb turism. Me suutsime vastu võtta kaks positiivset lisaeelarvet. Vaatamata majanduskriisile

läheb elu edasi, kuigi tasapisi, kuid
ülesmäge. Ma tänan Kesklinna ja
Kristiine, Haabersti ja Nõmme, Mustamäe ja Lasnamäe, Põhja-Tallinna
ja Pirita elanikke, kelle jõupingutuste tulemusena sai Tallinnast eeskuju
tervele Eestile.
Soovin kõigile pealinna elanikele
rõõmsaid pühasid!
Edgar Savisaar,
Tallinna linnapea

Kui lastel on pidupäev, on see pidupäev kõigi jaoks!

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem
Sellel aastal asus Lasnamäe Linnaosa Valitsus kultuuri- ja vaba-aja
valdkonna projektide realiseerimisele. Peamine ülesanne, mille püstitab selles vallas linnaosa valitsus,
on teha kõik selleks, et iga Lasnamäe elaniku jaoks toimuks meie
linnaosas huvitavaid üritusi, pidustusi, kontserte. Meil on selleks kõik
eeldused olemas ning linnaosa kultuurielu keskuseks peab loomulikult
olema Lindakivi kultuurikeskus.
Üheks sellistest projektidest saab
pidustuste regulaarne organiseerimine meie linnaosa kõige väiksematele elanikele.
Esimene selline lastepidu toimus
4.detsembril Lindakivi kultuurikeskuses. Saal, kuhu mahub 265
inimest, oli puupüsti täis. Kõiki külalisi tervitas laud küpsiste ja kommidega.

Pärast tervitussõnu Lasnamäe linnaosa valitsuse poolt, pakuti lastele
võimalus sooritada kaasakiskuv reis
balletimaailma. Millised on varvaskingad ja balletiseelikud – kõigest
sellest ja ka muust oli võimalik teada saada Anžela Markovalt. Ja mitte ainult teada saada: lastele pakuti
võimalust ka endil proovida ennast
tantsija või baleriini rollis.
Kutseid sellele üritusele levitati
meie linnaosa lasteaedades ja koolides. Esmajärjekorras just nende laste seas, kes vajavad linnaosa valitsuse poolt erilist toetust. Iga laps sai
maitsva kingituse Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja AS Haljas poolt
– kommi ja vitamiinirohke granaatõuna mahla.
Järgmine selline üritus toimub kultuurikeskuses Lindakivi jaanuari
keskel.
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Kallid Lasnamäe elanikud!
Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Ongi kätte jõudnud kauaoodatud pühadeaeg, kui me kõik sõprade
ja lähedaste ringis tähistame jõulusid ja võtame vastu uut aastat!
Neil päevil me meenutame alati möödunud aastat, selle kõige
eredamaid sündmusi. Möödunud aastal toimusid Lasnamäe Linnaosa juhtimises suured muutused. Meil on palju uusi ideid, ettepanekuid, plaane. Ja mis kõige tähtsam, meil on ka jõudu ja tahtmist
neid ellu viia.
Paljud projektid on juba alguse saanud. Tähtsaks momendiks
pean seda, et linnaosavalitsus on hakanud koostööd tegema linnaosa haridusasutuste õpilasomavalitsuste esindajatega. On tähtis
teada, mida tahavad Lasnamäel näha noored inimesed, millised
üritused ja projektid on neile tähtsad. Kahe kuu jooksul oleme me
korraldanud juba kolm kohtumist ja on märgata esimesi tulemusi. Gümnaasiumiõpilased esitasid terve rea huvitavaid ideid, mis
puudutasid väga erinevaid valdkondi – haridus, kultuur, vaba aeg
ja palju muud. Neid ettepanekuid hakkame me realiseerima uuel
aastal. Üheks esimeseks selliseks ettevõtmiseks on mälumängu
„Kes? Kus? Millal?“ Lasnamäe karikaturniir, mis toimub 7.jaanuaril Lindakivi kultuurikeskuses. Veel üheks linnaosavalitsuse ja
noorte koostöö kokkupuutekohaks on teleprogramm „Lasnamäe
uudised“, mida võib vaadata telekanalilt TVN, internetist linnaosavalitsuse Youtube-i kanalilt või aadressilt www.facebook/Lasnamae. Õpilastele tehti ettepanek selle programmi raames teha
lugusid oma gümnaasiumist, millega nad said end proovile panna
teleajakirjanike rollis. Esimese sellise loo valmistasid ette Mahtra
Gümnaasiumi õpilased.
Edukalt toimusid ka aasta viimastele nädalatele planeeritud üritused meie juubilaridele. Erasektoriga koostöös võisime me pakkuda
oma külastajatele mitte ainult kingitusi, vaid ka sooduskuponge
toiduainete ostmiseks. See praktika jätkub ka edaspidi.
Koos uute ideede ja algatustega me jätkame tööd, mida juba
ammu meie linnaosas tehakse. Esmajärjekorras on see koostöö
korteriühistutega. Sügisel möödus edukalt projekt, mille käigus
me vedasime ära langenud lehed. Talv on aeg, kui tänavad muutuvad libedaks ja korteriühistutel on viimane aeg muretseda graniidipuru, et muuta kõnniteed ohutumaks.
On meeldiv, et korteriühistute juhatused ilmutavad aktiivsust –
juba esimesel nädalal sellest hetkest, kui teatati, et võib taotleda
graniidipuru saamist, on linnaosavalitsusse esitatud 245 avaldust.
See on pool oodatavate avalduste arvust. Kõige esimeste hulgas
oli kaheksa haridusasutust. Antud aktsioon kestab aasta lõpuni,
seega soovitan kõigil ühistutel, kes pole seda veel teinud, pöörduda linnaosavalitsusse. Sest varem või hiljem tuleb lumi maha
ja see on just see juhus kui kehtib kõnekäänd „rege rauta suvel“!
Väga vähe on jäänud aega, et esitada avaldus maamaksust vabastamise kohta. Veel kord juhin tähelepanu sellele, et maamaksust
vabastamine ei mõjuta teie õigusi omandile: te võite seda müüa,
osta, võtta laenu, pärandada jne. Avaldust kirjutades hoiate te lihtsalt kokku oma raha! Kindlasti tehke seda, sest raha ei ole kunagi
ülearu, eriti kui hindade tõus jätkub ja kommunaalteenused muutuvad üha kallimaks!
Uuel, 2012 aastal, on Lasnamäe Linnaosa Valitsus nagu varemgi
valmis osutama teile vajalikku toetust ja tuleb alati hädas appi. Me
oleme rõõmsad, et linnaosavalitsuse ja meie elanike vahel laabub
efektiivne koostöö, mis jätkub ka edaspidi.
Kallid sõbrad! Õnnitlen kogu südamest kõiki saabuvate pühade
puhul ja soovin uuel aastal rahu, armastust ja soovide täitumist!

2

Linnaosavalitsus teeb koostööd
õpilasesindustega
Jaanus Riibe
Linnaosa vanema asetäitja

Reedel, 16. detsembril toimus
Lasnamäel Pae Gümnaasiumis juba
kolmas kohtumine koolide õpilasesindustega. Viimastel kohtumistel

on osalenud Lasnamäe igast koolist
2-3 esindajat ja ükski kool ei ole
olnud esindamata. Noortel on võimalus esitada oma nägemus, mis ja
kuidas võiks Lasnamäel toimuda ja
kuidas asju korraldada; mida teha
paremini ja millised on noorte endi
probleemid. Noored on meie tulevik
ja neisse panustamist tuleb alustada
juba täna, seepärast on koostöö noortega ka uue linnaosa juhtkonna üks
prioriteete.
Kohtumiste tulemusena saavad
ühelt-poolt noored tuttavaks Lasnamäe juhtidega, tutvuda linnaosa
plaanide ja seisukohtadega; teiseltpoolt saavad esindajad jagada juhtidele soovitusi, ideid ja projekte,
mis suurendaksid piirkonnas elavate
noorte aktiivsust. Kõik see kokku
suurendab kogukonnatunnet ja kaasab noori juhtimisse. Seisame selle
eest, et kõikidel õpilastel oleks või-

malus kaasa lüüa ühiskonna kujundamisel, saada kogemusi, oskusi ja
enesekindlust ning avardada silmaringi.
Õpilasesindus on õpilaste õigus
iseseisvalt otsustada ja korraldada
kooli õpilaselu küsimusi, lähtudes
õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. Õpilasesinduse
teostamiseks on õpilaskonnal õigus
valida õpilasesindus, kes esindab
õpilaskonda koolisisestes suhetes
ning suhetes rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
Sisuliselt on see grupp vabatahtlike õpilasi, kelle jaoks on oluline, et
koolis peale õppimise ka muud huvitavat toimuks.
Kõik aktiivsed õpilased, kes soovivad samuti kaasa lüüa huvitavates
projektides, võivad endast teada anda
aadressile jaanus.riibe@tallinnlv.ee.

LASNAMÄELASTE TEENISTUSES
Elmar-Johannes Truu
Lasnamäe Linnaosa Halduskogu
esimees
Tallinna Linnavolikogu
Keskfraktsiooni aseesimees

Aasta viimased päevad on kätte
jõudnud ja jõulumeeleolu hinge pugenud. Nagu ikka tehakse sel ajal
kokkuvõtteid möödunud aastast, et
seada sihte uueks.
Lasnamäe Linnaosa Halduskogu,
kuhu kuulub 33 lasnamäelaste poolt
valitut saadikut Keskerakonnast, Reformierakonnast, IRL-ist ja SDE-st,
on tänaseks, pärast kohalike omavalitsuste valimisi oktoobris 2009.a.,
koos käinud pisut enam kui kaks
aastat. Seega on õige aeg teha n.ö.
poolaja kokkuvõte, sest järgmised
kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad juba 2013.a. oktoobris.
Elan Lasnamäel juba ligi 30 aastat
ja olen näinud oma silmaga linnaosa
kasvu ning arengut Eesti suurimaks
omavalitsuseks. Tõsi küll, väljakujunenud Eesti administratiivjaotuse põhjal ei loeta Lasnamäed eraldi
kohalikuks omavalitsuseks, sestap
oleme ikka Eesti suurima omavalitsuse ja vabariigi pealinna Tallinna
üks linnaosa. Ometi elab Lasnamäel
rohkem elanikke ( enam kui 116
000 ) kui üheski teises Eesti 226-s
omavalitsuses k.a. Tartus, Narvas

või Kohtla-Järvel. Kuid mis kõige
tähelepanuväärsem: sel ajal kui enamus Eestimaa piirkondadest kurdab
rahvaarvu vähenemist, kasvab lasnamäelaste arv vääramatult!
See on parim näitaja kinnitamaks,
et Lasnamäe paneelmajad ja infrastruktuur suudavad pakkuda ka täna
kaasaegset elukvaliteeti, lubades uhkelt öelda – see eestlaste rahvuskivile
rajatud kivilinn on minu kodukoht!
Kerkinud on uued kaasaegsed kaubanduskeskused, hoogsalt laieneb
tänapäevane tööstuspark, suur töö on
ära tehtud Lasnamäe teede-tänavate
remondi ja rekonstrueerimise vallas,
rajatud on kaunis Pae park ja heakorrastatud mitmed teised puhkealad.
Jah, palju on tehtud selleks, et lasnamäelased võiksid uhkust ja rõõmu
tunda oma linnosast. Siiski on teha
veel palju selleks, et muuta elukeskond lasnamäelaste ja meie külaliste
jaoks veelgi kodusemaks ning armsamaks. Tallinna 2012.a. eelarves
on kavandatud tunduvalt rohkem
vahendeid kui tänavu ka Lasnamäe
lasteaedade tegevuskuludeks ja remondiks, sealhulgas projekteeritakse
lasteaiaks Läänemere gümnaasiumi
algklasside maja. Kõige suuremaks
investeeringuobjektiks on loomulikult Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine, kuid plaanis on lõpetada
ka Pallasti tänava rekonstrueerimine
ning mitmete kvartalisiseste teede ja
õuealade korrastamine. Lasnamäelased saavad rõõmu tunda ka selle üle,
et Varraku tänavale alustatakse uhke
spordikeskuse ehitust, sotsiaalkeskuse juurdeehitusega saame oma linnasauna jne.
Lasnamäe Linnaosa Halduskogu
on oma koosolekutel arutanud palju
selliseid küsimusi, mis puudutavad
lasnamäelaste igapäevaelu ja linnaosa detailplaneeringuid. Halduskogu
esimehena on mul heameel tõdeda,
et Lasnamäe Halduskogu liikmed,
sõltumata erakondlikust kuuluvusest, on suutnud alati probleemsed

küsimused lahendada johtuvalt lasnamäelaste huvist.
Toon siinkohal ühe eredama näitena selle, kuidas aasta tagasi arutas
halduskogu kahel istungil kaksiktornidega tornmaja ehitamist aadressil Virbi 10. Ümbruskonna majade
elanikud protesteerisid selle ehituse vastu, sest uus kõrghoone oleks
halvendanud nende majade elanike
olmetingimusi ja piiranud laste mänguruumi. KÜ Loitsu 2 juhatuse eestvedamisel koguti ligi poolsada allkirja Virbi 10 ehituse vastu ja seepärast
oli loomulik, et Lasnamäe Halduskogu koosolekutele olid kutsutud
nii selle ehitusega seotud arendaja ja
arhitekt, kui ka korteriühistute esindajad. Arutluste tulemusel oli halduskogu otsus: mitte toetada tornmaja ehitust aadressil Virbi10. Samuti
ei leidnud Lasnamäe Halduskogus
toetust bensiinitankla ehitus Kärberi
tänavale ja mitmed teised detailplaneeringud, mis oleksid piiranud või
ohustanud meie lasnamäelaste elu -,
olme – või liiklustingimusi.
Lasnamäe Halduskogu tahab ka
edaspidi olla linnaosa elanike teenistuses, kuid see saab edukas olla vaid
siis, kui lasnamäelased ise aktiivselt
probleeme tõstatavad ja halduskogu
kitsaskohtadest teavitavad.
Lasnamäe Halduskogu loodab ka
uuel aastal linnapea Edgar Savisaare,
linnavalitsuse ja volikogu mõistvale suhtumisele meie ettevõtmistesse
ning muredesse, et neid edukalt lahendada lasnamäelaste hüvanguks.
Ka soovime edu ja energiat meie
noorele linnaosa juhtkonnale, et uues
majas koos linnaosa kogenud töötajatega veelgi paremini teenida oma
rahvast!
Lõpetuseks soovin kõigile lasnamäelastele kaunist jõuluaega ja meeleolukat aastavahetust!
Toogu saabuv aasta 2012 rohkesti
rõõmuhetki teie perele, teie lähedastele ja sõpradele!
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Infopäev korteriühistutele:
Kuidas korraldada parkimist Lasnamäel?
Julia Timerbulatova
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
peaspetsialist

Infopäevad korteriühistutele on
alati pühendatud kõige aktuaalsematele probleemidele. Novembris
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses toimunud kohtumistel arutati ilmselt
ühte kõige valusamat probleemi
mitte ainult meie linnaosas, vaid
kogu linnas – parkimise organiseerimist.
Parkimise organiseerimise uued
reeglid
Novembri lõpus toimus Linnavaraametis koosolek Tallinnas ühesuguse parkimise organiseerimise teemal. Vaadati läbi küsimused, kuidas
õigemini organiseerida parkimise
laiendamist, kellele anda linna maad
isiklikku kasutusse 15 aastaks, kuidas koostada lepinguid – tähtajaliselt või tähtajatult.
Lähimal ajal valmistatakse ette
dokument, mis hakkab parkimist
reguleerima ühesuguselt kogu linnas. Kuni selle ajani kehtivad kõik

linnaosa valitsuse ja korteriühistu
vahel sõlmitud maa isiklikku kasutusse andmise lepingud, välja arvatud lepingu viimane punkt (19), mis
räägib lepingu kehtimisest kuni halduslepingu sõlmimiseni. Ka antud
ajahetkel on korteriühistutel võimalus sõlmida leping, mille alusel võib
saada loa Transpordiametilt paigaldada liiklusmärke.
Kuidas saada maad parkimise
alla?
Paljud ühistud pöörduvad meie
poole küsimusega, et saada maad
isiklikku kasutusse 15 aastaks, kahjuks on Lasnamäe selline linnaosa,
kus pole majade juures palju rohelisi
vööndeid, palju on ka reformimata
maad, mida linnal pole õigust anda
parkimisala laiendamiseks ühistule.
Kui teie maja kõrval on linna maa,
on parkimise laiendamiseks vajalik
üldkoosoleku protokoll, kus on fikseeritud taotlus linna maa saamiseks
isiklikku kasutusse 15 aastaks.
Üldkoosoleku protokolli ja taotluse alusel annab Linnaplaneerimise
Amet välja projekteerimistingimused. Pärast seda teeb korteriühistu
projekti ja laiendab parkimistsooni
oma vahenditega. Ja alles pärast
seda valmistatakse ette ja kinnitatakse linna poolt määrus linna maa
kasutuse kohta 15 aastaks, mis kantakse ka katastrisse. Transpordiamet
ei kooskõlasta projekte, kui nad
näevad ette parkimist kõnniteedel,
välja arvatud erandina ainult need
kõnniteed, mille kvaliteet ja tehnilised omadused taluvad autode koormusi.
Kui maa on mitme maja valduses
Kui mitu maja asub teineteise kõrval ja nende juures asub linna maa,
siis on parkimise laiendamise loa

saamiseks linna maa arvelt vajalik
kõikide majade elanike nõusolek.
Palve on pöörduda kõikide parkimisalade laiendamise variantide läbivaatamiseks linnaosa valitsusse.
Mahtra tänava maja number 26/30
piirkonda tellis Transpordiamet talveperioodiks (rohke lume puhuks)
ajutised liiklusmärgid.
Parkimine talvel: ühine territoorium – ühised õigused sellele
Linnaosa valitsus lepib Munitsipaalpolitsei Ametiga kokku parkimiskohtade suhtes, mida talveperioodil puhastab lumest autoomanik
ise, seejärel paigaldab „liiklusmär-

LÜHIDALT
gi“ tooli näol, mis keelab parkimise jne. Tuletame meelde, et korteriühistu territoorium on iga korteri
mõtteline osa, seega on igal korteriomanikul ühesugused õigused igale
parkimiskohale.
Järgmised infopäevad toimuvad
traditsiooniliselt kuu viimasel kolmapäeval, s.t. 25.jaanuaril kell
15.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses, aadressil Pallasti 54.
Õnnitlen kõiki saabuvate pühade
puhul ja soovin, et kõik parim, mis
on juhtunud, korduks kasvõi kordki
veel ning Teie õnn oleks põhjatu ja
mõõtmatu!

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu
esindaja
25. jaanuaril 2012 toimub Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse esimese korruse saalis, aadressil Pallasti 54, korteriühistute infopäev algusega kell
15.00
Päevakord:
• LASNAMÄE LINNAOSA Vanem OLGA IVANOVA avasõna
• POLITSEI
• KUIDAS VÄLTIDA EBAAUSAT ettevõtjat?
(OÜ Ehituskonsult Grupp esindaja)
Päevakorra temaatikaga seotud küsimused palume edastada e-posti aadressile: julia.timerbulatova@tallinnlv.ee, hiljemalt 20. jaanuariks 2012.
Ootame aktiivset osavõttu

TASUTA eesti ja inglise keele alg- ja kesktaseme
kursused väikeste lastega emadele!
Kursustele saab registreeruda alates 15. detsembrist 2011 a.
Projekti toetab heategevuslik fond “Eesti Pere”. Registreerimine ja
täiendav informatsioon:
Elite Perekeskus, info.perekeskus@gmail.com, tel 58275151.

Traagilistest liiklusõnnetustest
Tarvo Ingerainen
Politseimajor
Ida politseijaoskonna juht
Karina Fesjuk
Politseileitnant
Lasnamäe konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Kui 2010.a möödus Lasnamäe
tänavatel ilma liikluses hukkunuteta, siis 2011.a on kulgenud äärmiselt traagiliselt. Elu on pidanud
jätma neli liiklejat, neist kolm jalakäijat. Jalakäijatega juhtunud
õnnetused on toimunud eranditult
pimedal ajal ning halval nähtavusel, kaks jalakäijat ületasid sõiduteed selleks mitte ettenähtud kohas
(Peterburi ning Laagna teel). Üks

jalakäija hukkus Punasel tänaval
reguleeritud ülekäigurajal. Hukkunud sõidukijuht hindas iseenda ja
võõra sportauto võimeid üle, sõites
Laagna teel halbades ilmastikuoludes.
Kui inimvigastustega liiklusõnnetusi oli 2010.a 63 ning neis sai
vigastada 70 liiklejat, siis 2011.a
11 kuuga on liiklusõnnetusi juba
75 ning vigastatuid 87. Olukord on
problemaatiline ning oma panuse õnnetuste vähenemisse saavad
anda kõik liiklejad - autojuhtidest
jalakäijateni - olles liikluses oluliselt tähelepanelikumad ning hoolivamad.
Lasnamäel on üldjuhul kvartalisisesed tänavad õuealad, kus suurimaks lubatud sõidukiiruseks on
20km/h. Kui paljud sõidukijuhid
sellest, aga kinni peavad? Ilmselt
mõned üksikud. Kuigi politsei tahaks, ei jagu meid füüsiliselt igale
tänavanurgale. Eelkõige suuname
oma patrulle enim liiklusohtlikesse
teelõikudesse, mis peaks rahustama liiklust, kuid 100%-liselt ei välista muidugi liiklusõnnetuste juh-

tumist. Kohati jääb vägisi mulje, et
osad juhid peavad liikluseeskirjast
kinni ainult nägemisulatuses asuva politseiniku või tema ametiauto tõttu. Muul ajal, aga ületatakse
lubatud sõidukiirust, jäetakse kinnitamata turvavöö, räägitakse mobiiltelefoniga jne. Lugupeetud sõidukijuhid, kui te ei hooli endast,
siis mõelge vähemalt kaasliiklejate
ja eriti jalakäijate peale. Nimetatud
kriitika ei ole kindlasti suunatud
kõigi autojuhtide suunas, enamik
teist on õiguskuulekad ja liikluses
äärmiselt viisakad.
Oma süü liiklusõnnetustes on ka
jalakäijatel, kes ületavad sõiduteid
selleks mitte ettenähtud kohtades
ja keelava fooritulega. Käesoleval
aastal on kannatada saanud 36 jalakäijat, neist 9 ületas teed selleks
mitte ettenähtud kohas ning 13 ei
veendunud ülekäigurajal tee ületamise ohutuses, astudes ettevaatamatusest sõidukile ette. Paratamatult jäävad sellistes „ebavõrdsetes
kokkupõrgetes“ suurimateks kahjukannatajateks jalakäijad.
Näide Laagna teelt - kuigi Ba-

uhausi ja Lasnamäe Centrumi vahel on avatud jalakäijate tunnel
(kahjuks öisel ajal suletud), leidub
küllaldaselt jalakäijaid, kes on
„nõus“ tunnelit kasutama ainult
siis kui Laagna tee eraldusribal
seisab politseiauto. Muul ajal, aga
tormatakse otse bussipeatustest risti-põiki üle laia tee, kus kummaski
suunas on 4 sõidurada ning suurim
lubatud sõidukiirus 70 km/h.
Positiivseks leevenduseks on seni
äärmiselt ohvriterohkele Ümera
tn 3 juures asuvale ülekäiguajale
Laagna teel paigutatud valgusfoor,
mis peaks kindlasti ohutust suurendama ja vähendama liiklusõnnetusi.
Arutamist vajaks kitsal Paekaare
tänaval piirkiiruse vähendamine,
kuna nimetatud tänav on samuti
hakanud inimkannatanutega õnnetuste pingereas hoogsalt kerkima.
Kindlasti ei tohiks keegi alahinnata helkuri vajalikkust. Kuigi kohustuseks on seda kanda pimedal
ajal või halva nähtavuse korral,
võiks see siiski alaliselt jope tasku
küljes paremal pool rippuda.

Lugupeetud
pensionärid!
Alates 2012. aastast muutub pensionilisa väljamaksmise kord.
Pensionilisa määratakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud vanadus- või
töövõimetuspensioni saajale ning
täisealisele (alates 18. eluaastast)
rahva- või toitjakaotuspensioni
saajale tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik katkematult vähemalt aasta enne toetuse
taotlemise aasta 1. jaanuari ja on
kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse. Toetust makstakse üks kord aastas pensionäri sünnikuul alates pensioni määramise
kalendriaastale järgnevast kalendriaastast.
Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada toetuse taotleja sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul, kui toetust taotletakse
esimest korda. Avaldus tuleb
esitada ka isikutel, kellel on
pensionilisa saamine ajutiselt
katkenud, st kui 2011. aastal ei
esitatud avaldust või ei esitatud
avaldust õigeaegselt.
Isikud, kes 2011. aastal said
toetust, ei pea 2012. aastal avaldust esitama.
Pensionilisa avalduse esitamiseks
2012. aastal palume pöörduda
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna elukohajärgsesse kliendikeskusse.
Pallasti 54
Teeninduspiirkond:
Asunduse,
Katusepapi, Kesk-Sõjamäe, Kiive, Killustiku, Kivimurru, Lasnamäe, Lasnamäe põik, Lennujaama
tee, Liikuri, Majaka, Majaka põik,
Mäe, Narva mnt 128, Pae, Pallasti, Peterburi tee, Sikupilli, SuurSõjamäe, Tuha, Turba, Tuulemäe,
Uuslinna, Valge, Vana-Kuuli,
Võidujooksu,
Väike-Sõjamäe,
Ülemiste tee.
Mahtra 48
Teeninduspiirkond: Lagedi tee,
Raadiku, Sinimäe, Väo tee.
Mahtra 48
Teeninduspiirkond: Hooldekodu
tee, Kihnu, Kärberi, Linnamäe
tee, Läänemere tee, Muhu, Narva
mnt, Priisle tee, Vormsi, Ümera.
Mahtra 48
Teeninduspiirkond: Alvari, Anni,
Arbu, Betooni, Härma, Kalevipoja, Kalevipoja põik, Koorti, Kuuli, Loitsu, Loometsa, Paekaare,
Pikri, Pinna, Punane, Vikerlase,
Vilisuu, Virbi, Võru.
Mahtra 48
Teeninduspiirkond: Katleri, Kivila, Mahtra, Meeliku, Paasiku,
Tondiraba.
Lugupidamisega Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond
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LÜHIDALT

Hing õpib läbi kirjasõna…

LÜHIDALT

Galina Kardaševskaja.
Vene keele ja kirjanduse õpetaja
Lasnamäe Vene Gümnaasium

Lasnamäe Linnaosa
Valitsus alustab koostööd
mälumänguklubiga „Kes?
Kus? Millal?“

Neli elektriautot
teenindavad Lasnamäe
elanikke!

Detsembris said Lasnamäe Linnavaosa Valitsuse sotsiaaltöötajad
neli elektriautot.
„Mitsubishi i-MiEV“ marki elektriautod said enda käsutusse need
linnavalitsuse töötajad, kes otseselt
klientidele teenuseid osutavad. Kaks
autot on ette nähtud Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
hooldustöötajatele.
Ühte autot hakkavad kasutama Sotsiaalhoolekande osakonna töötajad
ja veel ühte – sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialistid.
Linnaosa vanema Olga Ivanova
sõnul on nüüd linnaosa valitsuse
sotsiaaltöötajatel enam võimalusi
selleks, et tõsta linnaosa elanikele
osutatavate teenuste kvaliteeti. Seda
enam, et Linnaosa Valitsuse uues
hoones on ette nähtud infrastruktuur
elektriautode jaoks. „Alles hiljuti kolis linnaosa valitsus uude hoonesse,
mille parkimisplatsil on võimalus
kõiki saadud elektriautosid laadida,“
teatas Ivanova.
Elektriautod on Eestile antud „Mitsubishi“ korporatsiooni poolt kompensatsiooniks meie riigi poolt kasutamata jäänud saastekvootide eest.
Kokku saabus Eestisse aasta lõpus
ligi kolmkümmend elektriautot.

Juba rohkem kui poolteist tuhat
aastat tagasi märkis Joann Kuldsuu
(350-407 p.Kr), et „hing õpib läbi
kirjasõna, muutub läbi keele…“
Suure vene kirjaniku Fjodor Mihhailovitš Dostojevski kirjasõna – see
on inimhinge analüüs, mõistmine ja
muutumine. Tema loomingu peamine teema – sotsiaalse ebaõigluse
peegeldamine ja üleskutse halastusele – on aktuaalne alati. Geniaalne
kunstnik rääkis rahva elu mõistmise
kahest tasandist: välisest näivusest ja
sisemisest püüdlemisest ideaali poole.
Teiste sõnadega, ilu poole. Nimelt
püüdlemine ilu poole, aga mitte väline „kaunidus“ ning heasüdamlikkus
ja hingeline toredus saavad inimese
välja juhatada kõlbelisest tupikust.
Fjodor Mihhailovitš Dostojevski (1821-1881) sünniaastapäeval,
11.jaanuaril, toimus Lasnamäe Vene
Gümnaasiumis kunstilis-kirjanduslik
konkurss „Ilu päästab maailma…“,
millest võtsid osa seitse Tallinna kooli. Üritus toimus kolmes etapis. Kõigepealt osalesid õpilased viktoriinis
„Dostojevski. Kirjanik ja inimene“,
mis kajastas ka kaasaegset suhtumist
suure kirjaniku loomingusse ja isik-

LUGUPEETUD KORTERIÜHISTU ESINDAJA!

susse. Parimaid tulemusi näitasid:
Evelina Tsion /I koht/ - Sakala Eragümnaasium,
Veronika Sirkel /II koht/ - Lasnamäe Vene Gümnaasium,
Ilona Kovaljova /III koht/ - Lasnamäe Vene Gümnaasium.
Huvi äratas ka teine etapp – illustratsioonide konkurss F.M.Dostojevski
teostele. Õpilased demonstreerisid
maalikunsti erinevaid tehnikaid.
Esimest kohta selles konkursis jäid
jagama Julia Rässa (Lasnamäe Vene
Gümnaasium) ja Diana Tšiževski
(Läänemere Gümnaasium).
Ka teine koht läks jagamisele
kahe õpilase vahel – Ilona Dudniku
(Lasnamäe Vene Gümnaasium) ja
Anastasia Bumažkova (Sakala Eragümnaasium) vahel. Kolmanda koha
saavutasid kaks õpilast – Jelizaveta
Drajeva ja Diana Skatškova (Sakala
Eragümnaasium).
Aula lavalt lugesid vanemate klasside õpilased juubilari teostest katkendeid, võisteldes oskuses sügavamalt tungida suurepärase meistri
kirjasõnasse. Suurepäraselt esinesid
Sakala Eragümnaasiumi õpilased.
Aleksandr Meidra esitas hiilgavalt
katkendi romaanist „Kuritöö ja karis-

KULTUURIKESKUS

Et parandada Linnaosa Valitsuse ja korteriühistute vahelist infovahetust,
palume esitada meile järgmine informatsioon Teie ühistu kohta:
Ühistu nimetus:
Ühistu aadress:
Korterite arv majas:
Ühistu esimehe nimi:
Ühistu esimehe kontaktaadress:
Ühistu esimehe kontakttelefon:
Ühistu esimehe e-maili aadress:
Juhatuse liikme nimi:
Juhatuse liikme kontakttelefon:
Juhatuse liikme e-maili aadress:
Märkused:
Andmed võib edastada posti teel (Pallasti 54, 11413 Tallinn),
telefoni teel (+372 645 7721),
e-mailile (julia.timerbulatova@tallinnlv.ee)
või Linnaosa Valitsusse (Pallasti 54, Tallinn).
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tus„ ja saavutas esikoha. Roman Seredjuk saavutas II koha. Kolmas koht
kuulus õigusega Pae Gümnaasiumi
õpilasele Anne Bassile, tema võitis
ka „keele väljendusrikkuse“ nominatsioonis. Selles konkursis kuulutati
lisaks välja ka nominatsioonid „näitlejameistrlikkuses“ ja „keele väljendusrikkuses“, mille võitjad olid:
Aleksandr Ševtsov Lasnamäe Vene
Gümnaasium
Viktoria Beljajeva Lasnamäe Vene
Gümnaasium.
Näitlejameisterlikkuse eest autasustati rühma õpilasi Karjamaa
Gümnaasiumist Dostojevski teose
„Poiss Kristuse juures jõulupeol“
instseneeringu eest.
Puutudes kokku Fjodor Mihhailovitš Dostojevski loominguga, jäävad
noored lugejad mõtlema inimisiksuse saladuste üle. Aga isiksus on
suurte filosoofide arvates alati püüd
kaastundlikkuse, avatuse ja Tõelise
Ilu poole.
Lasnamäe Vene Gümnaasium tänab kõiki kunstilis-kirjanduslikus
konkursis „Ilu päästab maailma…“
osalejaid ja loodab tihedale loomingulisele koostööle.

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 632 1062, www.lindakivi.ee
JÕULUKONTSERT-JUMALATEENISTUS
22.12 kell 19 Lindakivi kultuurikeskuse tantsu-saalis. Hea muusika ja
sõnumiga rõõmustab meid LIVING
STONE GOSPELKOOR. Tasuta!
www.lootus.ee Lasnamäe Lootuse
kogudus
21.jaanuaril kell 19.00 Tantsuõhtu,
tantsumuusika ans. Black&White,
pilet 4€
28.jaanuaril kell 12.00 Muinasjutuhommik kohvikus, tasuta
Näitus 3. - 29. 01 Fotoklubi “Lainurk” näitus

26.detsembril kell 19.00 toimub kultuurikeskuses Lindakivi traditsiooniline kontsert „Vene tähed Eestis“.
Selle muusikalise programmi eesmärgiks on tutvustada kuulajatele
ja vaatajatele Eesti uusi vene päritolu esitajaid. Nelja aasta jooksul on
„avastatud“ enam kui 30 uut nime
või loomingulist kollektiivi. Sergei
Maasini produtsendikeskus tegeleb
edukalt produtseerimisega kultuurivallas, aitab noori, algajaid esitajaid.
Kutsume kõiki selle projekti austajaid pidulikule üritusele, kus Te võite
tutvuda selliste lauljate loominguga
nagu Lena, Janek Valgepea, Jaan
Oja, Sergei Voronov, tantsurühm
„Al-sol“. Programmist võtab osa
Eesti hõbehääl Sergei Maasin.
Ootame Teid!

7.jaanuaril toimub kultuurikeskuses
Lindakivi mälumängu „Kes? Kus?
Millal?“ esimene turniir Lasnamäe
karikale. Kutsume kõiki, kes soovivad osalema sellel turniiril! Algus on
kell 12.00.
Klubi „Kes? Kus? Millal?“ töötab
Tallinnas juba kaks aastakümmet.
Loodud sai ta kui omalaadne koolidevaheline huviring neile õpilastele,
kes ei tunne ennast mugavalt spordiringides ja ägedatel noortepidudel,
kelle jaoks on lähedasemad ja huvitavamad raamatukogude riiulid ja
vaikus.
Klubi korraldajad treenisid võistkondi, mõtlesid välja erinevaid
mälumängude vorme, korraldasid
koolidevahelisi turniire, klubi astus
klubide „Kes? Kus? Millal?“ Rahvusvahelise Assotsiatsiooni liikmeks,
aga kõige esimene kooliõpilaste
võistkond „Sõprus“ esines väärikalt
„Brain-ring“-is Ostankinos. Eestis
tegutsevad praegu mälumänguklubid
Tartus, Maardus, Kohtla-Järvel, Jõhvis. Tallinna klubis teevad koostööd
kaks liigat: kooliõpilaste ja täiskasvanute liiga. Täiskasvanute liiga mängijad töötavad noorte võistkondadega, treenivad kooliõpilasi, annavad
neile edasi teadmisi. Klubis on üles
kasvanud aktiivsed noored, kellele
mänguliste ürituste raamid on jäänud
kitsaks.
Iga kuu toimub 2-4 mängu kooliõpilastele ja täiskasvanutele. Klubi teeb
tihedat koostööd Läti, Leedu, Soome,
Saksamaa, Iisraeli ja Venemaa mälumänguklubidega. Igal aastal sõidab
Tallinnasse kokku enam kui 30 võistkonda 5-7 riigist traditsioonilisele
festivalile „Revali kevad“.
Mängu „Kes? Kus? Millal?“
(KMK), mis on ürituse aluspõhjaks,
sportlik variant erineb telemängust.
Klubides mängib üheaegselt 25 võistkonda. Mängujuht loeb küsimuse ette
ja minuti pärast annavad võistkonnad vastused lehtedele kirjutatuna
üle sekundantidele – „pääsukestele“, nagu neid nimetatakse. Mängu
žürii vaatab vastused läbi ja arvutab
võistkondade punktid kokku. Milline
võistkondadest kogub kokku kõige
rohkem õigeid vastuseid, tulebki turniiri võitjaks. Klubi kodulehekülg
www.chgk.ee

