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Lasnamäele on vaja trammi
1984. aastal alustati projekteerimisinstituudis Eesti
Projekt suure hooga trammiliini ehitusprojekti väljatöötamist Lasnamäele. Liin planeeriti rajada Laagna teele,
mis seejärel ehitatagi nii
välja, et magistraaltänava
keskele reserveeriti trammitee ala, tee südalinna pidi
aga jätkuma maa all –
metroona.
Sellest on möödunud 16 aastat,
Lasnamäel elab 108 000 inimest,
lisaks elurajoonide väljaehitamisele
on hoogsalt arenenud tööstus- ja
kaubandusettevõtete
rajamine
Peteburi maantee äärde, mis ulatuvad juba Sõjamäe rabani ning
millede rajamiseks on linna üldplaneeringu järgi alad reserveeritud
kuni Väoni.
Lasnamäelased ootavad aga
endistviisi töökindla, usaldatava ja
energiasäästliku ühistranspordi –
trammi rajamist Lasnamäele.
Aastaid tagasi pakkus suurfirma
ADTranz linnavalitsusele välja suurejoonelise projekti: ehitada Lasnamäele elektrirong, viies selle ühelt
poolt Balti jaamani ja teisalt ida suunas Harjumaale. Projekt oli teostamiseks tehniliselt keerukas ja
kohutavalt kallis.

Esialgu tramm
Laagna teele
Pakun mõnevõrra pragmaatilisemaid lahendusi elektertranspordi
arendamiseks Lasnamäel.
Kõige
käegakatsutavam
ja
ökonoomsem lahendus on traditsioonilise kitsarajalise trammiliini
rajamine Laagna teele, kus selleks
on alus juba olemas, samuti on
Laagna tee äärde reserveeritud ja
kohati ka rajatud kohad liini toiteks
vajalike alajaamade ehituseks.
Järgmisel aastal rekonstrueeritakse Tartu maantee koos seal
asuva trammiteega, plaanis on trammide tagasipöördeks ringtee ehitus
Viru väljaku lähistel, rajamisel on
Viru väljaku ühistranspordi terminal,
mis loob mugavad tingimused
ümberistumiseks trammilt bussidele
või trollibussidele. Kõik need

ettevõetavad abinõud loovad vajalikud eeldused kauaoodatud trammiliini Seli - Viru väljak ehituseks.
Liini pikkuseks kujuneb 8,7 kilomeetrit, liinil on 12 peatust.
Trammitee on võimalik ehitada
muust tänavapinnast eraldatud ühistranspordi rajale nii Laagna teel kui
ka Tartu maanteel. Kui üksikutel ristmikel, kus trammitee ristub tänavaga, rakendada trammile nn rohelise
laine süsteemi (tramm tellib omale
ise foori rohelise tule), on võimalik
oluliselt tõsta trammi ühenduskiirust.

Tramm sõidab
70 kilomeetrit tunnis
Pikematel peatusvahedel on juba
praegu võimalik trammi kiiruseks
saavutada kuni 70 kilomeetrit tunnis.
See tähendab aga, et Selist Viru väljakuni jõuab sõitja 22 minutiga.
Planeerides trammide vaheliseks
intervalliks neli minutit, on tippajal
võimalik tunniga vedada kuni 5500
sõitjat, kasutades selleks kahest 20
meetri pikkusest vagunist koosnevaid trammronge. Võimalus on
suunata osa Lasnamäelt tulevaid
tramme üle Viru väljaku Tondile või
Koplisse, tulevikus on liiniga võimalik haarata ka Tallinna reisisadama
terminale.
Trammiliini rajamine Lasnamäele
ei tähenda kaugeltki sealt busside
väljatõrjumist. Aruka ühistranspordi
skeemi loomisel Lasnamäele on vaja
sellesse integreerida nii tramm kui
ka buss. Juba selle esimese trammiliini rajamine vähendab oluliselt
tipptunni liiklusummikuid kesklinnas,
Kadriorus ja Tartu maanteel.

Peterburi maanteelt
trammiga Mustakivi
teele
Trammiliin Seli–Viru väljak on
alles esimene samm trammiliikluse
arendamisel Lasnamäel. Järgmise
sammuna on kindlasti vaja luua
ühendus Peterburi maantee äärde
viimasel ajal kerkinud tööstus- ja
kaubandusettevõtetega. Lihtsaim
moodus selleks on Ülemisteni ulatuva trammiliini pikendamine, esialgu
kuni Kuuli tänavani. See tähendab
2,4 kilomeetri trammitee rajamist.
Õnneks on selleks vajalik teeriba
Peterburi maantee vasakus servas
veel vaba, vajalik on see kohe tram-

Trammipargi direktor Uno Heinvere leiab, et aastatetagused
trammiprojektid on tarvis realiseerida.
mitee ehitamiseks reserveerida.
Suunates sellele liinile tippajal iga
viie minuti järel 20 meetri pikkuse
trammivaguni, kataks see 2100 sõitja sõiduvajaduse tunnis.
Kui tramm on jõudnud juba Kuuli
tänavani, on loogiline pikendada liini
Mustakivi teeni, et haarata ühistranspordiga Lasnamäe kaguosa
elanikud. Selleks tuleb liini pikendada vaid 850 meetri võrra. Et lõpetada trammiliinide arendamine Lasnamäe linnaosa piires, jääb üle
ühendada Mustakivi teeni jõudnud
trammitee lõunaharu Seli lõppjaamaga, milleks tuleb ehitada veel vaid
1,7 kilomeetrit trammiteed. Selle

järel on ka Lasnamäe keskosa
elanikel kiire ja mugav sõiduvõimalus Peterburi maantee ääres asuvatesse tööstus- ja kaubandusettevõtetesse olemas.

Trammiga
Maardusse ja Piritale
Kõige selle järel võib öelda, et
Lasnamäe elanike sõiduvajadused
on rahuldavalt lahendatud, kuid julgelt edasi arutledes võiks kaaluda
Lasnamäelt ühenduse loomist nii
Pirita kui ka Maarduga.
Järg lk 2

Sotsiaalkeskuses tegutseb arvutiklass
Lasnamäel Killustiku 16
tegutsevas sotsiaalkeskuses
alustas juuni keskel tegevust arvutiklass, kus pensionärid saavad internetti
külastada ning panna
proovile linnaosa korraldatavatel arvutikursustel omandatud teadmisi.
Sotsiaalkeskuse esimesel korrusel
paiknevas arvutiklassis on kuus
internetiühendusega arvutit, huvilisi

Meespensionärid eelistavad olla
arvutiklassis omaette ja kahtlaselt kaua.

juhendavad arvutiõpetajad, ütles linnaosa vanema nõunik-abi Jaak
Sillaste.
Arvutiklassi kasutamise aeg on
tarvis eelnevalt kokku leppida.
Arvutihuviline, kes soovib arvutit
kasutada ja ühtlasi vajab õpetaja
kaasabi, peaks helistama sotsiaalkeskuse infotelefonil 6 218 998 ja
kooskõlastama tuleku aja.
Klass on sisustatud linnaosa valitsuses kasutuses olnud arvutitega.
Sillaste sõnul eraldas linnaosa valitsus klassi remondiks ja mööbli ostmiseks raha oma reservfondist.
Linnaosavalitsuse korraldatavad

pensionäride arvutikursused lõpevad juulis. "Kui huvilisi jätkub, jätkuvad ka kursused," rääkis Sillaste,
"kuid nüüd juba sotsiaalkeskuse
uues arvutiklassis." Tema sõnul on
linnaosavalitsus jätkuvalt nõus
õpetajatele palka maksma.
Praeguseks on linnaosavalitsuse
korraldatud arvutikursustel käinud
240 pensionäri.

MAX KAUR

Lasnamäe koolide
parimad gümnaasiumilõpetajad
2002
KULDMEDALIGA LÕPETAS:
Kuristiku Gümnaasium: ANNEMAI ILUMÄE; Paekaare Gümnaasium: ELIINA KNUT, NATALJA LITVINTSEVA; Lasnamäe Gümnaasium: IRINA TIHHONOVA, GALINA SEIFETDINOVA, LJUBOV OVTŠINNIKOVA, PAVEL STARKOV;
Laagna Gümnaasium: AHTO
VEGMANN, HELENA ELMIK,
OLGA RÕHLITSKAJA; Pae
Gümnaasium: DIANA VINNIKOVA, ANNA PORUTŠKO,
JELENA NIKIFOROVA;
Mahtra Gümnaasium: MARINA
DOBRONOGOVA; Linnamäe
Gümnaasium: IRINA JU¤UK,
ANDREI SUR¤ENKOV;
Läänemere Gümnaasium:
POLINA VIRÕTŠ, SVETLANA
MONITŠ, VLADIMIR ŠARÕI,
VLADYSLAVA ROZHENKO,
ALLA VARAKINA, NATALIA
MAKAROVA, ANASTASSIA
SAVELJEVA
HÕBEMEDALIGA LÕPETAS:
Kuristiku Gümnaasium: MARGIT EHA, KAROLIN AIASTE,
DIANA MEHILANE, EVELIN
VESKUS, KAIA-LIISA ILUMETS; Paekaare Gümnaasium:
ROMAN GRANIN, SERGEI
SEMJONOV, ANNA JUDINA;
Lasnamäe Gümnaasium:
GALINA DOBRONOGOVA,
NIINA BIŠEVA, NATALJA
PITKUN, ANNA ŠTŠERBAKOVA; Laagna Gümnaasium:
MAIRE ÕISMETS, JULIA
LASKEVITŠ, ANNA
MAZEPINA; Mahtra
Gümnaasium: ANGELINA
LEVTŠENKO, JELENA LJALIK,
JELENA ODINETS, MARIA
ŠEVTŠENKO, VALERIA
GALUTVO;
Lasnamäe Üldgümnaasium:
ALLAN TEDER, TRIIN
LAHTVEE, ALAR IVANSON,
MAARIS MEIER, REIGO
ROASTO, SIRLI VEETÕUSME;
Linnamäe Gümnaasium: JANA
BURDAKOVA, JEKATERINA
ZOLOTOVA, ANTON
ŠAFROSTIN, IRINA
IVAŠTŠENKO, OKSANA
OSSIPENKO, VALERIA
ANIKEJEVA, KRISTINA KADINA; Läänemere Gümnaasium:
ANNA BILETSKAJA, IRINA
BILETSKAJA, VIKTORIA
¤ARIK, ANNA JOANNESJAN,
EVGUENIA LAPTEVA;
Tondiraba Keskkool: KAJA
KIPPER, KRISTIINA PENNAR;
Lasnamäe Vene Gümnaasium:
ALINA MAKSIMOVA, OLGA
VELTS, IRINA RADZEVITŠ,
ALINA AIGRO, JULIA BELJAJEVA, IRINA VASSILJEVA,
JULIA VAHTRAORG, ANDREI
GRIGORJEV, VERONIKA
SMIRNOVA.

Lasnamäel
puudub soe vesi
1. juulil kl 9–21.

2

Juuni 2002

Ilusat suve!
Aeg jõuludest jaanipäevani on möödunud vähemalt minu
jaoks kiiresti. Mida siis Lasnamäe Linnaosa Valitsus on
selle aja jooksul suutnud ära teha?
Talv oli heitlik. Arvan, et lumega saime hakkama. Märts-aprill olid ilma
poolest troostitud. Rohkem jäid meelde pori, lume alt varakult välja sulanud
kõnts ja meie lemmikloomade väljaheited.
Oli ja on ka praegu tahtmine karjuda: inimesed, kui te olete soetanud
endale koera või kassi, siis täitke ka nende pidamise eeskirju.
Lugejate kirjad nõuavad õigustatult neid eeskirju eiravate kaaskodanike korralekutsumist.
Täiesti põhjendatud nõudmised ning LOV koos Tallinna Idapolitsei
osakonna juhtidega ning Tallinna Kodutute Koerte Varjupaigaga on seda
meelt, et rikkujatega tuleb karmimalt käituda.
13. aprillist algas Lasnamäel käbe
koristustöö. Koristatud hektaritest
ning äraveetud kuupmeetritest on
juba piisavalt räägitud. Heakorrakuu
jooksul valdasid mind kahesed tunded. Rõõmu tegi see, et suur osa
lasnamäelasi lõi ka ise kaasa.
Sõna otseses mõttes teevad viha
lasnamäelased, kes juba kolme
nädala möödudes tekitasid
Loopealsele ja Paeväljale uusi
prügilaid. Me oleme korrastustöödele kulutanud 210 508
Järgmises lehes on ka koerakrooni linna raha.
omanike pildid.
Püüame aru saada, et see on meie kõigi raha, mida võiks pidevalt
tekkivate prügilate koristamise asemel kulutada korralike istepinkide
paigaldamiseks, kus oleks eakamatel inimestel võimalus jalgu puhata,
või ka spordiväljakute ja laste mänguplatside korrastamiseks.
Linnaosa reservfondi raha eest tegime korda 121 laste mänguväljakut,
kuid neid on Lasnamäel 220.
Laste mänguväljakuid korrastati
13 komplekti Asula ja Pallasti tänava
vahelisel haljasalal, Arbu ja Varraku
tänava vahelisel haljasalal kaks
tükki, Mustakivi tee ja Linnamäe tee
vahelisel haljasalal, Läänemere tee
ja Mustakivi tee vahelisel haljasalal,
Katleri ja Paasiku tänava vahelisel
haljasalal, Koorti 22 asfaltkattega
platsil, Punane 33 haljasalal,
Punase ja Kalevipoja tänava vahelisel haljasalal, Vormsi tänava ja
Narva mnt vahelisel haljasalal, Sinimäe ja Ümera tänava vahelisel haljasalal, Mahtra tänava sisekvartalis,
Kivila 13 ja 15 vahelisel haljasalal.
On planeeritud korrastada spordirajatist Koorti 25 juures. Muru niitmine on toimunud põhimagistraalsete teede äärtes.
Lasnamäe õnn ja samas ka
õnnetus on see, et käes on 30 ruutkilomeetrit väga erinevas omandiPuhta liiva sees on mõnus
vormis olevat maad, millel mitte kõik
mängida.
omanikud ei täida oma kohustusi
heakorra osas, nagu näiteks garaa¥þiühistu "Linnamäe", Narva maanteel
Lauluväljaku bussipeatuse kiosk, Eesti Energia, Tallinna Soojus, elamu
Narva mnt 111, Pae 7 asuv rehvitöökoda jne. Kusjuures ettekirjutusi on
tehtud 15 korral ja trahvitud kahel korral. Korteriühistute vahel kuulutab
Lasnamäe Linnaosa Valitsus välja konkursi "Parima heakorrastusega
maja", kusjuures hindamisel arvestatakse põhiliselt majade ümber olevat
haljastust, lastemänguväljakuid, kõnniteid jne. Auhinnad jagatakse välja
septembris.
Põuane kevad ei lubanud haljastusega väga varakult alustada.
Augustis-septembris on aga kavas
600 000 krooni eest puid ja põõsaid
istutada Asunduse haljasalale, Kivila
haljasalale ja Läänemere tee 68-st
kuni Linnamäe tee 87-ni.
Eestimaa suvi on lühike. Sellest
peab jätkuma nii suviste tööde
tegemiseks kui ka võimaluste piires
puhkamiseks. Tahan loota, et need
902 last, kellele Lasnamäe linnaosa
on eraldanud 276 640 krooni väga
erinevates suvelaagrites osalemiseks, koguvad jõudu uueks õppeaastaks. Lisaks eraldas linnaosa enam
kui 3000 rahalistes raskustes olevale
lapsele ühekordset toetust 300–500
krooni. Jätkuks vaid päikest.
Kõigile ilusat suve soovides,
Teie O LEV L AANJARV

Noortelaagrid ja töömalevad
Suurele inimesele lubatakse puhkust aastas korra ja sedagi vaid
ühe kuu kaupa. Kes puhkab
rohkem, kes vähem. Mina näiteks
sel suvel tervet kuud järjest ei saa
kuidagi puhata, ei saanud ka
eelmisel ega üle-eelmisel aastal.
Mis teha, töö on selline.

Suveks laagrisse
Meie lapsed, väikesed inimesed,
saavad puhata rohkem – terve
suve. See on kokku kolm kuud ja
isegi kõige parema tahtmise juures
ei leia ühes linnas tegevust terveks
järjestikuseks kolmeks kuuks.
Õnnelikud on need, kellel on
maavanaema ja maavanaisa, kelle
juures mõned nädalad veeta. Aga
mis saab nendest lastest, kellel ei
ole maavanaema ja maavanaisa?
Nende jaoks on mõeldud noortelaagrid ja töömalevad.
Tallinna laagritest 34 on linna
sees ja 49 linnast väljas. Laagreid
on erinevate huvidega lastele:
keda huvitab meri, keda teater,
keda kultuur, keda keskkond, keda
liiklus, keda kunst või sport või
skautlus või tants või seiklused –
kõigile on midagi!
Laagreid korraldavad tublid koolid ja noortemajad, mittetulundusühingud ja spordiklubid. Linnalaagrites on kohti 3000 lapsele, linnast-väljas laagrites 8000 lapsele.
Laagrid alustasid mais ja kestavad
edasi kuni septembri kuuni.
Neile lastele, kes tahaksid peale
puhkamise ja lustimise tegeleda
asjalike asjadega ja teenida endale

Edgar Savisaar teab, et lapsed
tahavad suvel laagrisse.
sealjuures taskuraha, on töömalevad. Töömalevarühmi on sellel
aastal ca 50. Linnast välja saab
töömalevasse sõita ca 400 noort,
linnas töömalevas leiab koha ca
550 noort. Töömalevad töötavad 3.
juunist ning kestavad augustikuu
lõpuni.
Lisaks linnale aitavad laagreid
korraldada ka tublid linnaosad.
Lasnamäe on sel suvel pannud õla
alla kokku 17 noortelaagri korraldamisele. Kõik 17 mõeldud
Lasnamäe noortele.

Laagreid on erisuguseid
Lasnamäe Vene Gümnaasium,
Tallinna Pae Gümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium, Tallinna Läänemere Gümnaasium, Tallinna Ümera Põhikool, Tallinna Paekaare
Gümnaasium, Tallinna Kuristiku
Gümnaasium kuuluvad nende
tublide koolide hulka, kes oma õpilastele nii linnas kui linnast väljas

laagreid korraldavad.
Lasnamäe Gümnaasiumi õpilane
saab puhata Loksal, Tallinna
Läänemere Gümnaasium teeb
oma laagri Aegviidus, Tallinna
Kuristiku Gümnaasium on juunis
Kehtnas ja juulis Kõuel. Tegemist
jätkub laagrites kõigile.
Lisaks koolidele korraldavad
laagreid ka teised: Dvigateli sordiklubi kolib noored dþuudokad 11 päevaks Narva-Jõesuusse. Tallinna
Noorte Spordikeskus veedab
aktiivselt vaba aega Paliveres.
Huvitava laagri korraldab MTÜ
Türgi Kool, kes lapsed viib Loksale
rahvuslaagrisse Eesti keelt õppima.
Lasnamäe Avatud Noortekeskus
pakub omaenda ruumes peavarju
lastele peredest, kes sotsiaalse
tausta tõttu linnast välja tasulisse
laagrisse ei saaks võsukest lubada.
Samasuguseid laagreid korraldavad ka teised.

Reipamana tagasi kooli
Edgar Savisaar on küll linnapea,
aga kipub ka ise linnast välja. Ei
saa kogu aeg olla majade vahel.
Inimene vajab suviti ka avarust ja
loodust. Samamoodi on lastega.
Kas siis laagris või maavanaema
juures, aga linnast korraks ära. Siis
saab sügisel minna reipamana
kooli, muljetega linnast väljas
veedetud puhkusest.

EDGAR SAVISAAR
Tallinna linnapea

Muusikakool soovib oma maja
Laagna Gümnaasiumi
ruumid jäävad seal tegutsevale Lasnamäe Muusikakoolile kitsaks ja muusikakool vajab omaette maja.
Juba paar aastat seisab tühjana
Laagna Gümnaasiumi ja staadioni
vahel ilus paekivist hoone, mis
sobiks hästi muusikakooliks.
Kooli arengukava kohaselt peaks
muusikakooli õpilaste arv suurenema 180–200 õpilaseni. Selleks
ongi vaja omaette maja, kus oleksid loodud vajalikud tingimused

pilliõppeks, aga ka süvamuusika
kontsertide korraldamiseks lasnamäelastele.
Kui Lasnamäel oli vaja luua
Muusikakool, pakkus Laagna
Gümnaasium lahkelt oma ruume.
Siis õppis koolis 640 õpilast,
tänaseks on gümnaasiumi õpilaste
arv 840 ja kasvab veelgi.
Muusikakoolis õpib praegu 110
last ja rohem neid ruumipuuduse
tõttu vastu võtta ei saa. Järgmiseks
õppeaastaks oli muusikakooli astujate konkurss väga tihe – 2,5 soovijat ühele kohale.
Muusikakool töötab riiklike õppe-

kavade järgi, seega muusikakooli
õpilased õpivad paralleelselt kahes
koolis ja nende vaba aeg on täidetud sihikindla ja järjepideva tegevusega.
Loodame Tallinna linnavõimude
abile Laagna Muusikakoolile sobiva hoone eraldamisel ja kordategemisel. Muusikakool omalt poolt
tagaks lastele hea muusikalise
hariduse ja noorte linnlaste sisuka
vaba aja veetmise.

Selline trammiliin rahuldaks suure
vajaduse.
na tehastes, pärast II Maailmasõda
ehitati tramme Tallinna Pärnu
maantee trammidepoos. Tänapäeval on sama mõtte algatanud
Tallinna Tehnikaülikooli teadlased
koos Balti Laevaremondi Tehase
juhtidega. Mõte väärib kaalumist,
sest
oluliselt hoitaks kokku
impordisummades ja leitaks pikaks
ajaks tööd kvalifitseeritud töölistele
ja inseneridele.
Mida peaks kõige eeltoodu elluviimiseks tegema Lasnamäe linnaosa juhtkond?
Esmajoones tuleb välja töötada

osa lasnamäelaste liikumis-

SIIRI MITT
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Lapsevanemad ja
kooli hoolekogu liikmed

Algus lk 1

Lasnamäele
on vaja trammi
Pirita suunas saaks trammiliini
rajada Selist Ussimäe teele, edasi
Narva maanteele ja Pärnamäe tee
ja Kloostrimetsa tee kaudu
Metsakalmistu lähistel asuva lõpppeatuseni. See liin võimaldaks
Lasnamäelastel käia Pärnamäel ja
Metsakalmistul, samuti Pirita parkmetsas. Maarduni on ühenduse
rajamine mõeldav, kui pikendada
trammiteed piki Peterburi maantee
põhjaserva.

Tramme saab
ehitada ka Tallinnas
Trammiliinide
ehitamine
Lasnamäele nõuab kindlasti vagunipargi täiendamist. Trammide hind
on neid Lääne-Euroopast ostes
kallis, võibolla oleks aga hoopis
mõttekas neid ehitada Tallinnas,
kus neid varemgi on tehtud.
Esimesed Tallinna elektritrammid ehitati juba 1925. aastal Tallin-

Lasnamäe
ühistranspordi
ja
tänavavõrgu
arengukava,
reserveerides õigeaegselt selleks
vajalike trasside ja ühistranspordi
lõpp-punktide maa-alad.
Lõpetuseks - artikli eesmärk
on Lasnamäe elanikke ja ettevõtjaid kaasa tõmmata avalikule
arutelule Lasnamäe ühistranspordi arengusuundade väljatöötamisel.

UNO HEINVERE
Trammipargi direktor
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Kuristiku Gümnaasium pidas laulupidu
Kui te juhtusite nägema
16. mai õhtupoolikul Kärberi
tänaval liikuvat laste rõõmsat rongkäiku ja kuulma kollase koolimaja hoovist kajavat laulu, siis teadke, et see
oli Kuristiku Gümnaasiumi
15. laulu- ja tantsupidu.
Kevadine pidu on kooli 18-aastase
ajaloo jooksul muutunud üheks
kõige kindlamaks ürituseks. Kaks
esimest aastat lauldi koolimaja ees
treppidel, seejärel muutus sündmus
suurejoonelisemaks ja kolis siseõue.
Ainult paar pidu on vihma tõttu tulnud sees pidada. Ja nagu avasõnad
lausunud direktor Martti Tulva ütles,
et isegi pilvise ilma korral on õhtu
lõpuks piduliste poolt päikesekiired
alati välja meelitatud.
Algselt oli üritus Kuristiku kooli
sisene, kuid nüüdseks võtavad osa
ka naaberkoolide lapsed ja ka
näiteks
Saaremaa
naisrühm
"Kaarma Kargus". Saare naised
peavad seda väga toredaks vahelduseks, et saavad ka mandril oma
tantsu näidata.

Laste tants ja
laul Eesti brändiks
Juubelipeole oli tulnud ka Lasnamäe linnaosa vanem Olev Laanjärv,
kes andis aukirjad peo kõige pikaajalisematele korraldajatele ja soovis
jõudu-jaksu ka järgmiseks 15 aastaks. Erilised tänusõnad sai Ivi
Talimäe, kes on peo idee algatajaks
ja eestvedaja tänapäevani.
Laanjärve sõnul on just need
noored, kes tol õhtul oma etteasteid
näitasid, Eesti brändiks ja selle
sama tantsu ja lauluga jõuame ka
Euroopasse.

Sellel liftil on piirdeliistud veel
alles.

Pätid
rüüstavad lifte
Lasnamäel toimuvad liftide alumiiniumist osade vargused. Senini
viidi ära šðahtiuste piirdeliiste, nüüd
on uueks huviobjektiks ðšahtiuste
läved.
Vargused algasid Lasnamäe
turu ümbrusest ning on tänaseks
nihkunud Kalevipoja ja Koorti
tänava kanti. Vagad viivad minema ka majade välisuste sulgurmehhanisme.
Teadaolevalt on üks varas
tabatud, kuid ilmselt on neid veel,
sest vargused jätkuvad. Elanikel
tasuks tähelepanelikumalt jälgida,
mis nende majades toimub.

JAAK NAEL
Eesti Otis AS

Tantsijate jalad olid jaheda ilma tõttu sinised.
peole, sest palju Kuristiku peo repertuaarist tuleb ettekandmisele ka
suvisel noortefestivalil. Laulsid nii
mudilas- kui ka lastekoorid ning
kohale oli tulnud ka puhkpilliorkester. Tantsiti kõikvõimalike

vahenditega: pehmed võimlemispulgad (kõrsikud), langevari, linikud,
kaisukarud, rõngad ja padjad.
Võimlejate linikud tahtsid vägisi
tuules lendu tõusta ja jalad olid jaheda ilma tõttu sinised, aga ega see
tantsimisindu
vähendanud!
Ja
muidugi ei puudunud traditsiooniline
rahvatants "Priisle" esituses. Tantsu
vihtusid nii õpilased, õpetajad kui ka
kooli vilistlased. Kui vaadata
tänavust pidu, siis neil, kes kardavad
rahvuskultuuri hävinemist, peaks
selle peo üle küll topelt heameel
olema.

Sära silmades
ja naeratus suunurgal

Avamäng suvisele noorte
laulu-ja tantsupeole

Kuna Kuristiku Gümnaasium asub
kunagise Kuristiku küla aladel, siis
oli pidu vaatama tulnud ka endise
Kuristiku küla elanikke. Arvan, et nii
mõnelgi neist võis meenuda heldimusega lapsepõlv, kui nägid nais-

Kavasse kuulus pisut alla 30
numbri erinevaid laule ja tantse.
Sündmust võib nimetada ka eelprooviks IX noorte laulu- ja tantsu-

rühma "Kodusolemise tantsu".
Pidu pakkus huvi nii noortele kui
vanadele. Emadel oli raskusi oma
võsukeste eemal hoidmisega lavalt,
sest muusika oli nii kaasakiskuv, et
kohe kuidagi ei suutnud mudilased
ennast tagasi hoida. Eriti paistsid
publikust silma õpetajate ja lapsevanemate rahulolevad näod, kes jälgisid oma kasvandike esimesi
lavasamme.

Peoehtes koolimaja
Juubelipeoks olid algklassilapsed
projekti "Linnalaps loodusesõbraks"
raames kooli ette istutanud mitmeid
lilli ja lillepotte leidus ka mujal. Kooli
koridori seintele oli kleebitud õpilaste
joonistusi ja avatud oli käsitöönäitus,
kus oli nii tüdrukute näputööd kui ka
poiste puutöö-saavutusi.

RIIN L EPP

Saame
tuttavaks

Pealinna Ida Politseiosakond
Ida Politseiosakonna teenindada on kaks linnosa –
Lasnamäe ja Pirita – ning
osa Kesklinna omavalitsuspiirkonnast, sh Mõigu,
lennujaam, Sikupilli Prisma,
prefektuuri peahoone
Lubja 4.
Nii pindalalt kui elanike arvult on
Ida politseinikel teenindada suurim
politseiosakond Tallinnas. Teenistus
on korraldatud korrakaitse- ja kriminaaltalituse kaudu, mida juhivad
komissarid. Kogu osakonna juhiks
on ülemkomissar Tarvo Ingerainen.
Seekordses tutvustuses teen
algust tutvustamaks lähemalt Ida
politsei korrakaitsetalitust ehk
lähipolitseid, ametnikke, kes kannavad igapäevaselt vormiriietust ja
kellega kodanikud kõige sagedamini
kokku puutuvad. Teenistuslikult on
vajalik, et politseiametnikud suudaksid igapäevaselt paralleelselt kasutada kahte keelt, eesti ja vene keelt,
seega keeleline nõue seab selles
osakonnas töötajaile suuremaid
nõudeid.

Ida Politseiosakond
(Lastekodu tn 31) asub praegu ajutiselt maaliinide bussijaama vahetus naabruses.
Ööpäevaringselt on seal kodanikele kättesaadav korrapidamisteenistus.

korrapidamisteenistus
ööpäevaringselt telefon 6 124 810, Lastekodu tn 31. Teenistust juhib
väga kogenud politseijuhtivinspektor Aleksandr Štovbonko.

Elanikke võetakse
vastu osakonnas ja
konstaablipunktides:
Lastekodu 31

patrullteenistus
Tegutseb 2- või 3-liikmeliste ekipaa¥idena osakonna territooriumil.
Keskmiselt on korraga väljas 5 autopatrulli ja 2 jalgsipatrulli, suvel ka
1–2 jalgrattapatrulli. Teenindab politsei lühinumbrile 110 laekunud väljakutseid, patrullib korrapidamisteenistusele teadaolevatel marsruutidel,
väliskülaliste riigivisiitidel osaleb nende saatmisel. Teenistust juhib patrulli ja liikluse alal arvestatav liider politseijuhtivinspektor Andrus Aavik.

noorsooteenistus
tegeleb õigusrikkumiste ennetamisega, teenindades osakonna
haridusasutusi (22 kooli, 3 rakenduslikku kõrgkooli, huvi- ja vabaaja
keskused), tegeleb alaealiste õigusrikkujate ja nende vanematega.
Teenistust juhib väga kogenud politseijuhtivinspektorLiidia Suimets.

I jsk
II jsk
III jsk
IV jsk

vanemkonstaabel
Bert Põder
vanemkonstaabel
Anatoli Jazõkov
vanemkonstaabel
Vjatšeslav Timošenko
vanemkonstaabel
Vladimir Baranov

Mahtra 48
V jsk
VI jsk

vanemkonstaabel
Šukjur Abdullajev
vanemkonstaabel
Andrei Matrjošin

Paasiku 7
VII jsk

konstaabliteenistus
on jaotunud kogu osakonnas kaheksaks konstaablijaoskonnaks, millest
üks teenindab Piritat ja ülejäänud 7 Lasnamäed ning Mõigut.Teenistust
juhib suure kogemusega arvestatav liider, juhtivkonstaabel Karina Fesjuk.

vanemkonstaabel
Ruslan Laanjärv

Arvamused
Lasnamäe leht
on vajalik
Elan Lasnamäe selles servas,
mis vaatab Pirita poole. Maikuu
lehe leidsin oma postkastist 27.
mail.
• soovin julgustada toimetust
ja ka linnavalitsust. Mulle tundub, et linnaosa leht, eriti sellise suure ja mitmepalgelise linnaosa puhul, on vajalik.
• tasuks aga leida mõttetalgute korras asjatundjaid, istuda mitme erineva inimesega
maha ja kaaluda, mis suunas
võiks lehte täiustada ja muuta.
• Kas oleks mingi rahaline
võimalus muuta see kord
nädalas ilmuvaks?
Juhul, kui leht jääbki selliseks väikesemahuliseks
teabeleheks, mis ilmub vaid
kord kuus, siis, millal peaks leht
elanikeni jõudma, et tast kasu
oleks?
Kas ta peaks rääkima enam
tulevikust (mis hakkab toimuma,
mis muutub, mille kallal linnavalitsus ja linnaosa valitsus
tegelevad, uudiseid haridussügiseks, kultuurielu-kava, rahvatervishoid jne) või jääb leht
enam rääkima juba olnust?
Kui palju ja millisel moel
peaks kajastama elanike kaebusi ja arvamusi, kas ja kui
palju näiteks kaubandusinspektsiooni avastusi, õpetlikke lugusid korterivarguste vältimiseks,
noorte tervetest ajaveetmise
võimalustest, joogiveest ja teistest igapäevastest asjadest, mis
kõiki elanikke huvitavad?
Kui palju ruumi anda kuulutustele?
• seda, et leht on kakskeelne, pean meie linnaosa jaoks
ainusobivaks.
Seega jõudu teile, toimetus!
Aga nuputage kindlasti, kuidas
leht oleks parem ning huvitavam kui senini ja jõuaks kohale
parimal ajal.
Heade tervitustega

U.N.

Merivälja 24
VIII jsk vanemkonstaabel
Ljudmilla Etner

Ootame Teie arvamusi:
toimetus@lasnamae.tallinnlv.ee
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Lasnamäe
parima heakorrastusega maja
Konkursi tingimused:
osaleda võivad korteriühistud,
elamuühistud, eramajade
omanikud ja kinnisvarahoolduse
firmad; linnaosa valitsuse poolt
moodustatud konkursikomisjon
hindab kahe nädala jooksul elamute (hoonete) heakorda ja
puhtust; hindamisel arvestatakse ka hoonete ümber olevat haljastust, lastemänguväljakute ja kõnniteede olukorda.
Konkursil osalejad teatavad
osavõtust kirjalikult hiljemalt 1.
augustiks Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse infolauda aadressil
Punane 16.
Parimate väljaselgitamine:
komisjon valib välja viis hindamisel enam punkte saanud
elamut (hoonet) ja nende hulgast selgitatakse välja
peaauhinna võitja.
Ootame aktiivset osavõttu!

Krediidipank
võtab teenustasu
Ajalehe eelmises numbris teatasime ekslikult, et Krediidipank
ei võta kommunaalmaksetelt
teenustasu. Tegelikult Krediidipank võtab teenustasu.
Vabandame panga ja eksitatud
klientide ees.

Muru või majad
Linnaelanikel on 28.-30. juunini
võimalik avaldada arvamust
Harju tänava lahtikaevatud
nõlva haljasalaks korrastamise
kohta. Ei või jaa-ga saab vastata kõigis 20-s üle linna avatavas
küsitluspunktis.
Lasnamäe linnaosas on võimalik hääletada linnaosa valitsuses (Punane 16), Lasnamäe
Spordikompleksis (Pae 1), Lasnamäe Avatud Noortekeskuses
(Kahu 4), linnaosa valitsuse
rahvastikuregistri osakonnas
(Mahtra 48) ning Läänemere
Gümnaasiumis (Vormsi 3).

Sotsiaalkeskuses
on suvepuhkus
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
(Killustiku 16) huvialaringid on
läinud suvepuhkusele. Hooaeg
lõppes Memme-taadi päevadega Eesti Vabaõhumuuseumis
8.-9. juunini. Huvialaringid
jätkavad tööd septembris.
Sotsiaalkeskuse teenuseid
saab kasutada ka suvekuudel:
juuksur - esmaspäev ja
kolmapäev kell 10-13 (soovitav
eelregistreerimine); maniküür,
ripsmete ja kulmude värvimine neljapäev 10-13; pediküür - kutsume vastavalt vajadusele;
pesupesemine (ainult eelregistreerimisega); koopiad dokumentidest - tööpäeviti 9.3016.30; lugemissaal ja raamatukogu - tööpäeviti 9.3016.30; toidupakkide väljastamine sotsiaalhoolekande osakonna talongide alusel - tööpäeviti
9.30-16.30; arvutiklassi kasutamine (eelregistreerimine)
Info ja teenustele registreerimine kohapeal või telefonil
6 218 998.

Lasnamäe linnaosa
valitsuse infotelefon
6 457 700

Uue passi taotlemisel
tasub kiirustada

Lasnamäe sai
suure infotahvli
Mai lõpust ilmestab
Lasnamäe algust Majaka
tänaval spordikompleksi kõrval suur infotahvel, millel on
detailne Lasnamäe plaan ja
digitaalne kell.
Infotahvel on 5,7 meetri kõrgune ja
kaks meetrit lai. Roostevabast terasest tahvli ülemises servas on kaks
valgustit, digitaalne kell ja temperatuurinäidik. Ülaosas on kiri
"Tallinn. Lasnamäe linnaosa", mille
all on linnaosa vapp ja Harjumaa
kaart, kus on eraldi välja toodud
Tallinn ja Lasnamäe linnaosa.
Allpool on linnaosa detailne plaan
ühistranspordi peatuste, kaupluste,
politsei, linnaosa valitsuse asukoha
ja muuga. Plaani all on tingmärkide
register ning tänavate ja asukohtade
tähestikuline register.
Hõlbustamaks linnakodanike ja
turistide orienteerumist Lasnamäel,
otsib linnaosa valitsus uusi sponsoreid analoogsete infotahvlite paigaldamiseks Vana-Narva maanteele
Lauluväljaku värava lähedusse,
Majaka tänava algusesse ja
Peterburi maanteele linna sissesõidu juurde.
Lisaks Lasnamäele on AS
Linnakujunduse Arengubüroo paigaldanud infotahvlid Eesti piirile
Iklasse ja Viimsi valla piirile.
Linnakujunduse Arendusbüroo
(www.linnakujundus.ee) on juba üle

Infotahvel teavitab inimesi
lasnamäe alguses.
kümne aasta mõjutanud Tallinna
välisilmet.

JAAK SILLASTE

Politseijuhid kohtuvad
korteriühistute esindajatega
Lasnamäe Linnaosa Valitsus kutsub 26. juunil kell 16
korteriühistute esindajaid kohtuma Tallinna
Politseiprefektuuri Ida Politseijaoskonna juhtidega.
Kohtumine toimub linnaosa-valitsuse saalis Punane
16, viies korrus.
Politseijuhtidelt on võimalik saada asjatundlikke vastuseid linnaosa turvalisusega seotud küsimustele.
Teavet üritusest saab telefonil 6 457 731

Tänava nael 2002
Lasnamäe Avatud Noortekeskus korraldab 28.
juunil noortepäeva "Tänava nael 2002".
13.00 avamine
13.15 algab tänavakorvpalli võistlus
13.30 politseitelgis jaotavad politseinikud
voldikuid, teabelehti, vastavad
küsimustele, teevad lastele viktoriini
14.30 esineb noorte bänd
14.30 algab graffity võistlus
15.00 laste etendus "Keisri uued rõivad"
15.30 esineb noorte bänd
16.00 teatri workshop
16.30 breiktantsu etendus
17.00 noorte bänd
17.30 noorte tantsutrupp
18.00 noorte bänd
18.30 noortepäeva lõpetamine.
Registreeruda saab juba nüüd!

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
1/2
1/4
1/8
1/16

280x390
280x195
140x195
140x97,5
70x97,5

mm
mm
mm
mm
mm

15 000
9 500
5 500
3 000
1850

kr
kr
kr
kr
kr

Tänavu teisel poolaastal lõpeb 95
000 inimesel kümme aastat tagasi
välja antud passi kehtivusaeg,
Tallinna ja Harjumaa elanikke on
nende hulgas 39 000. Enamikul
sellest inimhulgast lõpeb dokumentide kehtivus mitte suvel, vaid
sügisel ja talvel.
Paljud inimesed usuvad vanast
harjumusest, et uue dokumendi
saab nädalaga ja taotlema tohib
tulla alles siis, kui vana dokumendi
kehtivusaega on jäänud ainult 30
päeva. Tegelikult võtab uue dokumendi vormistamine aega 30
päeva ja kui inimene taotleb uut
dokumenti liiga hilja, on tal oht
jääda ilma kehtiva isikut tõendava
dokumendita. See on tekitanud
palju probleeme ja meelehärmi
inimestele, kes näiteks mõni päev
enne planeeritud välisreisi tulevad
uut passi taotlema.
KMA võtab seoses tähtaja
lõppemisega vastu taotlusi, kui
vana dokumendi kehtivusaega
on järgi alla 6 kuu. Seega ka 28.
detsembril 2002. aeguva passi
omanik saab uut dokumenti juba
täna taotleda.
Suvel on meie ametnike koormus väiksem, seega saab suvekuudel dokumenti vahetada ilma
suurema teenindusbüroos ootamiseta. Uue dokumendi taotluse
saab teha ka posti teel, mis on uus
teenus.
Tallinnas asub 4 KMA bürood Sütiste tee 32, Lastekodu 48, Sõle
61a ja Vilmsi 59.
Korduvat isikut tõendavat doku-

menti ei anta välja automaatselt,
selleks on vaja esitada taotlus,
mille
saate
infoleheküljelt
www.pass.ee või KMA Harjumaa
osakonna teenindusbüroodest:
Mäekalda büroo
Vilmsi 59 tel. 6 056 960
Mustamäe büroo
Sütiste tee 32 tel. 6 718 083
Vanalinna büroo
Lastekodu 48 tel 6 062 640
Sõle büroo
Sõle 61a tel. 6 662 701
Lisateavet
dokumentide
taotlemisest saab infoleheküljelt
www.pass.ee.
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