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TASUTA

Jaanuar 2003 Nr 14(22)

Lasnamäelaste
arv kasvas ligi
tuhande võrra
Kui 2002. aasta 1. jaanuari seisuga elas Lasnamäe linnaosas
108 644 registreeritud isikut,
siis tänavu aasta alguseks oli
see arv 109 516. Registreeritud
elanike arv kasvas 872 isiku
võrra.
On meeldiv tõdeda, et Lasnamäe elanikud on mõistnud elukoha registreerimise tähtsust ja
vajadust. Samas näitavad rahvastikuregistri andmed, et Lasnamäel elab 1322 isikut, kes ei
ole oma elukohta aadressi täpsusega fikseerinud - need isikud on rahvastikuregistrisse
kantud linnaosa täpsusega.
Kindlasti elab aga Lasnamäel
ka tunduvalt rohkem isikuid,
kelle elukoht on registreeritud
kusagil mujal.
Paneme lasnamäelastele südamele, et oleks siiski ka Teie
huvides soovitav võimalikult kiiresti elukoht registreerida, kuna
sellest sõltuvad mitmed riigi
poolt osutatavad teenused.

Päevaks keerati madratsid rulli ning kodutud sisustasid aega kaarte tagudes ja elu üle järele mõeldes.

SIRJE MEIDRA
rahvastikuregistri osakonna
juhataja

Lasnamäe kodutud
said sooja tuppa
Lasnamäe ja selle ümbruse
kodutud ei pidanud aasta
alguses pakasega tänaval
lõdisema, sest linnaosavalitsus koos Tallinna Linnamisjoniga võimaldas neil ööbida misjoni päevakeskuses.
Pae 19 asuvas päevakeskuses
said kodutud suppi, teed, võileibu,
ajalehti ja neile leiti ka tegevust. Kodutud said keskuses aega veeta
kella 10–16, neile pakuti tasuta
suppi.
"Kell 16 pidid kodutud ajutiseks
lahkuma, et siis kell 18 desinfitseeritud ja korrastatud ruumi tagasi tulla,
kus nad said madratsitel öö mööda

saata," rääkis Tallinna Linnamisjoni
direktori kohusetäitja Ljudmilla
Ovsjannikova. Kell 8 pidid kodutud
taas lahkuma, et misjoni töötajad
saaksid ruume korrastada.
Ovsjannikova sõnul jagasid misjoni töötajad kodututele võimaluste
piires sooje riideid, mida vabatahtlikud misjonile annetasid. "Meil oli
jagada sooje jopesid, salle, kindaid,
pükse ja mõned jalatsipaarid," rääkis
ta.
Linnamisjoni direktori kohusetäitja
sõnul kasutas aasta alguses linnaosavalitsuse ja linnamisjoni pakutud
ulualust vaid seitse inimest. "Tasapisi kasvas nende arv ning viimasel
ajal otsis siin sooja ja peavarju
umbes 35 inimest," rääkis Ovsjannikova.

Et Pae tänava päevakeskus pole
mõeldud ööbimiseks, pole seal ka
vastavaid võimalusi. Inimesed ööbisid madratsitel, pesemiseks oli neil
vaid kraanikauss. Ovsjannikova sõnul oli päevakeskuse ruumes leviv
hais hingemattev. "Duššðði me pakkuda ei saanud," nentis ta.

Naps tuli hoiule anda
Päevakeskuse töötajate sõnul ei
tulnud kodututega ette suuremaid
pahandusi. "Õhtul kontrollisime, et
neil poleks kaasas odekolonni ega
õlut. Kui leidsime, siis võtsime ära ja
hommikul andsime tagasi. Mõned
olid selle vastu, kuid üldiselt mõistsid
kodutud olukorda," lausus Ovsjannikova.

Linnaosa
sünnipäevalaps
sai maiustusi

Linnamisjoni töötaja sõnul tegi Lasnamäe Linnaosa Valitsus kodutute
öömajaks raha eraldades tänuväärse teo. "Ilma selleta oleksid nii mõnedki külma kätte surnud," tõdes
Ovsjannikova, viidates kuu alguses
valitsenud enam kui 20-kraadisele
pakasele.
Lasnamäe linnaosa vanema Olev
Laanjärve sõnul oli aasta alguses
kodututele pakutud soe tuba kahjuks
ajutine lahendus ja sellises vormis
see enam jätkuda ei saa. "Kuid kui
ilmad taas väga külmaks lähevad,
mõtleme midagi välja," lausus
Laanjärv.

T EA T AMM

Kõrges vanuses Lasnamäe
linnaosa sünnipäevalaps on
jaanuaris
Tatjana
Ananšðkihh, kes
tähistas oma
95-sünnipäeva seekord Järve
haiglas, sest kahe kuu eest
muutusid tal jalad nõrgaks ja
tervis tahab turgutamist.
Muidu energilist ja rõõmsameelset vanamemme õnnitles
Lasnamäe linnaosa vanem
maiustuste ja lilledega, kinnitamaks seda, et kuni komm sulab
suus, on naine noor ja aastate
kogemus on rikkus, millest noored peavad õppima.

T IINA NAARITS

500 kroonise toetuse maksmisest Lasnamäel
Eelmises lehenumbris andsime teile teada, kuidas me
plaanime organiseerida 500kroonise ühekordse sotsiaaltoetuse väljamaksmist. (Aluseks Tallinna linnavolikogu
määrus nr. 63, 28. novembrist 2002. a.). Nüüd võime
teha juba esimesed kokkuvõtted, kuidas me oleme
suutnud teid, lugupeetud
pensionärid, aidata.
Lehe trükkimineku ajaks olime
vastu võtnud 14 520 avaldust ning

kontrollinud nendes esitule. Ülekande tegemitatud andmete paikapiseks on vaja avaldaja
davust. Pangaarvetele
andmed sisestada sotoleme jõudnud toetust
siaalregistrisse. Ning
kanda 10 443 inimesele.
kindlasti on üheks rasMeilt on paljud küsikeks probleemiks see,
nud: miks võtab raha
et esitatud andmed ei
saamine palju aega,
vasta tegelikkusele.
miks on vaja andmeid
Praeguste andmete
üle kontrollida, kui ma
järgi peaksid Lasnamäel
saan riigi poolt pensioni,
saama 500-kroonist toesiis peaksin ju olema ka Koit Nõlvak
tust ligi 21 000 pensiosotsiaalregistris jne.
näri, neist ligi 10 000-le
Rahaga tegelemine nõuab täptuleb hetkeseisuga raha maksta läbi
sust, seega ei saa me teha pangaEesti Posti. Pensioniregistris olevast
arvele ülekannet enne, kuni me ei
21 000 pensionärist on sotsiaalreole kontrollinud pangakonto ja avalgistrisse kantud ja andmeid kontrollidaja isikuandmete vastavust esitatud ligi 11 000 pensionäril.

Lähipäevadel peaks algama 500kroonise toetuse kättesaamine Eesti
Posti kaudu. Raha saamiseks tuleb
teil ära oodata rahakaardi saabumine koju ja siis saate pöörduda
oma elukohajärgsesse postkontorisse.
Kui te ei ole veel avaldust toetuse
kättesaamiseks kirjutanud, siis palume seda teha. Avalduse blankette
saate tööpäevadel Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hoonest Punane tn.
16, I korrusel infolauast, klienditeeninduspunktist, III korrusel sotsiaalhoolekande osakonnast või
klienditeeninduspunktidest Sikupilli
6, Pae 19, Mahtra 48. Samadele
aadressidele tuleb teil tagastada ka

täidetud blanketid. Avalduse vorme
on võimalik saada ka internetist
Tallinna kodulehekülje Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti lehelt.
Küsimuste tekkimisel võtke meiega kindlasti ühendust telefonidel
6 457 753, 6 457 756, 6 457 764 või
6 457 765.
Tervist ja rahulikku meelt soovides,

KOIT NÕLVAK
sotsiaalhoolekande
osakonna juhataja
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Ettevõtlikku aastat
kogu Lasnamäele!
Ettevõtlikkus on olulisim vahend meie heaolu suurendamiseks. Sellel aastal käivitub ka Lasnamäel ettevõtlusinkubaator. Kavas on see avada Dvigateli tööstuspargi peahoones,
kus on olemas selle tarvis 120 ruutmeetrit pinda ja seal
saab püsivalt olema 12 töökohta. Ettevõtmisest võib palju
abi ja kasu tõusta igale ettevõtlikule inimesele, samuti igale
tööotsijatele. Allpool jagan teiega oma lootusi.
Viimastel aastatel on Lasnamäele uusi töökohti loonud firmad, kes on
suunatud rahvusvahelisele turule orienteeritud tootmisele ja tipptehnoloogiale. Pakutavad töökohad on stabiilsed ja tasuvad. Lisaks stabiilsusele
maksavad edukad ettevõtted korralikult makse ja täidavad kõiki sotsiaalseid
kohustusi. See omakorda suurendab aga töötajate turvalisust ja kogu Lasnamäe usaldusväärsust. Loodud töökohtadest aga ei piisa, mistõttu on
kindel plaan igati kaasa aidata ka väikeettevõtjate edukusele.
Inkubaatori abil saab eeskätt toetada juba tegutsevate ja tegutsemist kavandavate väikeettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtjate konkurentsivõimet. Väikestel ettevõtetel on praegustes turutingimustes väga keeruline
leida endale väljundeid. Ettevõtlusinkubaator pakub läbi oma kontaktide abi
väikestele firmadele, et alustada äriideede elluviimist, leidmaks võimalusi
teenindada suuri ettevõtteid ja teostada allhankeid. Ilma inkubaatoripoolse
toetuseta on väikesel startival ettevõttel väga raske alustada tegevust, aga
ka saavutada usaldust ja võrdset partnerlust suurte firmade silmis.
Lasnamäe ettevõtlusinkubaator hakkab algajatele väikeettevõtjatele pakkuma büroopindu, kommunikatsioonivõimalusi, toetust turgude ja äripartnerite leidmisel ning äriplaanide koostamisel. Inkubaatoris on olemas omad
koolitusprogrammid, konverentside korraldamise võimalused ja vahendid
ettevõtetele vajaliku informatsiooni hankimiseks. Inkubaator on ka kohaks,
kus pakutakse Lasnamäe elanikele võimalust leida endale töökohti inkubaatoris tegutsevates ettevõtetes ning vajadusel tagatakse ka vastav väljaõpe.
Samuti saavad inkubaatoris paiknevad firmad kasutada seda endale vajalike töötajate otsimisel ja täiendõpetamisel. Vaja on vaid sihikindlat pealehakkamist.
Lasnamäe ettevõtlusinkubaator hakkab koostööd tegema ka mitmete erinevate ülikoolide ja muude teadusasutustega, mille abil loodetakse pidevalt
tõsta inkubaatoris pakutavate teenuste ja informatsiooni taset ning olla
seeläbi konkurentsivõimeline võrreldes kõigi teiste Eestis paiknevate ja
välismaiste inkubaatoritega.
Kogu inkubaatori tegevus on orienteeritud
sellele, et ka pärast esmase arengu saavutamist ei lahku inkubaatorist väljunud
ettevõtted Lasnamäelt, vaid kasutavad linnaosa oma edasise arengu asukohana.
Ühelt poolt on inkubaator mõeldud väikeettevõtetele, kuid teiselt poolt kogu linnaosale, sest tekivad uued töökohad ning piirkonna areng suurendab elusõbralikkust ja
turvalisust Lasnamäel. Turvalisust vajame
me kõik, mistõttu taolised algatused ja mõtted on alati teretulnud.
Soovin tegusat ja turvalist aastat
kõikidele väikeettevõtjatele ja igale lasOLEV L AANJÄRV
namäelasele.
Lasnamäe linnaosa vanem

Tasuta arvutikursused
kutsuvad huvilisi õppima
Vaata Maailma arvuti- ja
internetikursuste pilootprojekti raames algavad Lasnamäel Laagna Gümnaasiumis
(Vikerlase 16) ja Majaka
Teeninduskoolis (Majaka 2)
tasuta arvutikursused algajaile.
Kursused koosnevad kahest 4tunnisest osast. Esimeses osas
õpetame käsitlema arvutit – alates
sellest, kuidas kasutada klaviatuuri
ja arvutihiirt, kuni dokumentide loomiseni välja. Teises osas keskendume interneti võimaluste esmasele
tutvustusele: kuidas saata e-kirja,
teha ülekannet internetipangas,
lugeda ajalehti või riigiasutuste
kodulehekülgedel olevat infot.
Oleme Vaata Maailma kursused
koostanud nõnda, et sealt saaksid
esmast õpetust just need inimesed,
kes seni peaaegu või üldse mitte
arvutiga kokku puutunud ei ole. Meie
koolituste kogemused näitavad, et
kui inimesed ületavad esimese koh-

metuse, läheb neil edasine arvuti
käsitsemine juba väga hõlpsalt.
Kursustel on lisaks alati võimalus küsida nõu õpetaja käest.
Vaata Maailma tasuta arvutikursustele saab registreerida iga päev
telefonil 6 696 222. Registreeruja
peab ütlema oma nime, isikukoodi ja
kontakttelefoni numbri. Kui registreerumisel kohe sobivat aega ja kohta
pole pakkuda, siis on võimalus panna end kirja ootejärjekorda.
Meie kursustele on oodatud kõik
täiskasvanud inimesed sõltumata
vanusest, haridusest, tegevusalast
või rahvusest. Peatähtis on, et inimesel oleks soov end täiendada
arvutioskusega, mis on tänapäeval
järjest tähtsam elus hakkamasaamiseks.
Koolitus kestab kuni 2004. aasta
veebruarini. Laia kandepinna saavutamiseks toimuvad need rohkem kui
200 punktis üle Eesti.

JÜRI L ÕSSENKO
Laagna Gümnaasiumi koolitaja

Pirita ootab lasnamäelastelt loodushoidu
näeme ka laiemalt, piritalaste ja
lasnamäelaste vahel. Nii on piritalastel palve oma lasnamäelastest
naabritele. Te olete teretulnud
rohelust nautima, aga palume teil
loodust ka rohkem hoida. Naaber
pole vaid kõrvalkorteris või kõrvalmajas elav inimene, vaid ka naaberseltskond lõkkeplatsil. Ka ühele
palliplatsile mahub noori rohkem
kui ühe võistkonna jagu ning
naabermeeskonnaga hästi läbi
saada on siingi normaalse ühiskonna kohustus.
Olgem üksteise vastu ausad ja
tähelepanelikud ümbruskonnas toimuva suhtes. Nii tuleb ka naabri
tehtud vigadele ka konkreetselt
tähelepanu juhtida. Ärge vaadake
mööda, kui naaberseltskond raiub
lõkkepuudeks kasvava puu, viskab
üle õla tühjaks joodud plekkpurgid
ja õlletaara või tühjendab prügikasti
metsa alla. Olge ausad naabri ja
looduse vastu ning ärge laske
naabrit ürgorgu autot pesema.
Täna kutsub Pirita teid nautima
talverõõme. Jalutama lumisesse
metsa, kõndima jõe ääres ning
loomulikult sportima valgustatud
suusaradadel. Kaugel pole ka suvi,
kui olete oodatud päikese- ja veemõnusid nautima mereranda.
Tere tulemast Piritale, hea ja
loodust hoidev naaber!

Mul on hea meel näha, et
naabrid hakkavad omavahel suhtlema ka linnaosade
tasandil. Lasnamäel ja
Pirital on palju kokkupuutepunkte, palju on ühist,
aga ka palju erinevat ja
vastandlikku.
Pirita tõmbab nii lasnamäelasi kui
ka kõiki linlasi oma roheluse,
ürgoru ja rannaga. Võib ju suve ja
Pirita ranna ning talve ja Pirita
suusaradade vahele kindlalt võrdusmärgi panna.
Täna ütlen lasnamäelastele tere
tulemast Piritale vaba aega veetma. Aga veel rohkem kutsun kõiki
loodust nautima. Viimasega seondub aga ka üks palve - kutsun teid
loodust hoidma. Hoidma puhtana ja
tervena. Hoidma nii, et loodusel
poleks valus ja järgmistel tulijatel
oleks ees samasugune rohelus,
õitemeri, linnud ja liblikad.
Möödunud aastal rajasime Piritale piknikuplatsid, kus mõnus lõkke
ääres istuda ja õppida nii elu kui ka
sõpru rohkem tundma. Sügiseks oli
selge, et elu ja vaba aja nautijaid
käis piknikuplatsidel rohkem kui
loodusesõpru. Oli selge, et mänguväljakutel ei peetud ainult pallilahinguid.
Piritalastel on iidne tava - naabrit
tuleb austada ja tema vastu tuleb
aus olla. Samasugust austust

ÜLLE RAJASALU
Ülle Rajasalul pole midagi lasnamäelaste külastuste vastu.

Pirita linnaosa vanem

Lasnamäe ülikool koolitab
rahvusvahelisi spetsialiste
Lasnamäe ülikool, meie
ülikool - nii ütlevad lasnamäelased tavaliselt EestiAmeerika Ärikolled¥þi kohta
ning see pole liialdus.
1989. aastal loodud kolledþ¥
on Eesti vanim erakõrgkool
ning esimene kõrgkool
Lasnamäel.
Kolmandik kolled¥þis õppijatest on
lasnamäelased, mis tähendab, et
meie kolled¥þit teatakse siin hästi
ning igas meie linnaosa majas on,
oli või saab olema mõni meie koolis
haridust omandav noor.
Mullu juunis sai meie kolled¥þi diplomi tuhandes lõpetaja. See on
meie panus nii linnaosa kui ka kogu
riigi arengusse.
Mistahes ühiskonna, riigi, linna ja
linnaosa peamiseks majanduslikuks tõukejõuks on ju ikkagi inimesed, eeskätt ettevõtjad. Nende omalaadseks inkubaatoriks on kujunenud ka Eesti-Ameerika Ärikolled¥.
Noorte suur huvi kolled¥þi vastu
pole juhuslik. Esiteks on kooli õppekava juba seitse aastat riiklikult
akrediteeritud. Kolled¥þi tööd on hinnatud rahvusvaheliste standardite
ja reeglite järgi. Selle tulemusel
saavad meie vilistlased nüüd töötada mis tahes Euroopa Liidu riigis ja
USA-s, kus tunnustatakse kolled¥þi
diplomit.
Teiseks saab meie koolis omandada erialasid, mille järele on nõudlus nii Eesti kui ka välisriikide tööturul. Need on ärijuhtimine, rahvusva-

helised majandussuhted, rahvusvahelise turismi juhtimine, avalike
suhete juhtimine, juhtimise infotehnoloogiad.
Kolled¥þis õpetatakse ka mitmeid
rakenduslikke ja kasulikke asju:
kuidas rahavoogusid efektiivselt
juhtida ja kontrollida, suhtlemiskunsti, läbirääkimiste pidamist, äriplaani koostamist, tuleviku prognoosimist jne.
Samuti võib kolled¥þis omandada
topelteriala: rahvusvaheline ärijuhtimine/inglise ärikeel. Inglise keele
süvaõpe annab meie lõpetajatele
hea ðšansi töö saamiseks Euroopa
Liidu juhtimisorganites, saada nö
euroametnikuks.

Pakutavate teenuste
ring on lai
Veel suuremaid võimalusi nii
Eesti kui ka Euroopa ametnikuks
saamiseks annab haldusjuhtimise
eriala, kuhu alustasime vastuvõttu
tänavu jaanuaris. Selle eriala õppekava on kooskõlastatud Lasnamäe
linnaosa valitsusega.
Öeldule võiks lisada, et kolled¥þilt
lasnamäelastele pakutavate teenuste ring on märksa laiem. Nii
saab meil õppida mitmesugustel
kursustel võõrkeeli, haldust, ärijuhtimist jne ning saada vastav sertifikaat.
Neile, kes soovivad iseseisvalt
õppida, on kolled¥þis välja antud terve sari ettevõtlusalaseid õpikuid
(oma firma asutamine, juhtimine,
rahanduspoliitika jne). Jaanuaris
lisandus neile "Tööõigus: eraettevõtja koolitus". Samuti võib kol-

Kolled¥i sügavat sisu peidab
tagasihoidlik fassaad.
led¥þ pakkuda nõustamisteenust,
otsida firmadele spetsialiste, üürida
ruume koolituse või konverentside
korraldamiseks jmt.
Linnas on praegu päevakorras
ettevõtlusinkubaatorite võrgu loomine. Võib öelda, et Lasnamäel on
sellise inkubaatori tuumik juba olemas ning inkubaatorit oleks lihtsam
kolled¥þi ümber rajada kui kõike
otsast peale alustada.
Lähemat teavet saab kolled¥þist
aadressil Punane 29, telefonidel
6 054 100 ja 6 054 103 või internetis aadressil: www.eabc.edu.ee.

ALEKSANDR L UKJANOV
Eesti-Ameerika Ärikolled¥þi rektor,
majandusdoktor, professor
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Kiri
Puuduvad trepid
põhjustavad
ebamugavusi

Olümpiavõitja Ants Antson leidis liuvälja avamisel, et uisutamisega tegelemist takistab vaid vähene tahtmine.

Olümpiavõitja avas liuvälja
Lasnamäe elanikel on alates
10. jaanuarist taas võimalik
uiske proovida, sest kiiruisutamise olümpiavõitja Ants
Antson ja linnaosa vanem
Olev Laanjärv avasid Lindakivi kultuurikeskuse taga
avaliku liuvälja.
"Viimased soojad ja lumevaesed
talved pole andnud eriti võimalust
liuvälju rajada, tänavune käre talv

lubas seda teha," ütles linnaosa
vanem Olev Laanjärv. "Loodan, et
lasnamäelastel on kapinurgas uisud
alles, samuti tahtmine kasutada
talverõõme. Minu kooliajal oli uisutamine väga popp."
Tähtis on iga inimese oskus kasutada igat võimalust aktiivseks kehaliseks tegevuseks. Talvel on jalutusja matkaradu kasutavatel rahvasportlastel ning palliplatsidel mängivatel lastel raskem õues tegevust
leida. Nii telliski linnaosavalitsus OÜ
Lasnamäe Haljastuselt liuvälja raja-

mise, mille kasutamine on kõigile
tasuta.

Sula liuväljale
liiga ei tee
Pärastlõunal, kell 15–19 mängib
valgustatud väljakul muusika. Uisuhuvilised saavad tasuta kasutada
saabaste vahetuseks kultuurikeskuse garderoobi, kuid selleks peavad
uiskudel olema kaitsmed. Lindakivi
baarist on kõigil võimalus osta kuuma teed.

Ilmaennustajad on lubanud küll
vahepeal sulailma, kuid seejärel
taas piisavat külma vähemalt veebruari lõpuni. Korralikule liuväljale ei
tee kohatine sula liiga, nii et linnaosavalitsus loodab aktiivsele sportimisele vabas õhus.
Nagu ütles olümpiavõitja Ants Antson: "Ei ole halba ilma, on valed riided. Ja ei ole takistusi sportimiseks,
on vähene tahtmine tegutseda."

T IINA NAARITS

Laagna tee sillad ootavad nimesid
Kaks aastat tagasi alanud
Laagna tee välimuse ja
ohutuse parandamist tuleb
jätkata, et tee muutuks ka
linnaosa külalistele atraktiivseks ja sõbralikuks ühendusteeks, millelt oleks raske
eksida.
Kui AS-is Linnakujunduse Arendusbüroo valmis kaks aastat tagasi
Lasnamäe põhimagistraali Laagna
tee haljastus- ja kujundusprojekt, oli
kavas värvida tee kõik kümme silda
erivärvilisteks ja paigaldada neile
valgustus. Selle peamiseks eesmärgiks oli parandada tee liiklusohutust
ning anda igale sillale silmatorkavalt
erinev välimus, et nii Lasnamäe elanikul kui ka linnaosa külalisel oleks
lihtne ja äraeksimata õigesse paika
jõuda.
Praeguseks on Lasnamäe sildade
värvimine pooleli jäänud - viis silda
on saanud uue kuue, ülejäänud on
aga endiselt hallid. Puudu on ka sildade värviga ühtiv valgustus ja digitaalsed infotablood.
Projekti järgi saavad lisaks värvile
kõik sillad ka oma nime, mis tööde
käigus sildadele peale märgitakse.
Praeguseks värvitud sildadel on
need olemas, kuid hädasti vajavad
oma nime ehk mööda silda kulgeva
tänava nimetust ka ülejäänud viis
silda.

Laagna tee sillad ootavad värvi, nimesid ja infotahvleid.
Linnakujunduse Arendusbüroo
projektijuht Stepan Maurits ütles, et
kevadel peaks Laagna tee liiklusohutuse projekt jätkuma. Esmatähtis
on sildadele kanda nende nimed, et
lihtsustada Laagna teel orienteerumist.
Mauritsa sõnul oli sildade värvimine on vaid üks etapp kogu Laagna
tee uuenduskavas. Ees on veel valgustuse paigaldamine, mis aitaks
tunduvalt parandada liiklusohutust,
ning haljastuse uuendamine. Möö-

dunud aastal paigaldati tee äärde
viidad, mis näitavad, millised tänavad ja objektid magistraalilt ära pöörates sel suunal paiknevad.
Mauritsa sõnul pole seni paigaldatud ka digitaalseid infotahvleid. Projektijärgselt oleksid õhutemperatuuri
ja kellaaega näitavad tahvlid saanud
sillad üle ühe.
Projektijärgselt kaarduvad varem
hallid olnud Laagna tee sillad järjestikku üle tee nagu vikerkaarevärvid. Kui kõik sillad värvitud, on

Asunduse sild valget, Pallasti sild
bee¥þi, Võidujooksu sild oran¥þi, Pae
sild punast, Smuuli sild violetset,
Lindakivi sild helesinist, Härma sild
tumesinist, Saarepiiga sild tumerohelist, Varraku sild helerohelist ja
Mustakivi sild helepruuni värvi.

Paljudel inimestel Lindakivi ja
Laagna sillast Punase tänava
poole jäävalt alalt on üksjagu
ebameeldiv minna linnasõiduks Laagna ja Kotka bussipeatustesse.
Silla ületamiseks tuleb veel
70 meetrit edasi minna selleks, et jõuda süvendi laskumistrepini. Projektis on ette
nähtud treppide olemasolu
silla otsa juures.
Süvendimaa kuulub OÜ-le
Investman. Vastavalt maaostu kokkuleppele peab Investman need trepid ehitama,
aga millegipärast on see seni
tegemata. Ära tuleb see teha.
On psühholoogiliselt raske,
kui ületades silda näed, et
buss tuleb, aga sinul on veel
70 meetrit eemalduda, et siis
bussipeatusse tagasi tulla.
Buss muidugi läheb minema
ja sina pead lõdisema külma
käes järgmist oodates.
Ei ole probleem kas või
meie kõigi kätel trepp silla otsa juurde viia (sipelgad peaksid ka hakkama saama), aga
veel lihtsam oleks seda traktoriga teha. Õigem oleks muidugi uued trepid teha, saaksid toekamad ja ilusamad ka.
Mida arvab või kostab Investman?

AADU RAST
Vikerlase 15

Linnaosa on
näoga elanike
poole
Tahaksime avaldada teie väljaandele tänu selle eest, et
edastate olulist teavet meie
linnaosa igapäevaelust ning
annate näpunäiteid, kelle
poole võime oma murede ja
abipalvetega pöörduda.
Veel sooviksime ajalehe
kaudu tervitada ja soovida
kõike kõige paremat kõigile
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse töötajaile, eeskätt linnaosavanem Olev Laanjärvele,
Vello Karule, Lea Ringole,
Tiiu Koitlale, Heiki Soomele,
Koit Nõlvakule, Marju Kaupmehele, Riho Suurkuusele ja
Inge Alavele. Täname neid
meie probleemidesse tähelepaneliku ja heasoovliku suhtumise eest.
Tunnistagem, et esmakordselt üle mitme aasta on linnaosavalitsus pöördunud näoga
elanike poole ja süveneb aktiivselt nende probleemide lahendamisse.
Ühtlasi sooviksime, et linnaosavalitsuses loodaks korteriühistute esimehi koondav
ühiskondlik organ, mis aitaks
linnaosavalitsusel meie probleeme lahendada, linnaosavalitsus aga saaks omakorda
korteriühistute kaudu elanikke
aktiivsemalt ühiskondlikusse
töösse kaasata.

N. O BORNEV
korteriühistu esimees

JAAK SILLASTE
Ootame Teie arvamusi:
toimetus@lasnamae.tallinnlv.ee
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Jäätmekäitlustehas otsib töötajaid
Jaanuari lõpus alustab
Lasnamäel tööd vastvalminud OÜ Almarino jäätmekäitlustehas, kus leiab rakendust ligi sada inimest.
Jaanuari keskel alustatakse esimese töötajaterühma koolitamist, veebruaris saab väljaõppe teine grupp.
Esmajoones vajatakse 20 naist vanuses 18–45 aastat sortimisliinile
ning kuut meest eelsortimisele.
Samuti vajatakse 60-tonnise elektronkaalu operaatoreid ning töölisi
plastmassi-, paberi- ja kartongi- ning
metallilattu.
Tehas hakkab töötama seitse
päeva nädalas kahes vahetuses.
Palga arvestamine käib tunnitasu

Kultuurikeskuses "Lindakivi"
aadressil Koorti 22 alustab
tegevust tantsuklubi Agneta.
Tunnid toimuvad teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 16 (10–12-aastased) ning samadel päevadel
kell 17 (13–15-aastased).
Lähem info tel 6 320 950 ja
055 444 58.

alusel. Koos preemiatega võib spetsialist teenida meie tehases umbes
6000 krooni kuus.
Tehas asub aadressil Suur-Sõjamäe
31a, sinna viivad bussid nr 7, 15 ja 17.

Reklaami tellimine:
Monika Huum, tel 6 277 287,
faks 6 277 286, GSM 051 41 278,
e-post: info@ssm.ee.
Reklaami hinnakiri:

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

VELLO KARU
linnamajanduse osakonna juhataja

Jaanuari lõpus ei tohiks sellist pilti enam lasnamäelt leida, kuid elu
on näidanud vastupidist.

Meeldetuletus
Lasnamäe
toiduettevõtjatele
Kõikide toidukäitlemisega tegelevate ettevõtete kohta peab olema
esitatud taotlus tervisekaitsetalitusele ettevõtte tunnustamiseks;
selle nõude täitmist näeb ette
toiduseadus ning toiduhügieeni
üldeeskiri.
Uutel avatavatel ettevõtetel
peab juba olema otsus tunnustamise kohta. Lasnamäel on 246
toitlustusega tegelevat ettevõtet,
neist kümmekond pole erinevatel
põhjustel oma kauplemisluba pikendanud.
Kauplusi ja müügipunkte on
Lasnamäel 1521, nendest toiduaineid käitlevaid umbes 700.
Enamus ettevõtjaid said oma
kauplemisload pikendatud möödunud aasta lõpus.
Kellel praeguseks ajaks pole tervisekaitsetalitusele tunnustamise
taotlust esitatud või tunnustamise
otsust saadud, neil tuleb ettevõte
sulgeda.
Pärast toidukäitlemise tingimuste kehtestatud nõuetega vastavusse viimist ning kauplemisloa
pikendamist võib ettevõtte taas
avada.

MARGIT T OOP
linnamajanduse osakonna
peaspetsialist

Lasnamäe linnaosa
valitsuse infotelefon
6 457 700

GENNADI SOKOLOV ,
OÜ Almarino juhatuse liige

Linnaosavalitsus palub elanikel kasutatud jõulukuused prügikastide
juurde viia, et hoonete haldajad
saaksid need minema vedada.
Praegu vedeleb vanu kuuski kõikjal, kaasa arvatud haljasalad ja kõnniteed. Linnaosavalitsus palub korteri- ja elamuühistutel, samuti kõigil
linnaosa elanikel hoolitseda, et kuused saaksid kindlatesse kohtadesse
kogutud.
Samas peavad korteri- ja elamuühistud ning hoonete haldajad
korraldama nende äraveo vastavalt
linna heakorra eeskirjale.

Lasnamäe bussiliinid nr 65 ja 66
on käigus sellepärast, et iga siinne elanik saaks ühistranspordi
abil linnaosa ühest osast teise.
Liinid avati elanike soovil eelmisel
aastal. Ootame nüüd mõtteavaldusi peatuste ja mõlema liini
osas. Kirjad saata Lasnamäe
Linnaosa Valitsusse aadressil
Punane 16, 13619 Tallinn või
e-posti aadressile lasnamae@lasnamae.tallinnlv.ee

Toimetus
Telefon: 6 457 718,
e-post: toimetus@lasnamae.
tallinnlv.ee

OÜ Almarino kontakttelefon on
6 212 312.

Viige kuused
prügikastide
juurde

Ootame
mõtteid bussiliinide asjus

Linnaosa valitsus korraldab lume
püsides 6. veebruaril Lasnamäe
Vene Gümnaasiumi juures lumelinna rajamise, kuhu on oodatud
kõigi linnaosa koolide võistkonnad.
Lumelinna ehitisi hindama kutsutud þ¥ürii valib kolm parimat
rajatist ja linnaosavalitsuse poolt
annab nende ehitajatele autasud
linnaosa vanem Olev Laanjärv.
Linnaosavalitsus ootab 6. veebruari keskpäeval lumest linna
rajama kõigi Lasnamäe koolide
võistkondi, juhendid on juba
koolidesse saadetud.
Osalejad peaksid end registreerima jaanuari kestel linnaosa kultuurinõuniku Eve Annuse telefonil
6 457 719.

Üritused
noortekeskuses

Vastne jäätmekäsitlustehas ootab töölisi.

Esialgsetel andmetel on
ringliin end õigustanud.

Lasnamäe
kutsub lumelinna
rajama

Lapsed saavad
tantsima õppida

Tulge Punane 6 planeeringuga tutvuma
Huvilised saavad Lasnamäel
Punane 6 kinnistu detailplaneeringuga tutvuda 27. jaanuarist 7.
veebruarini Lasnamäe Linnaosa
Valitsuses (Punane 16) toas 201.
Detailplaneeringuga saab tutvuda
ka Tallinna Linnavalitsuses Vabaduse väljak 7 teisel korrusel.
Planeeringu arutelu toimub 7.
veebruaril kell 15 linnaosavalitsuses toas 201.

Estraadistuudio
kutsub õpilasi
Estraadistuudio BEST kutsub õpilasi uutesse õppegruppidesse:
Vokaal (estraadisolistid, repertuaar
inglise keeles, estraad, pop, jazz).
Oodatud on 14–29-aastased;
Tants (kaasaegne estraad, varietee). Oodatud on 16–29-aastased. Registreerimine 27 jaanuarini iga päev kell 17–18 kultuurikeskuses "Lindakivi", Koorti 22,
tel 056 689 255.

Naised
rinnauuringutele
45–59-aastased Tallinna ja Harjumaa naised on oodatud röntgeniuuringule rinnanäärme haiguste
varajaseks avastamiseks.
Uuring toimub onkoloogiakeskuses, Hiiu 44 (bussid 14 ja 18) tasuta, arsti saatekirjata. Vajalik haigekassa kaart. Eelregistreerimine
tööpäeviti kl 8–15 tel. 6 504 405.

Masinad lumeveoks
Paljud korteri- ja elamuühistute
esindajad ning hoonete haldajad
on soovinud Lasnamäe Linnaosa
Valitsusest teavet, kelle poole
pöörduda mehhanismide saamiseks, et vedada minema lund ja
muud prahti.
Vastuseks teatame, et sellist
teenust osutavad meile teadaolevalt OÜ Salrai (Sinimäe tee 11–42,
tel. 6 359 838 ja 056 600 591),
Tallinna Teede AS (Betooni 24,
tel. 050 64 564) ja Lasnamäe
Haljastuse OÜ (Narva mnt.
150/28a, tel. 6 014 749).

VELLO KARU
linnamajanduse osakonna juhataja

Mäluhäirega
inimesed saavad
hooldust
Jätkub vastuvõtt MTÜ Merimetsa
Tugikeskuse psühhogeriaatria
päevahooldusosakonda.
Ootame üle 65-aastaseid
mäluhäiretega inimesi. Teavet
saab telefonil 6 567 530.

Maleklubi
ootab lapsi
Lindakivi keskuses tegutsev
maleklubi "Šahh ja Garde" kutsub
6–14-aastaseid poisse ja tüdrukuid algajate ja järgumaletajate
rühmadesse.
Tel 6 366 494, 053 991 414
e-post: grigorairapetjan@mail.ru

24.01 kell 15 - Bingo mäng
lastele vanuses 8–12 aastat;
24.01 kell 18–19.30 "Lank
Unplugged" kontsert, esinejaks
noortebänd "Prosto";
27.01 - Anekdoodivõistlus;
1.–2.02 - noorteprojekt "Mutter
2", kus Lasnamäe noored lähevad Nõmme noortekeskusele
külla;
11.02 - "Bubble, hubble,
mubble" mäng noorematele;
14.02 - traditsiooniline
"Sõbrapäev - sõprade mäng";
18.02 - "Detektiivikas" - põnevusmäng kõigile;
21.02 "Lank Unplugged"
kontsert.
Endiselt ootab noortekeskus
(Kahu tn 4) väikeste näiteringi
julgeid ja andekaid lapsi
vanuses 10–13.
Info tel. 6 328 814,
www.ank.ee/lank

Lindakivi
ürituste kava
24.01 kell 19 tantsuõhtu
ansambliga AFECT;
25.01 kell 14 LUKOMORJE
tasuta kontsert pensionäridele;
25.01 kell 20 tantsuõhtu
ansambliga EHO;
31.01 kell 19 tantsuõhtu
ansambliga FOR YOU;
01.02 kell 20 tantsuõhtu
ansambliga EHO;
07.02 kell 19 tantsuõhtu;
08.02 kell 20 tantsuõhtu
ansambliga EHO;
14.02 kell 19 tantsuõhtu;
15.02 kell 14 Ivan Semjonovi
kontsert pensionäridele;
15.02 kell 20 tantsuõhtu
ansambliga EHO.
Pilet üritustele maksab 30
krooni.

Sotsiaalkeskuse
ürituste kava
23.01 kell 13 - kohtumine
Lasnamäe linnaosa vanema
Olev Laanjärvega (eesti keeles);
24.01 kell 12 - Sahadþ¥a jooga;
28.01 kell 13 ja 30.01 kell 10
lahtised seenioritantsutunnid
(võtame uusi liikmeid
tantsurühma);
06.02 kell 13 - kohtumine Lasnamäe linnaosa vanema Olev
Laanjärvega (vene keeles);
13.02 kell 11–14 - Marati toodete müük;
21.02 kell 11 - Iseseisvuspäeva kontsert. Esinevad Tallinna
Laagna Rukkilille lasteaia
lapsed;
26.02–28.02 kell 10–16
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
kunsti- ja käsitööringide tööde
näitus.
Lasnamäe sotsiaalkeskus
asub aadressil Killustiku 16.

