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Lasnamäe mööblifirma
täidab võimatumadki soovid
Lasnamäe alguses valmistab toodangut pisike mööblifirma OÜ Heks-Trade, mis
viie tegutsemisaasta jooksul
on saanud arvestatavaks
tegijaks individuaal-puitmööbli valmistajate turul.
Firma nullist üles ehitanud peadirektor ja omanik Elmar Kürbis (71)
kinnitab, et pole sellist asja, mida
nemad puidust valmistada ei suuda.
"Teeme mööblit nii tellija kui ka oma
disaineri jooniste järgi, valmistame
treppe,
käsipuid,
koolimööblit,
büroomööblit ning laudu, toole restoranidele – kõike, mida vajatakse,"
räägib Kürbis. Toodangut turustatakse kaubamärgi HTF Mööbel nime
all.
Möödunud aastal oli firma käive
kuus miljonit, ainuüksi augustis valmistati toodangut rohkem kui miljoni
eest. "Meie töömehed rabasid puhkepäevadeta ööpäevad läbi, meie
taha aga ei jäänud ühegi koolimaja
õigeaegne avamine septembris, sest
kõik tellimused jõuti tähtaegadeks
täita," lausub Kürbis. "Kvaliteedi
osas oleme seni pälvinud vaid kiidusõnu, kuigi on olnud ka väikest
nurinat."

Aeg-ajalt on
kaadriga probleeme
Lisaks koolidele ja eraisikutele on
firma Heks-Trade teinud mööbli näiteks Mustamäe haigla registratuuriosakonnale, restoranidele VanaToomas ja Lüübek, valmistanud ehitusmaterjalide keti Ehituse ABC
müügi- ja infoletid ning tootnud muuhulgas ka teleshow "Tondi jutud"
stuudiosisustuse. Praegu on ühe
suurema ettevõtmisena käsil kaitsejõudude furgoonautodele sisustuse
valmistamine. "Tellimusi on õnneks
alati jätkunud, kuigi vahepeal on
olnud perioode, kus olen kartnud, et
mida töömeestel siis teha lasta, kui
käsilolev töö valmis saab," räägib
Kürbis. "Aga siis on kohe alati jälle
tellimusi tulnud."

Eesti Vabariigi 85. aastapäeva
tähistatakse 24. veebruaril
kell 14 algava piduliku koosviibimisega Jüriöö pargis
Sõjamäel, kus süüdatakse
lõke.
Aastapäeva tähistatakse ka
kell 14 algava tasuta kontserdiga Lindakivi kultuurikeskuses, kus esinevad Ivo Linna ja
Anti Kammiste koos Big Band
Polyconiga

L ASNAMÄE L INNAOSA
VALITSUS

Lasnamäele
registreeris
end pooltuhat
elanikku

Pensioniealine Elmar Kürbis ehitas Lasnamäel viie aastaga üles kuue miljoni krooni suuruse aastakäibega mööblifirma.
Kuigi Kürbis kiidab oma töömehi
parimateks, selgub siiski, et firmajuhi
jaoks kõik nii roosiline pole. "Kaadriga on ikka probleeme, aeg-ajalt tuleb nii-öelda sanitaarraiet teha, sest
mõni töömees kipub näiteks vahetult
enne tähtaja kukkumist ära kaduma
ja teda pole mitme päeva jooksul
võimalik tööle leida," märgib Kürbis.
Tema kinnitusel aga on just toodangu kvaliteet ja tähtaegadest kinnipidamine tänapäeval eduka ettevõtja
jaoks kõige olulisemad. "Eks me oleme ka omad vitsad kätte saanud ja
mõnelt tellijalt rahaga petta saanud,
aga ma olen oma loomult aus ja
usun seda ka teistest," märgib
Kürbis. "Samas kui mingeid probleeme ja muresid on, siis ega halamine ja virisemine ei aita."
Firma alustas viis aastat tagasi

pisikestes ruumides Narva maanteel. "Esimestel aastatel oli väga raske, nüüd jääb ikka raha üle ka, saab
osta uusi seadmeid ja näiteks töömeestele riideid," lausub firmajuht,
kelle meelitas ettevõtet üles ehitama
peretuttav. Pärnust pärit Kürbis on
mööblitootmisega olnud seotud juba
noorest east peale. "Olen eluaegne
puidumees olnud, olen ise õppinud
ja erinevaid koolitusi läbinud," märgib mees.

Töötajad on
palgaga rahul
Hetkel töötab tillukeses mööblifirmas 15–20 inimest. "Praegused ruumid ei võimalda enam oluliselt mahtu suurendada, kuid kui käive ja tellimuste arv kasvab, siis võib mõelda

laienemise peale," lausub direktor.
Ta lisab, et firmal läheb praegu hästi,
mis võimaldab ka töölisi juurde võtta.
Töötajad pole pärit ainult Lasnamäelt, vaid üle Tallinna. Keskmise
palga suuruse jätab firmajuht saladuseks, kuid kinnitab, et töötajad on
sellega rahul. "Eks nad teavad ka,
mis mujal sellistes firmades makstakse, pealegi on meil head võimalused töö tegemiseks ja enda arendamiseks," lausub ettevõtja.
"Praegu ootakski rohkem tellimusi
Lasnamäelt, oleme siia seni valmistanud vaid välisuksi suurtele majadele ja sedagi mitu aastat tagasi,"
sõnab Kürbis. "Tahaks kodupaigale
midagi rohkem pakkuda."

ASTRA SEPP

Lasnamäele kerkis lumest linn
Vene Gümnaasiumi
kõrvale kerkis sõbrapäeva
eelõhtul kohalike õpilaste
ehitatud lumelinn.

Vormeli ehitamisel sai kasutada
tühermaal vedelevaid rehve.

Iseseisvuspäeva
tähistamine

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse korraldatud lumeskulptuuri ehitamise
võistlusest võttis osa üheksa kohalikku kooli, mida esindasid kümneliikmelised - üheksast õpilasest ning
õpetajast koosnevad võistkonnad.
Keskpäeval alanud võistlusele
tuldi kodutööna valminud kavanditega, mis aitasid võistkondadel püsida
tihedas ajagraafikus ning lõpetada
enam kui pooleteisemeetrised skulptuurid kolme ja poole tunniga.

"Lund olime mitu nädalat naabruskonnas asuvatelt haljasaladelt korjatud. Korraga ei ole sellist hulka
värsket lund praegu kuskilt võtta,"
märkis linnaosavalitsuse humanitaarnõunik Eve Annus. Iga võistkond
sai endale loosi teel ühe lumehunniku ning asus seda oma nägemuse
kohaselt voolima.
¤Þürii lemmikuteks osutusid Lasnamäe Gümnaasiumi, Paekaare Gümnaasiumi ning Lasnamäe Vene
Lütseumi tööd.
Lasnamäe Gümnaasiumi õpilased
voolisid maa-alust vuntsidega trolli,
kelle pikk keel oli oskuslikult maskeeritud liumäeks. Teine võitja, Paekaare gümnaasium ehitas komposit-

siooni teemal "Minevik ja olevik
kõrvuti". Ning kolmas liider, Lasnamäe Vene Lütseumi võistkond ehitas
"Super-Kakukese lossi".
Loomingulise protsessi ühe osana
loodi ka uus Kakukese muinasjutt:
"Selles lossis elas kord Kakuke. Elas
vaikselt ja rahulikult, kuni ühel päeval piirasid tema kodu Pannkooogid.
Kakuke aga veeres mäest alla ning
oligi läinud..."
Kolme parimat võistkonda autasustati linnaosavalitsuse tänukirjade,
maiustuste ning raamatutega Lasnamäe ajaloost.

OKSANA OVTŠINNIK

20.–31. jaanuarini toimus Tallinna linnavalitsuse korraldatud elukoha registreerimise
kampaania, millele Lasnamäe
elanikud reageerisid väga aktiivselt – selles ajavahemikus
kirjutas ennast Lasnamäele
sisse 461 inimest.
Tänaseks on Lasnamäel
registreeritud 109 855 elanikku. Kampaania lõppemisega
ei lõpe aga sugugi elukoha
registreerimine, seda tööd teeme meie igapäevaselt edasi
ning soovitame kõigil, kes on
Lasnamäele omale elukoha
muretsenud, tulla ennast sisse
kirjutama.
Lähenemas on riigikogu valimised, seetõttu tuletame
meelde, et valijate nimekirjadesse kantakse ainult need
Eesti kodanikud, kes on oma
elukohas sisse kirjutatud, teiste sõnadega – kantud rahvastikuregistrisse. Kui isik on vahetanud elukohta ning selle
registreerinud pärast 31. jaanuari, siis saab ta valida oma
eelmise elukoha järgi.

SIRJE MEIDRA
rahvastikuregistri osakonna
juhataja

Lasnamäe
sai kolmanda
kostaablipunkti
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
hoones tegutseb 18. veebruarist linnaosa kolmas politsei
konstaablipunkt.
Punane 16 asuvas hoones
avatud konstaablipunkt asub
maja esimesel korrusel ja see
on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 9–17. Telefon
vastses korrakaitsepunktis on
638 1616.
Lisaks vastavatule tegutsevad Lasnamäel konstaablipunktid veel Mahtra 48 ja
Paasiku 7.

PAAVO PETTAI
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Vajame jõudu, kannatlikkust ja tarkust
Ajaleht "Lasnamäe" toimetusel on seekordses numbris
uuendus lehelugejaile. Linnaosavanemale esitatakse
igal nädalal mitmeid erinevaid küsimusi, sageli need
korduvad. Alates sellest
numbrist on Lasnamäe elanike abiga kavas tõstatada
küsimusi, millele linnaosavanem kord kuus vastab.

(Killustiku 16). Lisaks on linnaosavalitsus võimaluste piires toetanud
nelja Lasnamäe sotsiaalmaja elanikke. Need on enamasti eakad
ja/või puudega mehed ja naised, kes
on ära teeninud sügava austuse,
sest nad tulevad oma pensioniga
toime ja tahavad jätkuvalt elust osa
võtta. Olen sellel aastal kohtunud
kõigi nelja maja inimestega, osadega neist käinud koos teatriski ja tean
nende muresid. Jooksval aastal on
plaanis aidata välja vahetada amortiseerunud elektripliidid sotsiaalmajades. Kokkuleppeid on muuski.

Olev Laanjärv, olete Lasnamäe
Linnaosa vanema ametis olnud
napilt kaks kuud üle aasta. Mis
seda aega iseloomustab?

Mida öelda turistile, kes satub
Lasnamäele?

Usaldus linnaosaametnike ja Lasnamäe elanike seas minu tegevuse
suhtes on suurenenud iga kuuga.
Esialgset tugevat umbusaldust
enam ei ole. Küllap aitab see, et
oma otsuste ja tegevusega olen kinnitanud inimestes arusaamist, et tegutsen lähtudes Lasnamäe elanike
heaolust ja siin paiknevate asutuste
toimimise nimel. Tasapisi olen selgitanud üht oma elutõde, et vaid vastastikune usaldus võimaldab luua
muutusi, mida vajatakse ja oodatakse. Toetust enesele tundsin selgelt möödunud aasta kohalikel omavalitsuste valimistel ja tänan siinkohal neid, kes minusse usuvad.
Aasta on pikk aeg ja tegemisi on
olnud erinevaid.
Möödunud kevadel toetasin kodanikualgatust seoses lemmikloomade
pidamisega kaasnevate probleemidega linnatingimustes. Selgus, et ligi
pooltel Lasnamäe elanikest on koerad ja teine pool, kellel koeri pole,
hakkas ilmutama aktiivsust, et koeraomanikud hoolitseks ümbruskonna puhtuse eest.
Haljastus ja heakord on märksõnad, mis annavad võimaluse luua kodutunde vaatamata suurtele paneelelamutele. Nii sai eelmisel aastal
valmis Kivila Sotsiaalmaja kõrvale
rajatava pargi esimene osa, sellel
aastal jätkub pargi rajamine.
Elanike soovil leidis linnaosavalitsus võimaluse rahastada kahte bussiliini, mis vastupidises suunas tagab ringliikluse Lasnamäel, et oleks
võimalik ühest linnaosa otsast pääseda teise ilma kesklinna sõitmata.

Olev Laanjärv peab üheks tõsisemaks probleemiks koolide haldamisega seotud küsimusi.
Väga oluliseks pean Lasnamäe
arengukava koostamist ja valmimist
eelmisel aastal, sest nüüd on võimalik asuda ka linnaosa detailplaneeringu juurde.
Kas linnaosas teatakse korteriühistute muresid?
Korteriühistud on meie partnerid.
Aprillis 2002 kutsusin esimest korda
kokku juba loodud ühistute esimehed. Sellest ajast peale toimuvad
kohtumised kord kuus, mil linnaosavalitsuse teabekorraldusnõunik toetab ühistute juhatusi informatsiooniga ja see on ka võimalus omavaheliste suhete kaudu küsimustele vastuseid leida. Jah, olen teadlik korteriühistute tegemistest ja muredest.
Koostöös oleme leidnud ka lahendusi.
Loodan väga, et möödas on aeg,
mil korterid müüdi sulide poolt maha
ja inimesed jäid ilma peavarjuta.
Praegu on teada 33 niisugust juhtumit Lasnamäel.
Koolide direktorid on tõsiselt mures hoonete olukorra pärast, mida
olete selles osas ette võtnud?
Küsimus oleks võinud olla ka, et

mis on linnaosavanema suurim mure. Süda muutub raskeks, kui mõtlen
Lasnamäe haridusasutuste haldamisega seotud probleemidele. Mitte
üksnes koolid, vaid ka lasteaiad on
hädas hoonete olukorra pärast.
Praegu ei ole haridusasutused Lasnamäe linnaosa alluvuses, vaid alluvad Tallinna haridusametile, kust
tulevad ka rahalised vahendid. Lasnamäe jaoks paraku mitte piisavad.
Kohtusin hiljuti kõikide Lasnamäe
koolijuhtidega ja imetlen nende tasakaalukust ning usku lahendustesse.
Teisiti ei saagi, sest Lasnamäe 17ne kooli direktori vastusel on kokku
11 500 õpilast. Ka toetan nende
umbusku hooned korda teha erakapitali kaudu, milles pole tagatud koolide 100%-line säilimine.
Haridus on valdkond, mida pole
iialgi võimalik alahinnata. Omalt
poolt teen kõik, et linnavalitsuses
kaasa rääkida eelarveliste rahade
jaotamisel nii, et Lasnamäe huvid
ning vajadused saaksid arvesse
võetud. Seni ei ole olnud linnaosale
tagasi tulev raha maksumaksjate arvust lähtuv summa, olgu siis linnaosavalitsuse või mõne tsentraliseeritud asutuse kaudu.

Kui suurim mure on seotud haridusasutustega, siis mis on teised
mured?
Ma ei pea õigeks rääkida intervjuu
kaudu muredest või nende reastamisest. Linnaosavanemana on tegemist väga erinevate valdkondadega. Näiteks usun, et sel aastal saab
avatud Lasnamäe Äriinkubaator,
millest eelmises lehenumbris ka kirjutasin ja mille kaudu on võimalik
aidata luua uusi töökohti. Toetan
alati neid, kes ise midagi teha
tahavad. Ettevõtlus on teema, mis
on arengu seisukohalt väga oluline.
Samas on selge, et kohalik omavalitsus peab aitama ka neid inimesi,
kes mingil põhjusel ei tule oma eluga
iseseisvalt toime. Suur-Sõjamäele
valmib sel aastal varjupaik, vajadus
sellise koha järele Lasnamäel selgus
teravalt suurte külmade ajal.
Käisin ise kahel korral kodututega
vestlemas. Kohtasin nende hulgas
ka kunagist kolleegi. Teda oli raske
äragi tunda. See pani mõtlema, et
igal inimesel on oma saatus.

Olen seda varem öelnud ja ütlen
ka täna – toome turistid Lasnamäele. Teeme turismimarsruudid ja korraldame vastavalt ka linnatranspordi.
Vajalikud on infoviidad.
Jüriöö park on üks objekte, mille
kaudu tutvustada ka Lasnamäe
kõige kaugemat ajalugu. Selles osas
on suure töö ära teinud Jüri Uppin,
kes on loonud ühendava mälestuspaiga nii erinevatele rindemeestele
kui ka kõikidele teistele mälestusi
hindavatele linnaelanikele.
Kas Lasnamäele on kavandatud
ka uusehitisi?
Lasnamäele projekteeriti omal ajal
kaksteist elurajooni, millest üheksa
ehitati valmis. Lasnamäe on seetõttu
perspektiivne, et siin jätkus ja jätkub
ka tulevikus maad.
Tahame välja ehitada Loopealse
munitsipaalelamu rajooni. Sinna on
kavandatud ka õigeusu kirik ja park.
Märtsis toimub arhitektuurialane
ideekonkurss. Eeldame, et munitsipaalelamusse annab oma panuse
maksumaksja raha kõrval ka erakapital.
Olev Laanjärve veebruarikuu soov:
Järgmise kohtumiseni uues lehenumbris jätan kõlama iidse tarkuse:
"Issand, anna mulle jõudu muuta
seda, mida ma saan muuta, anna
mulle kannatlikkust, et leppida sellega, mida ma muuta ei saa, ning
tarkust, et neil kahel vahet teha."

AIVI ROSS

Kuidas elab Lasnamäe pensionär?
Lasnamäel on eakatele oma sotsiaalkeskus päevaseks tegevuseks

Lasnamäe koolijuhtidele võib ja saab loota
Tahan kinnitada, et kooliprobleemid ei ole sugugi
üksnes suurelamus elavate
laste pärusmaa.
Olen veendunud selles, et ei ole
olemas probleemset last, on enamasti ümbritsevast tulenevad probleemid, mis muudavad mõne lapse
käitumise vahel mõistetamatuks,
kohati talumatuks, sest ühiskonna
normid nõuavad midagi muud.
Kohtumine koolidirektoritega annab usku, et kool tahab ja püüab aidata segaduses noori. Vahel on
lahendused aeglased ja vaevanõudvad, aga nad on olemas.

Teismeline on õrn
Puberteediealise noore raskused
suhtlemisel eakaaslastega või täiskasvanutega pole midagi erilist. Me
suudame reeglina seda ka mõista,
kui meenutame oma kooliaega. Samas ei pane just iga täiskasvanu

tähele, et just 6.–9. klassi õpilasi
jääb kõige enam klassikursust kordama, et just teismeline on nõnda
kergesti haavatav, et tõrgub mingil
hetkel kooli minemast.
Isiksuse kujunemise eas pole
haiget tegemiseks palju vaja. Sellele
järgneb aga käitumine, mis on võrreldav haavatud looma tegutsemisega, kelle teele ei tahaks meist
keegi sattuda. Pärast 10. eluaastat
muutub laps väga tundlikuks tema
kohta öeldud sõnade suhtes, rääkimata võimalikust füüsilisest karistamisest või veel hullem, vägivallast.
Korraga kulub energiat nii keha,
vaimu kui hinge kujundamisele.
Alandamine põrmustab teismelise
hapra enesekindluse kohe ja tekitab
usaldamatuse ka head soovivate
täiskasvanute suhtes. Sellest piisab,
et ühel päeval ei suuda enam keegi
anda selgitusi.
Kõik on koolielus meeldiv seni,
kuni pole tegemist silmatorkavate
probleemidega, mis häirivad kaas-

õpilasi ja/või pedagooge.
Küllap jõuaksid aineõpetajad
üheskoos lahenditenigi, aga juhtumeid, kus mõnest õpilasest rääkides on probleeme rohkem kui kordaminekuid, on liiga palju. Või on
kolleeg oma terava keelega lõhkunud ära silla just selle noore inimesega, kes seda kõige enam vajab.

Enne karistamist
tuleks mõelda inglile
Minult on küsitud, et milline on mõjusaim karistus teismelise eksimuste
korral. Ainsam, mis tegelikult aitab,
on mõistmine. See on oluliselt raskem karistamisest, sest nõuab aega,
valmisolekut kuulata ja suutlikkust
mitte teha märkusi ning vajab lahenduste otsimiseks tegutsemist.
Tuleb mõista, et üleminekuühiskonna kiired muutused on väga jõuliselt puudutanud meid kõiki, jättes
pitseri ka lastele. Ehk aitab pisut
mõte, et kõik lapsed on inglid. Mõnel

Tiina Naarits leiab, et vaid koos
leitakse lahendusi.
ainult on tiivad murtud või sootuks
rebitud, mistõttu pole mõtet pahandada ingliga, vaid tuleb tegeleda
nende põhjustega, mis on räsinud
puhtana maailma sündinud olevust.
Mõnikord vajab tuge perekond,
mõnikord kool. Kindlasti pole olemas
ühte süüdlast, ka mitte lapse näol.

Igast raskest kogemusest peaks
kujunema õppetund, et elada edasi
nii, et iga laps meie kõrval tunneb: ta
on olemas, ta on kaitstud ja armastatud, tal on keegi, kes ei mõista
teda hukka ja aitab leida lahendusi,
kui ise neid enam ei leia. See ei
tähenda kasvatamatust ja reeglite
puudumist. Vaja on võimalust maskideta ja julgust kogumata rääkida
asjadest, mis südant vaevavad.
Olles näinud Lasnamäe koolijuhte
ühtse meeskonnana arutamas haridusmuresid, julgen soovitada murega üksi olevale lapsevanemale ja
õpilasele: rääkige oma murest koolijuhiga, kui mingil põhjusel usaldus on
ülejäänud pedagoogide suhtes kahanenud väikeseks, rääkige kindlasti.
Ainult koos saab leida lahendusi.

T IINA NAARITS
Lasnamäe linnaosa avalike suhete
nõunik, kriisipsühholoog

3

Veebruar 2003

Kiri
Ootan Lasnamäele rohkem
tänavavalgust

Vormsi lasteaia mängunurk on igati kena ja lapsed tunnevad end seal hästi.

Vormsi lasteaed pidas juubelit
Kümme aastat tagasi, 17.
jaanuaril 1993. aastal avas
Vormsi tänaval oma uksed
Lasnamäe uus 11-rühmaline
lastead nr 177. 1999. aasta
novembrist kannab ta
Vormsi lasteaia nime.
Eriprojekti järgi ehitatud majale
annavad ilmet juurde Ungari sireli- ja
tuhkpuuhekid ning mägimännid koos
hõbekuuskedega. Igal aastal lisavad

ka lasteaia lõpetajad koos oma vanematega kauneid puid juurde. Seega on kümne aasta jooksul lasteaia
kujundus peaaegu lõpetatud, väljaehitamist ootab vaid minispordiväljak
koos jalgrattateedega.
Kaheksa aasta jooksul on täiskoormusega töötanud ka bassein,
mis hiljuti tervisekaitseameti poolt
suleti. Bassein on praktiliselt täielikult amortiseerunud ning ei vasta
enam kaasaegsetele nõuetele. Sellest on loomulikult kahju, kuid remont nõuab tõsised investeeringuid,

Lasnamäe linnaosa
lastekaitsespetsialistid
Peaspetsialist Eike Tivas. Punane 16, kab. 304, tel. 645 7757
Punane 16
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Larissa Zimina, kab. 305, tel. 645 7766
Teeninduspiirkond: Pae alates majast 42,
Paekaare alates majast 20, Punane kuni
majani 39, Võidujooksu, Pinna, Kalevipoja,
Kalevipoja põik, Liikuri.
Eva Vau, kab. 318, tel. 645 7768
Teeninduspiirkond: Asunduse, Katusepapi,
Kesk-Sõjamäe, Kiive, Killustiku, Kivimurru,
Lasnamäe, Lasnamäe põik, Lennujaama tee,
Majaka, Majaka põik, Pae 2–40, Pae 7–53,
Paekaare 2–18, Pallasti, Peterburi tee, Sikupilli, Suur-Sõjamäe, Tuha, Tuulemäe, Uuslinna, Valge, Väike-Sõjamäe, Ülemiste tee.
Sirje Kalda, kab. 317, tel. 645 7767
Teeninduspiirkond: Alvari, Anni, Härma,
Katleri, Koorti, Kuuli, Liikuri, Loitsu, Mäe,
Paasiku, Pikri, Punane alates majast 40,
Tondiraba, Turba, Vikerlase, Vilisuu, Võru.

Mahtra 48
SHO kliendikeskus
Tiia Järvepera,
tel. 645 7941
Teeninduspiirkond: Arbu,
Lagedi tee, Mahtra,
Raadiku, Sinimäe, Virbi,
Väo tee, Ümera.
Liina Pärtel, tel. 645 7945
Teeninduspiirkond: Kivila,
Kärberi, Linnamäe tee
1–37, Linnamäe tee 2–8,
Muhu.
Rael Männiste,
tel. 645 7940
Teeninduspiirkond: Kihnu,
Linnamäe tee alates 43,
Linnamäe tee alates 12,
Läänemere tee, Narva
mnt, Priisle tee, Vormsi.

Vastuvõtuajad: E 9–12 ja 14–17.30; N 9–12 ja 14–16.30
Tegevusvaldkond:
1. lastega perede nõustamine ja abistamine;
2. ühekordsete sotsiaaltoetuste, sh lapse sünnitoetuse taotluste
vastuvõtt lastega peredelt;
3. vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmine ja nende elu
korraldamine;
4. väärkoheldud ja hooletussejäetud laste abistamine;
5. vanemate lahutuse korral osalemine lapse elukoha ja vanemate
lapsega suhtlemise korra kindlaksmääramisel, kui vanemad ei ole
omavahel kokkuleppele jõudnud;
6. peretoetuste ümbervormistamine, kui last kasvatav isik ei ole
lapse vanem;
7. nõusoleku andmine tehinguks alaealise varaga;
8. transpordi soodussõidutõendite vormistamine 3- ja enamalapseliste
perede lastele ja vanematele ning vanemliku hooleta lastele;
9. koostöö oma piirkonna koolide, lasteaedade ja mittetulundusühingutega laste ja perede probleemide lahendamiseks;
10. koostöö Lasnamäe LOV alaealiste komisjoniga.

millekohast otsust saab langetada
tunduvalt kõrgemal tasemel kui seda
on Monika Maidre juhatusel tublilt
tegutsev lasteaia hoolekogu.
Kõiki üllatas meeldivalt esmakordset lasteaeda külastanud Lasnamäe
Linnaosa Valitsuse delegatsioon
eesotsas linnaosavanema Olev
Laanjärvega. Neil oli kingituseks
kaasas skänner juba olemasolevate
arvutite toeks. Ettevõtja Jüri ÐŠehovtsovi kingituseks olid teler ja
videomakk. Nüüd saavad lapsed
metoodiliste materjalide abil ka liik-

lusküsimustes targemaks.
Vormsi lasteaeda kõik need
kümme aastat juhatanud Aide Vare
ei olnud kiitusega kitsi ei oma töötajatele ega külalistele. Kõik olid
teenete kohaselt meeles peetud,
sealhulgas ka maitsva firmatordiga –
lõbus kilpkonnakujuline maiustus
tegi kõigil tuju veelgi mõnusamaks.

EDGAR O. L UTS
Vormi lasteaia kolme kasvandiku isa

Peeter Poola,
Kihnu tänavalt

Kuidas sõlmida
rendilepinguid
Soovime selgitada mõningaid tahke rendilepingute
sõlmimisel või uuendamisel (pikendamisel), mida
peame meie kui rendileandjad ja teie kui rentnikud
jälgima.
Linnavara rendile andmist reguleerib
Tallinna
linnavolikogu
20.03.1997 määrusega nr 11 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise kord (edaspidi Kord). Selle Korra järgi otsustab rendile andmise
(edaspidi Otsustaja):
• Linnavolikogu – kui lepingu
tähtaeg on üle 25 aasta
• Linnavalitsus – kui lepingu
tähtaeg on 5 kuni 25 aastat
• Linnavara valitseja (linnaosavalitsus) – kui lepingu tähtaeg
on alla 5 aasta.
Rendileandmise otsus vormistatakse Otsustaja haldusaktiga,
kus muu hulgas on ära näidatud:
• vara kasutusse andmise viis
(läbi enampakkumise, otsustuskorras jne)
• vara kasutusse andmise tingimused (rendi tähtaeg ja tasumise kord, vara kasutusotstarve,
allrendi küsimused, ruumide
remondikohustused jne)
• vara kasutusse andmise korraldaja (rendilepingu allkirjastaja).
Haldusakti alusel ja tingimustel
vormistatakse rendileping.
Reeglina nõuab Kord rendileandmist enampakkumise korras.
Otsustuskorras saab vara anda
rendile ainult juhul, kui avalik

Tahaks teha mõningaid parandusi varem ilmunud teadetest
teie ajalehes. Nimelt ühes
2002. a. sügiseses numbris
mainisite, et Vana-Narva mnt
on nüüd Lasnamäel täies ulatuses saanud endale tänavavalgustuse. Kahjuks ei ole see
nii. Vana-Narva mnt lõik alates
ristumisest Priisle teega kuni
ristumiseni Ussimäe teega on
ikka veel ilma tänavavalgustuseta, kuigi ka seal on mitu
elumaja. Õhtuti autoga Maardu
poolt sõites on tunne, et sa ei
olegi veel linnas, vaid hoopis
maal.
Ja veel midagi. Väga tore, et
ka Lasnamäe paljud bussipeatused said endale uued klaasist
ootepaviljonid. Aga veelgi toredam oleks, kui need ka valgustuse sisse saaks – valgustussüsteem on ju igas ootepaviljonis juba valmistaja poolt paika
pandud, vaja vaid tänavavalgustusega ära ühendada. Kahjuks ma ei tea, milline firma
sellise tööga tegeleb, kuid nad
võiksid ikka õhtuti ka kontrollida, kas valgel ajal tehtud kaabliühendused ka pimedas vilja
kannavad. Üks selline näide on
Jussi bussipeatus, mida ma ise
kasutan.
Lõpetuseks tahaks soovida
teile loomingulist jaksu ning
vähem hüüdlauseid artiklite
pealkirjadesse.

Ettepanek
bussiliinide asjus

enampakkumine on nurjunud. Ka
rendilepingu tähtaja lõppemisel
tuleb reeglina korraldada enampakkumine.
Otsustuskorras lepingu uuendamine (pikendamine) senise rentnikuga on lubatud ainult juhul kui
antud linnavara muul moel majandamine ei tõota linnale oluliselt
suuremat kasu (Kord p80). Seega
lähtutakse rendilepingute uuendamisel rendi suuruse määramisel
esmajärjekorras turuhindadest.
Samas arvestatakse kindlasti ka
linnaosa vajadustega rentniku pakutud teenuse osas ja senist rendi
tasumise korrektsust. Need tingimused ongi peamisteks kriteeriumideks rendilepingute uuendamisel ja sellega tuleb rentnikel arvestada, et edukalt konkureerida uuele rendilepingule.
Ühtlasi tuletame rentnikele
meelde, et ruumide allrendile andmine on lubatud üksnes rendipinna
kasutusse andmise Otsustaja eelneval kirjalikul loal.
Soovime rentnikega teha tegusat koostööd ka edaspidi.

Jaanuari Lasnamäe leht kirjutab, et oodatakse mõtteid bussiliinide 65 ja 66 kohta. Mõlemad bussid sõidavad mööda
Majaka tänavat nii nagu ka
trammid 2 ja 4. Ometi ei peatu
bussid 65 ja 66 Sikupilli peatuses, mis jääb tänava keskele.
Siinkohal teen ettepaneku, et
bussid 65 ja 66 peatuksid trammiliinide eeskujul ka Sikupilli
peatuses. Majaka tänava
keskel on hulk kortermaju ning
seal ristub ka Pallasti tänav,
mille elanikud sooviksid samuti
bussidega 65 ja 66 sõita. Kui
sõita bussidega 65 ja 66, siis
kõikvõimalike ümbersõitude ja
ringide järgi võib eeldada, et
bussiliini eesmärgiks pole kiire
ühest punktist teise jõudmine,
vaid võimalikult suure osa
Lasnamäe linnaosa elanike
teenindamine sõiduks ühest
Lasnamäe otsast teise. Kui
buss sõidab mööda Majaka
tänavat, siis miks mitte võtta
peale ka potentsiaalsed sõitjad
Sikupilli peatusest?
Teine ettepanek puudutab
graafikut. Buss võiks käia sagedamini kui kord tunnis ning
liikuda südaööni nii nagu teised
bussid, nt sarnane bussiliin nr
39 marsruudil Veerenni-Lasnamäe. Loodan, et saate minu
ettepanekuid arvesse võtta.
M. S.
Majaka tänava elanik

RIHO SUURKUUSK
Linnavaraosakonna juhataja

Ootame Teie arvamusi:
toimetus@lasnamae.tallinnlv.ee
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Tulekul on Vastlapäev ja Maslenitsa
Viimane päev enne suurt paastu on
paljudel rahvastel tähendanud ka
suurt pidupäeva, mil sooviti korralikult süüa, juua ja pidutseda. Sel
päeval on kogu Euroopas tänaseni
suured peod, algselt üksnes karnevali nimetuse all. Tulenevalt ladinakeelse sõna carnevale tähendusest,
millega märgiti lihajättu ja mis seostus suure peoga enne paastu.

Vastlapäev
Eestlaste rahvakalendris on vastlad
talve üks tähtsamaid pidusid. Vastlate
nimetus tuleb germaani sõnast phasten, mis tähendab paastu.
Vastlasõidust ei tohtinud keegi
noortest tüdrukutest ja poistest
puududa. Siis ju ei pidanud suvel
lina kasvama, kui tüdrukud vastlaliugu ei lasknud. Kelle kelk või regi
kõige kaugemale lumisele põllule
liugles, sellele pidid kasvama kõige
pikemad linad. Kui kinkusid või hangesid polnud, rakendati hobune ree
või saani ette ja siis läks lahti uljas
sõit metsavahelistel teedel.

Politsei
tutvustas tööd
4. veebruaril toimus Lasnamäe
Gümnaasiumis järjekordne
teabepäev "Politsei on sinu
sõber". Seekord oli üritus korraldatud algklasside õpilastele. Politsei tutvustas nii narkokoerte kui
ka kriminalistide tööd, õpilased
joonistasid teemal "Politsei" ja
andsid ürituse lõpus politseinikele
väikese kontserdi. Suurimat elevust tekitasid narkokoerad, samuti anti lastele võimalus koertega
võistelda. Joonistustel oli põhiliselt kajastatud lõvi Leod.

T IINA NAARITS

Politsei infopäev
13. märtsil kell 17 toimub
Lasnamäe elanikele politsei
infopäev Tallinna Ida politseiosakonna saalis aadressil Lastekodu
31. Teavet infopäevast saab juhtivkonstaabel Karina Fesjukilt
telefonil 612 4898.

Vastlapäeva paiku tavaliselt
tuiskas ja sellele järgnes sula – vastlapäeva sula ehk lihtsalt vastlasula.
Pakane puhkas ja tegi vaheaja.
Sadas ka pehmet lund. Muu toidu
kõrval on vastlapäeval alati küpsetatud vastlakukleid.

Maslenitsa
Slaavi rahvakalenderi kohaselt
tähistatakse eestlaste vastlapäeval
maslenitsat. See on suur pannkoogipidu, mida ilmestavad võidu liulaskmine, slaavi rahvalikud mängud,
tantsud ja rammukatsumine. Maslenitsat peavad päris oma peoks
ukrainlased, valgevenelased ja venelased, see on justkui talvine jaanipäev. Iidse vene tava kohaselt tipneb maslenitsa tšutšelo põletamisega lõkkes, millega rahvas tähistab
talvesüdame murdumist.
Muu toidu kõrval on maslenitsal
alati pakutud pliine.

T IINA NAARITS

Reklaami tellimine:
Monika Huum, tel 627 7287,
faks 627 7286, GSM 051 41 278,
e-post: info@ssm.ee.
Reklaami hinnakiri:

1/1 280x390 mm 15 000 kr
1/2 280x195 mm 9 500 kr
1/4 140x195 mm 5 500 kr
1/8 140x97,5 mm 3 000 kr
1/16
70x97,5 mm
1850 kr
Lasnamäe linnaosa
valitsuse infotelefon
645 7700

Vastlakuklid
1/2 l piima
50 g pärmi
1 tl soola
200 g võid
2 muna
800 g nisujahu
kardemoni
täidiseks:
1/4 l vahukoort
1 sl suhkrut
vanilliini

Vastlapliinid
2 kl vett
25 g pärmi
2 kl nisujahu
1 kl piima
1 kl tatrajahu
2 muna
soola, rasvainet

Pärast esmakordset
taigna kerkimist
segada juurde sool,
peenestatud kardemon, sulatatud või ja
ülejäänud jahu.
Kerkinud taignast
veeretada rull ja lõigata väikesteks
tükkideks. Neist vormida kuklid, mis määrida
munaga ja küpsetada ahjus. Jahtunud kuklitel lõigata pealt "kaas", õõnestada kukli alumist poolt ja
täita vahukoorega. Ära lõigatud "kaas" asetada
kergelt vajutades kuklile tagasi.
Segada leige vesi nisujahu ja pärmiga. Kloppida
korralikult segamini ja panna sooja kohta kerkima. Kerkinud taignale kloppida juurde kuum piim,
tatrajahu, munad ja sool. Panna uuesti kerkima.
Lõpuks kloppida veel kord läbi ja praadida pannkoogid pannil kuumas rasvaines. Serveerida
hapukoore või võiga.

Valimisringkond nr 2
Valimisjaoskond nr 42
Valmisjaoskonda kuuluvad: Katusepapi,
Kivimurru, Paekivi, Pallasti, Sikupilli. Asukoht on Sikupilli Keskkool, Kivimurru 9.

Valimisjaoskond nr 43
Valimisjaoskonda kuuluvad: Asunduse,
Lasnamäe paarisnr. Asukoht on Majaka
Teeninduskool, Majaka 2.

Valimisjaoskond nr 44
Valimisjaoskonda kuulub: Majaka. Asukoht on Majaka Teeninduskool, Majaka 2.

Valimisjaoskond nr 45
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kiive, Killustiku, Kesk-Sõjamäe, Kanali tee 3, 5, Majaka põik, Lennujaama tee, Pae paarisnr
4 kuni 22, Peterburi tee nr 4 kuni 60C,
Suur-Sõjamäe, Suur-Sõjamäe põik,
Tuha, Tuulemäe, Vesse, Väike-Paala,
Väike-Sõjamäe, Ülemiste tee. Asukoht
on Lasnamäe Spordikompleks, Pae 1.

Valimisjaoskond nr 46
Valimisjaoskonda kuuluvad: Pae paaritud nr 9 kuni 41 ja paarisnr 24 kuni 58,
Punane paaritud nr 5 kuni 13, Pae põik.
Asukoht on Pae Gümnaasium, Pae 5.

Valimisjaoskond nr 47
Valimisjaoskonda kuuluvad: Paekaare
paarisnr 2 kuni 36. Asukoht on
Lasnamäe Gümnaasium, Pae 59.

Valimisjaoskond nr 48
Toimetus
Telefon: 645 7718, e-post:
toimetus@lasnamae.tallinnlv.ee

Vastlakuklite ja vastlapliinide retseptid:

Valimisjaoskonda kuuluvad: Paekaare
paarisnr 38 kuni 68. Asukoht on
Lasnamäe Gümnaasium, Pae 59.

Valimisjaoskond nr 49
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kurepõllu,
Liikuri, Mäe kõik paarisnr, Paekaare
paarisnr 70 kuni 78, Paekalda, Narva
mnt paaritud nr 105 kuni 131 ja paarisnr
128 kuni 132, Smuuli tee, Turba,
Uuslinna, Valge kõik paarisnr,
Võidujooksu. Asukoht on Lasnamäe
Gümnaasium, Pae 59.

Valimisjaoskond nr 50
Valimisjaoskonda kuuluvad: Pae paaritud nr 43 kuni 57 ja paarisnr 60 kuni
68/78, Punane nr 15 kuni 19. Asukoht
on Paekaare Gümnaasium, Punane 17.

Valimisjaoskond nr 51
Valimisjaoskonda kuuluvad: Punane
paaritud nr 21 kuni 39 ja paarisnr 14.
Asukoht on Lasnamäe Linnaosa
Valitsus, Punane 16.

Valimisjaoskond nr 52
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kalevipoja

Lasnamäe linnaosa

põik, Pinna. Asukoht on Laagna
Gümnaasium, Vikerlase 16.

Kuristiku Gümnaasium, Kärberi 9.

Valimisjaoskond nr 53
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kalevipoja,
Punane paaritud nr 57 kuni 67. Asukoht
on Laagna Gümnaasium, Vikerlase 16.

Valimisjaoskonda kuuluvad: Kärberi
paaritud nr 3 kuni 47 ja paarisnr 2 kuni
10. Asukoht on Kuristiku Gümnaasium,
Kärberi 9.

Valimisjaoskond nr 54

Valimisjaoskond nr 66

Valimisjaoskonda kuulub: Vikerlase.
Asukoht on Laagna Gümnaasium,
Vikerlase 16.

Valimisjaoskonda kuuluvad: Kivila paaritud nr 13 kuni 21 ja paarisnr 24 kuni 46.
Asukoht on Kuristiku Gümnaasium,
Kärberi 9.

Valimisjaoskond nr 55
Valimisjaoskonda kuulub: Koorti. Asukoht
on kultuurikeskus Lindakivi, Koorti 22

Valimisjaoskond nr 56
Valimisjaoskonda kuuluvad: Härma,
Võru. Asukoht on Lasnamäe Vene
Gümnaasium, Koorti 23.

Valimisjaoskond nr 57
Valimisjaoskonda kuuluvad: Alvari, Virbi.
Asukoht on Lasnamäe Vene
Gümnaasium, Koorti 23

Valimisjaoskond nr 58
Valimisjaoskonda kuuluvad: Arbu,
Loitsu, Lummu. Asukoht on Lasnamäe
Sportmängude Kool, Koorti 25.

Valimisjaoskond nr 59
Valimisjaoskonda kuuluvad: Anni, Kuuli,
Pikri, Varraku, Vilisuu. Asukoht on
Tondiraba Keskkool, Punane 69.

Valimisjaoskond nr 60
Valimisjaoskonda kuuluvad: Mahtra
paarisnr 2 kuni 48. Asukoht on Mahtra
Gümnaasium, Mahtra 60.

Valimisjaoskond nr 61
Valimisjaoskonda kuuluvad: Betooni,
Lagedi tee, Mahtra paaritud nr 3 kuni 25
ja paarisnr 50 kuni 72, Peterburi tee
paarisnr 90 kuni 206, Väo tee. Asukoht
on Mahtra Gümnaasium, Mahtra 60.

Valimisjaoskond nr 62
Valimisjaoskonda kuuluvad: Raadiku,
Ümera paarisnr 2 kuni 24. Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on
Tallinna Sidekool, Raadiku 10.

Valimisjaoskond nr 63

Valimisjaoskond nr 65

Valimisjaoskond nr 67
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kivila paaritud nr 1 kuni 11 ja paarisnr 2 kuni 22,
Mustakivi tee, Osmussaare tee, Taevakivi. Asukoht on Eesti Mereakadeemia,
Mustakivi tee 25.

Valimisjaoskond nr 68
Valimisjaoskonda kuuluvad: Linnamäe
tee paaritud nr 43 kuni 87 ja paarisnr 24
kuni 36. Asukoht on Tallinna Linnamäe
Vene Lütseum, Linnamäe tee 10.

Valimisjaoskond nr 69
Valimisjaoskonda kuuluvad: Linnamäe
tee paaritud nr 1 kuni 37 ja paarisnr 2
kuni 22. Asukoht on Linnamäe Vene
Lütseum, Linnamäe tee 10.

Valimisjaoskond nr 70
Valimisjaoskonda kuulub: Muhu.
Asukoht on Linnamäe Vene Lütseum,
Linnamäe tee 10.

Valimisjaoskond nr 71
Valimisjaoskonda kuuluvad: Läänemere
tee paaritud nr 23 kuni 47 ja paarisnr 36
kuni 68, Narva mnt 156 kuni 156/11,
Priisle tee. Asukoht on Lasnamäe
Üldgümnaasium, Läänemere tee 31.

Valimisjaoskond nr 72
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kihnu,
Vormsi. Asukoht on Läänemere
Gümnaasium, Vormsi 3.

Valimisjaoskond nr 73
Valimisjaoskonda kuuluvad: Läänemere
tee paaritud nr 3 kuni 21 ja paarisnr 2
kuni 34. Asukoht on Läänemere
Gümnaasium, Vormsi 3.

Valimisjaoskonda kuuluvad: Sinimäe
tee, Ümera paaritud nr 1 kuni 25 ja
paarisnr 26 kuni 60. Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Ümera
Põhikool, Ümera 46.

Valimisjaoskond nr 74

Valimisjaoskond nr 64

Valimisjaoskonda kuuluvad: Paasiku,
Tondiraba. Asukoht on Katleri Põhikool,
Katleri 2A.

Valimisjaoskonda kuuluvad: Kärberi
paarisnr 12 kuni 62. Asukoht on

Valimisjaoskonda kuulub: Katleri, Puju.
Asukoht on Katleri Põhikool, Katleri 2A.

Valimisjaoskond nr 75

Vastlapäev
lauluväljakul
8. märtsil kell 12 peetakse
Tallinna Lauluväljakul vastlapäeva, kus esinevad ansamblid, toimuvad mängud ja võistlused.
Vastlapäeva kavas on ka ilutulestik. Ürituse peaesineja on
Kuldne Trio. Pilet 30 krooni,
lastele ja pensionäridele 15
krooni, eelkooliealistele on sissepääs tasuta.

Tasuta
vaktsineerimine
Lasnamäe loomakliinikus saab
veebruaris esmaspäevast reedeni kella 10–19 tasuta vaktsineerida koeri ja kasse marutaudi
vastu. Kliiniku aadress on Paul
Pinna 19, telefon 632 6070.

Lasteaed
ootab lapsi
Lasteaed Laagna Rukkilill saab
kohe vastu võtta oma lasteaeda
mõned kodus eesti keelt kõnelevat last vanuses 4–5 aastat.
Aadress: Vilisuu 5.
Juhataja tel: 632 4055,
e-post: rukkilill@la.tln.edu.ee
Lasteaias on bassein, töötab
logopeed. Lisaks lasteaias
läbitavale õppekavale on soovi
korral lapsel võimalik osaleda
inglise keele algõppes.

Lindakivi
ürituste kava
28.02 kl 19. tantsuõhtu ansambliga FOR YOU. Pilet 30.01.03 kl 20 tantsuõhtu ansambliga EHO. Pilet 30.07.03 kl 19 tantsuõhtu. Pilet 30.08.03 kl 20 tantsuõhtu ansambliga EHO. Pilet 30.14.03 kl 19 tantsuõhtu. Pilet 30.15.03 kl 15 Ansambli ZLATÕJE
GORÕ kontsert.
16.03 kl 12 VDOHNOVENIE
kontsert pensionäridele. Tasuta.
Iseseisvuspäeva üritused
21.02 kl 18 Lasnamäe vene
lasteaedade kontsert "Eesti on
mu sünnimaa".
22.02 kl 14 Lasnamäe LOV iseseisvuspäeva kontsert pensionäridele. Esinevad eesti rahvamuusikaansambel MEERO ja
vene rahvamuusikaansambel
ZLATÕJE GORÕ.
24.02 KK LINDAKIVI iseseisvuspäeva kontsert. Esinevad Big
Band POLYCON dirigent Toivi
Lillepõldi juhatusel ning Ivo
Linna ja Anti Kammiste.
Üritused on tasuta.

Sotsiaalkeskuses
21.02 kl 11 Iseseisvuspäeva
kontsert. Esinevad Laagna
Rukkilille Lasteaia lapsed.
26.-28.02 kl 10–16 Sotsiaalkeskuse kunsti- ja käsitööringide
tööde näitus.
3.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03
kl 13 Loengutsükkel loodusravist. Lektor proviisor Kaljo
Mandre.
Lasnamäe sotsiaalkeskus
asub aadressil Killustiku 16.

