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Doonoripäev

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse fuajees toimub 15. detsembril kell 13.00–17.00 järjekordne doonoripäev.
Meil kõigil on võimalus päästa elu!

Tasuta talvevaheaja laager
noortele

Lasnamäe LOV noorsootöö osakond korraldab
Lasnamäe Spordikompleksis (Pae 1) noortele vanuses 7–16 a talvevaheaja laagri. Noortelaagri
tegevus hõlmab erinevate spordialade õpetamist
nagu näiteks pallimäng, võimlemine, maadluskunst
ning palju muud huvitavat. Peale igapäevast tegevust tasuta toitlustamine.
Täpsem info ja registreerimine: 645 7702;
kristi.maanas@tallinnlv.ee

Tulekul tasuta infopäev töötutele

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab neljapäeval, 25.
novembril kell 11–15 Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis tasuta infopäeva töötute õigusküsimustest.
Infopäeval käsitletakse järgmisi teemasid: tööõigus,
sh. töölepinguga seonduv ja võlanõustamisteenused
– milliste muredega tasub pöörduda, kuidas saab võlanõustaja inimest aidata jms.
Infopäeva lektoriks on Tallinna Ettevõtlusameti tööõigusnõustaja Reet Vare ja Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse
võlanõustaja Kaidi Silver-Schöbe. Sünkroontõlge ka
vene keelde.

Eesti Tantsuspordi Liit

Eesti Tantsuspordi Liit

VÕISTLUSTANTS 2010
Eesti Tantsuspordi Liit

Eesti Tantsuspordi Liit

PÕHJAMAADE MEISTRIVÕISTLUSED ja
MAAILMAKARIKA ETAPP

26.11.10. PÕHJAMAADE MEISTRIVÕISTLUSED
TALLINN INTERNATIONAL OPEN 2010
27.11.10. MAAILMA KARIKAETAPP LADINA-AMEERIKA
TANTSUDES ja RUMBA KARIKAS
28.11.10. MAAILMA KARIKAETAPP STANDARDTANTSUDES ja TANGO KARIKAS
Võistluste algus 9.00 Finaalide algus 19.00 Saku Suurhallis

Korteriühistute infopäev

24. novembril kell 15.00 toimub Lasnamäe Linnaosa
Valitsuses Punane 16 V korruse saalis korteriühistute
infopäev teemal “Fassaadide ja lamekatuste soojustam
ine,omanikujärelvalve”.

NOVEMBRIKUU NUMBRIS:
Linnaosavanem Kalle Klandorf: Tallinn on valmis Konkurentsiametile nõu andma 1. novembril jõustus Eestis paljuräägitud ja vastuoluline monopolide seadus, mis toob kardetavasti kaasa vee
hinna tõusu. Mitmed lasnamäelased on pöördunud
selgituste saamiseks linnaosa valitsusse. Loe lähemalt lk 2.
Lasnamäe „Hoovid korda“ teostatud projekt
pälvis esimese preemia
Tallinna Linnavalitsuse komisjon hindas linnaosade paremini teostatud projekte ning linna parimaks
projektiks sai Lasnamäe KÜ Peterburi tee 22 teostatu. Loe lähemalk lk 2.

Piletid saadaval:
Piletilevi: www.piletilevi.ee
Info ja lauapiletid Revalia Tantsukool: tkrevalia@tkrevalia.ee, tel 6010253

Finaalide osa
tantsumuusika
Dave Benton’s
Perfect Band

ÜLESKUTSE: olla abiks jõulupakkide tegemisel Lasnamäe vähekindlustatud perede lastele!
Loe lähemalt lk 3.
Pae pargist saab Lasnamäe Vabaduse väljak
Tallinna linnapea Edgar Savisaar, Lasnamäe linnaosa vanem Kalle Klandorf ja ehitusfirma Merko
esindaja Jaan Mäe avasid 16. novembril Lasnamäe
Pae pargi teise etapi.
Vaata pilte ja loe lähemalt lk 2.
12. novembril tähistati Lasnamäel politseipäeva
Spordikompleksi saalis võtsid teineteiselt korvpallilahingus mõõtu Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja
Põhja Prefektuuri Ida politseijaoskonna meeskonnad. Vaata pilte ja loe lähemalt lk 3.

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Punane 16, 13619 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
LASNAMÄE LEHT
Toimetus
Telefon: 645 7739
E-post: toimetus@lasnamaeleht.ee
Kirjastus, levi ja reklaam
Päike OÜ
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

Tants ja muusika teevad rinna rõõmsaks!
Merle Klandorf,
võistluste peakorraldaja,
Revalia Tantsukooli juhataja
Et tants ja muusika teevad rinna rõõmsaks, seda
teab igaüks. Ega siis muidu poleks tuhanded Eesti
televaatajad igal pühapäeva õhtul justkui naelutatud
televiisori ette, et oma lemmikutele „Tantsud Tähtedega“ saates kaasa elada.
Revalia Tantsukool koostöös Eesti Tantsuspordi
Liiduga viib ka sel aastal Saku Suurhallis novembri
viimasel nädalavahetusel läbi rahvusvahelised tantsuturniirid, mis kestavad koguni kolm päeva. Spordiürituse läbiviimisele on õla alla pannud Tallinna
linn, linnaosad ja toetajad. 26.novembril toimub
esmakordselt Eestis Põhjamaade Meistrivõistlus
kaheksa riigi paaride osavõtul. Osalevad riigid on
Island, Rootsi, Norra, Taani, Soome, Läti, Leedu ja
Eesti. Tulemus selgub iga riigi eri tantsuliikide ja
vanuserühmade kahe parima paari punktide põhjal.

Võitjariik saab rändkarika, mille on välja pannud
Norra tantsuõpetaja hr. Trond Harr. 27. ja 28. novembril toimuvad Maailma Karikaetapid Ladinaameerika ja standardtantsudes täiskasvanutele (1834 a.) ning seenior I vanuserühmale (35-...).
See on 10. juubeliturniir. Kõigile teistele vanuserühmadele toimub lahtine Eesti Karikaetapp.
Võistlevad 14 riigi tantsupaarid, keda hindab 17
kohtunikku 13-st eri riigist. Kuigi võistluspäevad
algavad juba kell 09.00 ja kestavad terve päeva, on
publikule vast huvipakkuvamad finaalid alates kella 19.00-st, mil tantsumuusika eest hoolitseb Dave
Benton´s Perfect Band.
Korraldajad pole unustanud võistlustantsu heategevuslikku poolt: pühapäeval viibib saalis tasuta
piletitega 150 liikumispuudega inimest ja ligi 350
Eesti lastekodude kasvandikku. Lisaks tipptantsijatele pakuvad õhtuses osas põnevust veel „Tantsud
Tähtedega“ saatesarja duetid.

Möödunud aasta võitjad Valerio Colantoni
ja Sara Di Vaira. Foto: Evelin Lillepuu
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LASNAMÄE

Lasnamäe „Hoovid korda“ teostatud
projekt pälvis esimese preemia

Kalle Klandorf
Lasnamäe linnaosa vanem

Andrei Novikov
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Foto: Karola Koopuu

Tallinn on valmis
Konkurentsiametile nõu andma

1. novembril jõustus Eestis paljuräägitud ja vastuoluline monopolide seadus, mis toob kardetavasti kaasa vee hinna tõusu. Mitmed lasnamäelased on pöördunud selgituste saamiseks linnaosa
valitsusse.
AS Tallinna Vesi on taotlenud seoses erastamislepingust tuleneva võimalusega seni igal aastal kõrgemat
vee hinda. Tallinna Vesi erastati ja erastamisleping
sõlmiti toona isamaaliitlaste eestvedamisel ning igal
aastal on see olnud üheks suureks vaidluskohaks.
Nüüd on Tallinna abilinnapea Deniss Boroditši sõnul ka hinna kehtestamise võimalus linna käest just
poliitilistel kaalutlustel ära võetud ja Konkurentsiametil tuleb seista enam kui 400 000 Tallinna elaniku eest. Siiski peab ka Tallinna linnavalitsus hetkel
AS Tallinna Veega läbirääkimisi vee hinna tõusu pidurdamiseks, kuid linnavalitsuse võimalused hinna
kujunemisesse sekkumiseks on nüüd uue seaduse
tõttu oluliselt väiksemad.
Monopolide seadust tehes panid selle autorid Reformierakonnas ja Isamaaliidus suured lootused Konkurentsiametile, et see suudab vee hinda kontrollida.
Kardetavasti mõjub see vee hinnale siiski halvasti,
sest amet kooskõlastab ka elektri hinda, mis on järjekindlalt kasvanud.
Varem sai omavalitsus hinna kujunemises kaasa rääkida ning tarbijatele sotsiaalsetel kaalutlustel vee- ja
kanalisatsioonivõrgu ülalpidamiskulude ja investee-

ringute mõju leevendada. Nüüd peab Konkurentsiamet uue ja kõrgema hinna lihtsalt kooskõlastama,
kui veefirma suudab hinnatõusu veenvalt põhjendada. Konkurentsiametil puudub ilmselt pädevus
veefirma soovitud hinnale vastu vaielda ning hind
kasvabki.
Abilinnapea Deniss Boroditš teatas pärast seaduse
jõustumist, et linn on valmis Konkurentsiametit igati
aitama ning moodustas selleks ka vastava komisjoni.
Linn pakub vee hinna kontrolli all hoidmiseks abi
jagades näiteks Tallinna kogemusi ja andes nõu, kuidas saavutada linlastele parim tulemus teenuse hinna
ning kvaliteedi osas.
Deniss Boroditš meenutas, et Tallinna linnavalitsus
suutis eelmisel aastal saavutada lausa veeteenuse
hinna languse, millest linlased võitsid kokku 20 miljonit krooni.
Boroditš rõhutas veel, et vee ja kanalisatsiooniteenuse hind peab põhinema Euroopa parimal praktikal
ning pädevatel majanduslikel analüüsidel. Tagatud
peab olema joogivee kõrge kvaliteet ning kogu veevärgi valdkonna arengu jätkusuutlikkus ja see ei tohi
sõltuda poliitilistest tõmbetuultest.
Siiski on just poliitilised tõmblemised toonud kaasa
läbimõtlemata seaduse, mis võib lüüa valusasti tallinlaste rahakoti pihta. Linnavalitsus teeb igatahes
uue seaduse piires kõik mis võimalik, et arutut hinnatõusu ära hoida.

Tallinna Linnavalitsuse komisjon hindas
linnaosade paremini
teostatud
projekte
ning linna parimaks
projektiks sai Lasnamäe KÜ Peterburi
tee 22 teostatu. Komisjon pidas vajalikuks tunnistada preemia vääriliseks nelja korteriühistu tööd: esimest ja
teist kohta jagavad kaks korteriühistut – Peterburi tee
22 korteriühistu ja Kuldnoka 18 korteriühistu.
Peterburi tee 22 KÜ paistis silma suurte korterelamute piirkonnas rohelise mõtteviisi poolest, kuna pööras
suurt tähelepanu haljastuse ja puhkeala rajamisele,
mis loob kodutunde. Samuti on rajatud jäätmemaja.
Selle aasta preemiafond suuruses 150 000 krooni
jagunes nelja korteriühistu vahel: Peterburi tee 22
preemiaga summas 55 000 krooni; Kuldnoka 18
preemiaga summas 55 000 krooni; Kunderi 30 preemiaga summas 30 000 krooni; Paldiski mnt 51 preemiaga summas 10 000 krooni.
Tänavused korteriühistute taotlused olid seotud enamasti olemasolevate parkimisalade laiendamise või
rekonstrueerimisega. Samuti istutati põõsaid maja
ümbruses olevatele haljasaladele. Töid teostati korteriühistute kinnistutel haarates kaasa ka linnale kuuluvaid alasid. Jäätmemajanduse paremaks organisee-

Linnaosavanem Kalle Klandorf annab üle tänukirja
KÜ Peterburi tee 22 esimehe Toomas Piik’le.
Fotod: Karola Koopuu

Esikoha saanud KÜ Peterburi tee 22 hoov. Projekti
autor Jaana Soom, Mustamäe Haljastus AS.
rimiseks ehitati jäätmemaju.
2010. aastal esitati Lasnamäel 39 “Hoovid korda“
projekti, millest kõik tunnistati sobilikeks. Toetust
said 17 (43%) korteriühistut ja teostatavaid töid toetati linna poolt 2,65 miljoni krooniga. Samas tuleb
märkida, et paljud korteriühistud olid nõus asjaoluga, et tööde toetatavaks summaks linna poolt oli
40–50 % senise 70 % asemel.
Tänavu valmisid Lasnamäel järgmised projektid:
Majaka 15 (uus parkimisala, põõsaste istutused),
Majaka 12 (uus parkimisala), Kalevipoja 11 (maja
esise parkimisala rekonstrueerimine), Pae 22 (sadeveede kanalisatsiooni ehitus), Läänemere tee 2 (parkimisala rekonstrueerimine), Paasiku 6 (parkimisala
laiendus ja vana ala rekonstrueerimine), Kivila 21
(maja esise parkimisala rekonstrueerimine), Läänemere tee 22 (parkimisala laiendus ja vana ala rekonstrueerimine, põõsaste istutused), Linnamäe tee
35 (jäätmemaja rajamine).
Lasnamäe Linnaosa Valitsus tänab kõiki aktiivseid
korteriühistuid ja elanikke, kes on läbi aastate osalenud selles projektis ning kaunistanud üheskoos
meie linnaosa elukeskkonda!

Pae pargist saab Lasnamäe Vabaduse väljak
Tallinna linnapea Edgar Savisaar, Lasnamäe
linnaosa vanem Kalle Klandorf ja ehitusfirma
Merko esindaja Jaan Mäe avasid 16. novembril
Lasnamäe Pae pargi teise etapi.

Vasakult: Tallinna linnapea Edgar Savisaar, Lasnamäe linnaosa vanem Kalle Klandorf ja ehitusfirma
Merko esindaja Jaan Mäe.
Lasnamäe kesklinna poolses servas asuv reljeefse
pinnamoega endine paekivikarjääri ala oli aastakümneid kasutamata ning muutunud omavoliliseks prügimäeks. Nüüdseks on puhkealale rajatud
Mäepark, Perepark, Suveteatri plats ning kogupere
mänguväljaku ja petangiväljakuga Perepark, ümber korrastatud veekogu kulgeb 1,9 km pikkune
asfaltkatte, pinkide ja valgustusega kergliiklustee,
lisaks on pargis muud jalg- ja kergliiklusteed, erinevaid tasandeid ühendavad trepid ning vaateplatvormid, parki on istutatud üle 150 puu ja tuhandeid
põõsaid. Rajamisel on veel Robinsoni park ja Ööbikupark.
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Linnapea Edgar Savisaar meenutas avamisel, et
pole palju aega möödas sellest, kui seal vana paekarjääri ümber kasvas võsa ja hoolimatud inimesed
tassisid sinna oma prügi. Veekogu ääres vedelesid
aastaid tohutud betoonblokid ning koristustalgude
käigus veeti sealt aastate jooksul minema tonnide
viisi autorehve ja sadu kuupmeetreid prügi. Võsas
ja tiigi kaldal vedelesid nii päevinäinud sohvad kui
ka näiteks vana vannitoasisustus. Kord tõmmati
sealt veest välja lausa neli roostetanud autovrakki.
Sama tiigi kaldal on aga veelindude: kühmnokkluikede, tuttvartide, naerukajakate, laugude, sinikaelpartide, kalakajakate pesitsus- ja puhkekoht
Kunagisele tühermaale, kus asub ka pae kaevandamise tulemusel tekkinud tehisveekogu, on nüüdseks
rajatud mitmesuguseid vaba aja veetmise võimalusi pakkuv avar park. Puhkealal saab nii suvel kui
Suurel avamisüritusel oli näha igas vanuses inimesi. Fotod: Karola Koopuu

Ka mudilased olid uut parki uudistamas. Kindlasti saab värskelt rajatud mänguväljakust nende uus
mänguplats.

talvel vabas õhus mitmel moel tasuta tervisesporti
harrastada, aga ka perega kaunis looduslähedases
keskkonnas vaba aega veeta – näiteks tiigi kaldal
piknikut pidada. Vee äärde rajatud suveteatriplatsil
saab ka kontserte ja vabaõhuüritusi korraldada.
Pae parki endise paekivikarjääri alale on sportimisvõimalustega aktiivse puhkeala rajamist planeeritud
juba aastakümneid. Seda nähti ette juba 1978. aasta
paiku Lasnamäe elurajooni planeerides ning 1983.
aastal koostati sellele pargialale ka detailplaneerimise projekt, mida omakorda 1992. ja 1994. aastatel muudeti. Pae puhkeala rajamine lisati ka Tallin-

na üldplaneeringusse ent kõik jäigi ainult plaaniks.
Edgar Savisaar tuletas oma kõnes meelde, et plaani hakati teoks tegema 2005. aastal, peale seda kui
Tallinna asus juhtima Keskerakond. Siis hakkasid
aastakümnete jooksul peetud plaanid tema sõnul
lõpuks realiseeruma. Toetudes Edgar Savisaare sõnadele oli just Pae pargi puhkeala rajamine tema
kui linnapea jaoks lisaks Vabaduse Väljakule üks
peamisi väljakutseid linna ehitamisel. Nüüdseks on
veel paar aastat tagasi Lasnamäe häbiplekiks olnud
paekarjäärist saanud kauni maastikuga pargiala.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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Jõulukuu on heategevuskuu!

Euroopa Roheline Pealinn 2012 ja 2013

Tiia-Liis Jürgenson
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Jüri Ratas
Riigikogu II aseesimees

Hea on tõdeda, et Eestis on hetkel olemas mitmeid ettevõtteid, kes olid nõus õla alla panema
ja abistama Lasnamäe vähekindlustatud perede
lastele jõulupakkide tegemisel.
Heategevus ongi see, mis tegelikult algab isiklikust
suhtumisest ja on omakasupüüdmatult siiras ja südamest tulenev abi meie abivajajatele. Heategevuse
raames on vähekindlustatud peredele aidanud jõulupakke komplekteerida SA Dharma, Reval Kohvik,
Coca-Cola Hellenic, Estinvait OÜ, Grossi Toidukaubad, AS Pihlaka, Fakto Auto ja AS Selver. Aitäh
Teile! Teie abiga saame me panna paljude laste silmad särama!
Keegi meist ei saa hakkama üksi, me kõik vajame
oma lähikondlaste ja sõprade tuge ja usaldust. Kuna

hetkel kestvas majanduslanguses on paraku meie
seas elu hammasrataste vahele jäänud inimesi, siis
on meie kõigi kohus ulatada oma abikäed taoliste
perede toetamiseks ja abistamiseks. Hetkel olemasolevas raskes majandusolukorras ei ole keegi meist
kaitstud töö kaotuse, raske majandusliku olukorra,
palgalanguse vms eest. Ei ole aga võimalik kirjeldada rõõmu- ja tänutunnet, kui on olemas abi ja toetus, mis aitab hetke kriisiolukorrast üle saada. Hetkel
vajavad abi meie kõige kaitsetumad – lapsed, kes
ootavad särasilmi jõuluvanalt üllatusi. Aidakem neid
ja täitkem nende ootusärevus meeldiva kingitusega
jõuluvana kingikotti.
Usun, et südamest tulenev heategevus parandab nii
kingituse tegija kui ka selle saaja enesetunnet. Aidates teisi me aitame ka iseennast, kui oleme nõus
teistega jagama seda, mida meil on jagada. Südamest
tulev soov aidata on suurim and, sest see pühitseb
eesmärki.
Head kaaslinlased ja ettevõtjad, ulatagem oma abikäed ja aidakem oma abivajajaid, et üheskoos katta
ilus jõululaud ja täita jõuluvana kingikott üllatustega. Head kaaslinlased, kuna detsembrikuu on heategevuse ja üllatuste kuu, siis palun Teie kaasabi meie
vähekindlustatud peredele üllatuste ja jõulupakkide
valmistamisel. Jõuluvana ootab oma kingikotti lisaks maiustustele ja mitteriknevatele toiduainetele
veel villaseid sokke, käpikuid, salle ja palju-palju
muud. Aidakem aidata! Aitäh Teile, kes te juba olete
ulatanud oma abikäed meie piirkonna laste ja perede
toetamiseks.
Lisainfo: liis.jyrgenson@tallinnlv.ee
või tel 645 7742

12. novembril tähistati Lasnamäel
politseipäeva
Kalle Klandorf
Lasnamäe linnaosavanem

20.–22. oktoobril toimus Stockholmis Euroopa Rohelise Pealinna konverents, kus nimetati ka uued rohelised pealinnad aastateks 2012 ning 2013. Rootsi
pealinn on esimene Euroopa Roheline Pealinn ning
seega oli nii meedia kui ka osavõtjate huvi üpris suur.
Stockholmi oli kogunenud ligi 400 konverentsi delegaati üle kogu maailma. Konverentsi auks oli õhtuti
kuulus Globen Hall illumineeritud rohelise valgusega. 2011. aastal on Euroopa Roheline Pealinn Hamburg. Huvitav oli see, et antud konverentsi osas näitasid mitmed USA linnad ülesse ääretult suurt huvi.
Nende linnade esindajad peamiselt linnapea näol
olid kohal ning kuulasid ja andsid edasi oma arvamusi. Nende sooviks oli viia sarnane üritus läbi ka
USAs. Seega võib julgelt väita, et Tallinnas sündinud
initsiatiiv Euroopa Rohelise Pealinna näol on jõudnud üle ookeani Ameerika Ühendriikidesse.
Kandidaatlinnasid aastateks 2012 ja 2013 oli kokku

17. Finaali jõudsid nendest ainult Lääne – Euroopa
linnad. Nendeks olid Barcelona, Malmö, Nantes,
Nürnberg, Reykjavik ning Vitoria-Gasteiz. 21. oktoobri õhtusel gaalal Stockholmi raekojas kuulutas
Euroopa keskkonnavolinik Janez Potočnik välja
võitjad. Nendeks saavad aastal 2012 Vitoria-Gasteiz
Hispaaniast ning 2013. aastal Nantes Prantsusmaalt.
Vitoria – Gasteiz asub põhja Hispaanias. Esimest
korda on linna nimetatud 1181. aastal. Linnas elab
240 000 inimest. Linn on ühtlasi Alava provintsi pealinnaks. Roheline seest – roheline väljast! Selline oli
võitjalinna Vitoria-Gasteizi tunnuslause. See iseloomustab tabavalt seda linna, kus on palju rohealasid,
mis asuvad elanikest keskmiselt 300 m kaugusel.
Kohalik omavalitsus tegeleb pikaajalise rohelise tegevuspoliitikaga. Inimeste teadlikkus õhu puhtuse
tagamiseks on kõrge – vaid 37% kasutavad linnasõitudel autot, enamasti käiakse jalgsi.
Nantes asub Altandi ookeani lähedal Lääne-Prantsusmaal. Tegemist on suuruselt kuuenda Prantsusmaa
linnaga, kus elab 800 000 elanikku. Linn on tuntud
oma säästva transpordi korralduse, sealhulgas jalgrattaliikluse poolest. Nantes oli esimene Prantsusmaa
linn, mis renoveeris edukalt trammiliikluse.
Et saada Euroopa Roheliseks Pealinnaks on meil teha
veel palju. Kõigepealt tuleb suuta lõpuni viia vee- ja
kanalisatsioonitrasside väljaehitamine. Ühistranspordi paremaks korraldamiseks eeskätt operatiivsuse
osas on vaja teha väga põhimõttelisi valikuid. Kas
jätta sõidukitele ainult üks rada või sarnaselt Stockholmile viia läbi rahvaküsitlus ummikmaksu sisseviimiseks? Mereääre avamine avalikkusele tähendab
lihtsalt öeldes seda, et tuleb teha kõik võimalik, loomaks mõnus jalutustee pikki Tallinna lahe rannikut.
Oluliselt vajab parandamist ka kergliiklusteede võrgustik eeskätt terviklikkuse kujundamisel. Vaadates
natuke edasi, tähistame aastal 2018 Eesti riigi 100.
aastapäeva ning sama aasta 22. juulil tähistab Kadrioru park oma kolmesajandat juubelit. Kas see ei võiks
olla aasta, kui Eesti pealinn Tallinn kannab Euroopa
Rohelise Pealinna nimetust?

Linn aitab koduhoolduse klientidel
kroonid eurodeks vahetada

Spordikompleksi saalis võtsid teineteiselt korvpallilahingus mõõtu Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja Põhja Prefektuuri Ida politseijaoskonna
meeskonnad.
Mäng algas tasavägiselt, kuid peagi rebis linnaosa
meeskond ette, kasvatades eduseisu pea kolm-

ekümnele punktile. Lõpuks hakkas vaid ühe varumehega mänginud Lasnamäe linnaosa esindus
väsima ja politseinikud vähendasid tublisti vahet.
Hoolimata äärmiselt pingelistest viimastest minutitest suutis linnaosa valitsus mängu siiski võita
seisuga 56:48.
Võistlus peeti Lasnamäe linnaosa vanema rändkarikale, mis seekord jääb aastaks kaunistama linnaosa valitsust ning loodetavasti kujuneb sellest pikk
ning võitluslik traditsioon.

Korvpallurite grupipilt. Hallis kohtumise võitnud linnaosa valitsuse mängijad ning oranžis tugev vastane –
politseijaoskonna meeskond. Fotod: Karola Koopuu

Novembris jõudis õnnelikult pealinna uus ja viimane euroraha saadetis, millega valdav enamik
rahavahetuseks vajalikest eurodest on nüüd Eestis.
Tallinna Linnavalitsuse poolt moodustatud eurole
ülemineku komisjoni esimehe Taavi Aasa sõnul on
riik kahjuks olnud passiivne pakkumaks välja üleriiklikke lahendusi hoolekande klientide sularahavahetuse hõlbustamiseks.
Tallinna koduhooldusteenust kasutavad kliendid, kel
endal panka minek raskendatud, siiski muretsema ei
pea. Neid aitavad raha vahetada linna sotsiaaltöötajad. Kokku on selliseid kliente ligikaudu 1000. Lasnamäe koduhoolduse klientidel on võimalik saada
informatsiooni hooldusjuhtide telefonil 621 4350.
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja linnaosade koostöös on välja töötatud põhimõtted, kuidas
inimesi aidata. Üks võimalus on pakkuda linnaosa poolt transport panka, teine on sularaha panka
viimine sotsiaaltöötaja vahendusel. Sellisel juhul
usaldab abivajaja manuka juuresolekul raha allkirja
vastu oma hooldajale, kes teostab rahavahetuse pangas ise ja toob eurod tagasi. Abivajajal tuleb koduhooldajale lihtsalt oma soovist teada anda.
Oluline on teada, et ilma vahendustasuta hakkavad pangad kroone eurodeks vahetama alates 1.
detsembrist. Kõigis pangakontorites saab sellistel
tingimustel raha vahetada kuni järgmise aasta juuni lõpuni. Eesti Pank vahetab aga kroone eurodeks
fikseeritud kursiga ja ilma vahendustasuta tähtajatult
(igavesti). Arvestades, et kuni 14. jaanuarini saab
igal pool tasuda nii kroonides kui eurodes, ei ole rahavahetusega ka väga kiiret.
Turvalisuse seisukohalt võiksid inimesed, kes seni
raha hoidnud kodus, mõelda selle peale, et pankades on see kindlamini kaitstud ja tasuks raha hoida

hoopis pangakontol. Inimesed peaksid olema tähelepanelikud ja vältima petturite küüsi sattumast, kes nt
ukselt-uksele käies võivad oma „rahavahendusteenuseid“ pakkuda.
Novembri lõpuks jõuavad linnaosadesse uusi rahatähti tutvustavad infovoldikud. Lasnamäel saab
neid lisaks linnaosa valitsusele (Punane 16) ka sotsiaalkeskustest, mis asuvad aadressitel Pae 19 ja
Mahtra 48.
Septembri lõpu seisuga oli ringluses 9,3 miljardit
Eesti krooni. Rahavahetuseks vajatakse 194 miljonit
euromünti ja 44 miljonit eurokupüüri, mis katab ka
2011. aasta vajadused.
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KULTUURIKESKUS
Kultuurikeskus
Lindakivi üritused
28.11 kell 13.00 Ühendus “Sadko” loominguliste
kollektiivide kontsert, pilet 40 kr. Esinevad: Koreograafiastuudio „Allikas“, Tantsustuudio „Graatsia“,
Tantsuansambel „Neposedõ“, Estraadistuudio „Peppy-Dance“, Loomingukeskus „Aplaus“.
28.11 kell 17.00 Sergei Maasini juubelikontsert, pilet 50/75 kr. Esinevad: J.Urm, B.Lehtlaan,
M.Väljataga, „Todes“, „Džada“, E.Krieger.
04.12 kell 16.30 Estraadikooli „MAESTRO“ Jõulushow, pilet 50 kr.
04.12 kell 19.00 Sergei Maasini juubelikontsert, pilet 50/75 kr. Esinevad: E.Kunevitš, „Rjabinuškа“,
„Rada“, S.Klimenko, „Todes“, A.Matrašilin
04.12 kell 19.00 Tantsuõhtu, tantsumuusika, Anatoli
Matrašilin, pilet 60 kr.
05.12 kell 19.00 Moeteater „Natali“ esitleb: Talvine
moeshow, pilet 25 kr.
18.12 kell 19.00 Tantsuõhtu, ans. MK&DUO, pilet
60 kr.
27.12 kell 18.00 Vene Noorsooteatri lasteetendus
„Proua Tuisk“, pilet 25 kr. (vene keeles)
Näitus:
15.11–30.1 Juku maalid ja Imbi Mihheljusi keraamika.
04.12–19.12 Margarita Rjabova stuudio „Aleksandria“ maalide näitus.
20.12–31.12 Irina Meshalnikova 2011. aasta horoskoobi mänguasjade näitus.

Fotonäitus Lindakivi Kultuurikeskuses
Leonid Mihhailov
žürii esimees
Kultuuriseltsi „Pritšudje“ juhatuse liige

Koritševat Vologdast ja Juri Petuhhovi.
Nominatsioonis „Peipsimaa vaated ja arhitektuur“ tunnistati laureaadiks Andrei Sokolov Narvast „Vasknarva
kirik“ töö eest. Diplomitega tunnustati Julia Faizullovat
Tartust, Mihhail Larinit Kikitast ja Mihhail Tsõgankovi
Kolkjast.
Nominatsioonis „Floora ja fauna“ sai laureaadiks Snežana Baranina Kolkjast, diplomandideks – Juri Petuhhov

ja Mihhail Larin. Nominatsioonis „Inimesed ja nende
tegevus“ oli parim Svetlana Sitnikova Elvast. Diplomiga tunnustati Valur Ilvest Tallinnast, Oksana Ivlevat ja
Mihhail Tsõgankovi.
Kultuuriseltsi „Pritšudje“ juhatus andis igale võitjale
hinnalised kingitused ja 2011. aasta kalendrid, mida
kaunistasid konkursile esitatud parimad tööd.

30. oktoobrist 14. novembrini toimus Lindakivi Kultuurikeskuses fotonäitus „Peipsimaa elu“. Näitusele eelnes
kunstifotograafia konkurss, mille korraldas Kultuuriselts „Pritšudje“. Konkurss kuulutati välja selle aasta alguses ning osalejad pidid esitama oma tööd 1. septembriks. Konkursile laekus kokku 250 fotot 23 osalejalt.
Žürii andis kaks peaauhinda (grand-prix): Oksana Ivlevale Narvast foto „Paat. Alajõe“ ja Juri Petuhhovile
Tallinnast foto „Kalapüügil udusel hommikul. Mustvee“ eest.
Nominatsioonis „Peipsimaa maastik“ tunnistati laureaadiks Kallaste autori Raissa Annikova töö „Kevad 2010.
Tee Peipsi järvele“ eest. Diplomitega tunnustati Veera

Nikolai Švetsi muusikaline
meelelahutusšõu
„Mina olen väike inimene,
aga mul on suur juubel!“

SOTSIAALKESKUS
Lasnamäe Sotsiaalkeskus
1.12.2010 kell 13.00 LOENG: “Aroomiteraapia milleks on meile seda vaja?” Lektor Niina Tsernõh.
Loeng toimub vene keeles.
1.12.2010–31.12. 2010 Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
kunstiringi (juhendaja Aime Halliko) liikme HELLEN LIIGVALDI tööde näitus.

6. detsembril kell 13.00 kohtumine Riigikogu
aseesimehe Jüri Ratasega.
15.12.2010 kell 14.00 JÕULUKONTSERT. Esinevad: Lasnamäe Sotsiaalkeskuse naisansambel
“Hõbelõng” (juhendaja Õnneleid Mardim), seenioritantsurühm “Pihlakobar” (juhendaja Eve-Mall
Saar) ja vokaalstuudio “Evterpa” lauljad.

5. detsembril tähistab
Nikolai Švets muusikalise meelelahutusšõuga „Mina olen
väike inimene, aga
mul on suur juubel!“
Lindakivi Kultuurikeskuses 35 aastat
oma loomingulise tegevuse algusest.
Ürituse kavas on
sõprade, kolleegide
ja lavapartnerite esinemised: ukraina vokaalansamblid „Žurba” ja „Susidkõ”, vene rahvalaulu
vokaalansamblid „Zlatõje Gorõ”, „Rjabinuška”,

folklooriansambel „Bõlitsa“, tantsuansambel
„Lotos”, šõu-ballett „Kolor”, araabia tantsugrupp „Amira”, maagia-šõu „Silvia ja All”, muusikagrupp „Tšarõ”, grupp „Iris”, lauljad Jevgeni
Kunevitš, Konstantin Baranov, Juri Urm, Siiri
Känd ja kabaree-šõu „Grandis”. Pidulikud ilutulestiku üllatused Firestudio’lt.
Loterii pealtvaatajatele, peaauhinnaks mobiiltelefon. Kõikidele pealtvaatajatele tasuta tee
maiustusega Sweet Company’lt.
Algus kl 15.00. Piletid müügil 1 tund enne algust
hinnaga 50–100 krooni.
„Iga viiner soovib saada vorstiks!“ (kaasaegne
kõnekäänd).

kavandatud 198 parkimiskohta, mis vastab Tallinna
Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329
kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava
aastateks 2006-2014“ vahevööndi parkimisnormatiivile.
Koostatud detailplaneering ei sisalda Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga
tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaalis, I korrusel.
Täpsem info Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt www.
tallinn.ee/est/ametlikud_teated. Detailplaneeringu põhijoonisega on võimalik tutvuda: http: //tpr.tallinn.ee/
TPR_DOK/DP/DP031740/DP031740148690.pdf

ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise
ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava ala suurus on 11,6 ha.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Punane tn 16 I
korruse infosaalis toimub Lagedi tee 8 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu eskiislahenduste ja lähteseisukohtade avalik alates 22.11 kuni 25.11 2010
ja avalik arutelu toimub 26.11.2010 kell 14.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Punane tn 16 V korruse
saalis. Detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus
kuni 7-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks.
Ehitusõigus antakse ka ühele 14-korruselisele (50
meetri kõrgusele ) tornile. Parkimine on lahendatud
ühise maa-aluse parklana. Lisaks on detailplaneeringu

Tallinna Linnavalitsus otsustas 10. novembri 2010
istungil: korraldusega nr 1717–k: kehtestada Võidujooksu tn 6, 8, 8a ja Uuslinna tn 7 kinnistute
ning lähiala detailplaneeringu.
2.1 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse
29. juuni 2007 korraldusega nr 1309-k algatati „Võidujooksu tn 6, 8, 8a ja Uuslinna tn 7 kinnistute ning
lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“.

DETAILPLANEERINGUD
Teade detailplaneeringute vastuvõtmisest:
Tallinna Linnavalitsus otsustas 10. novembri 2010
istungil: korraldusega nr 1715–k: võtta vastu VäikeSõjamäe tn 22 kinnistu ja lähiala detailplaneering,
K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 08193, millega kavandatakse Lasnamäe linnaosas 4,70 ha suurusel planeeringualal asuva Väike-Sõjamäe tn 22 kinnistu jagamine
üheks 100% ärimaa krundiks, üheks 100% transpordimaa krundiks ning üheks 5% ärimaa, 5% tootmismaa ja
90% transpordimaa krundiks, mis liidetakse Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 12 // Tartu
mnt 101 // Väike-Sõjamäe tn 12 // 12a krundile ning
planeeritavale alale ehitusõiguse määramine kokku
kuue kuni 5 maapealse korruse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning nelja kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega väike- ja eralennukite lennujaama hoone
ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud
ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine
ning tehnovõrkudega varustamine.
3.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Lasnamäe
Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
3.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse
25. novembri 2009 korraldusega nr 1929-k „Väike-Sõjamäe tn 22 kinnistu ja lähiala detailplaneering“.
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Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Punane tn 16, I korruse fuajees toimub 6. detsembrist kuni 20. detsembrini 2010, igal tööpäeval kogu tööaja jooksul
Väike-Sõjamäe tn 22 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritav ala asub Lasnamäe linnaosas, Suur-Sõjamäe tänava ja Tallinna Lennujaama vahelisel alal
Väike-Sõjamäe tänava ääres. Planeeringuala suurus
on 4,70 ha. Planeeritav Väike-Sõjamäe tn 22 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on 100% transpordimaa,
lisaks jääb osaliselt planeeringualasse Aktsiaseltsile
Tallinna Lennujaam kuuluva kinnistu hoonestamata ja
haljastuseta põhjaosa. Planeeringulahenduse kohaselt
on kavandatud Väike-Sõjamäe tn 22 kinnistu jagada
kolmeks ning määrata ehitusõigus era- ja väikelennukite lennujaama hoonetele. Planeeringuga kavandatakse anda ehitusõigus kokku kuue kuni 5-maapealse
korrusega ja 1-maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning nelja kuni 4-maapealse ja 1-maa-aluse
korrusega väike- ja eralennukite lennujaama hoone
ehitamiseks. Väike-Sõjamäe tn 22 kinnistu lääneosast
moodustatakse Väike-Sõjamäe tänava pikenduse
krunt, mis ühendatakse Suur-Sõjamäe tänavaga. Krunt
on ettenähtud avalikult kasutatavaks. Parkimine on lahendatud omal krundil, kokku on planeeritavale alale

Teade detailplaneeringu kehtestamisest:
Tallinna Linnavalitsus kehtestas 3. novembri 2010
istungil: 1. korraldusega nr 1674 –k: Narva mnt
129a krundi detailplaneeringu.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 13.
jaanuari 2010 korraldusega nr 26-k „Narva mnt 129a
krundi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Täpsem info Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt:
www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated

