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Jõulud Lasnamäel

Tänavused jõulukuused on silmarõõmuks Kultuurikeskus Lindakivi Koorti tn 24 juures ning Majaka
ja Lasnamäe tänavate nurgal haljasalal ning Pae tn
49 ees haljasalal. Lisaks on LOV poolt ehitud kuusk
Linnamäe tee 79 ning 81 vahel asuval haljasalal.
Kuuskede toomist ja ehtimist toetab Aadam AS.
Uue 2011. aasta esimese päeva esimestel minutitel
kell 00.15 toimub ilutulestik Kultuurikeskus Lindakivi taga asuva jõulukuuse juures. Sära viivad taevasse sponsorid koostöös RUF ilutulestikuga.

Tasuta talvevaheaja
laager noortele
Lasnamäe LOV noorsootöö osakond korraldab
Lasnamäe Spordikompleksis (Pae 1) noortele
vanuses 7–16 a talvevaheaja laagri 3–7 jaanuaril
2011 kell 10.00–12.00. 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

Uus aasta,
uued plaanid
Kalle Klandorf
Lasnamäe linnaosa vanem

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI

Koorti 22,
tel: 632 1062,
info@lindakivi.ee
üritused:
21.12 kell 20.00 Tantsustuudio „The Way To
Dance“ kontsert, pilet 50 kr.
22.12 kell 18.30 Tantsustuudio „Agneta“ jõulukontsert, tasuta.
26.12 kell 19.00 Kontsert “Vene tähed Eestis”,
pilet 50/100 kr.
27.12 kell 18.00 Vene Noorsooteatri lasteetendus
“Proua Tuisk”, pilet 25 kr. (vene keeles)
30.12 kell 18.00 Lastestuudio „Nupukesed“ kontsert, pilet 30 kr.
09.01 kell 12.00 Vanamuusikaansambli Tallinn Baroque lasteetendus “Külla kuningale”, pilet 2,56 €.
09.01 kell 16.00 Vanamuusikaansambel Tallinn Baroque “Rõõm muusikast”, pilet 4,79 €.
15.01 kell 12.00 MTÜ Fiesta üritus lastele, pilet 3€.
15.01 kell 19.00 Tantsuõhtu ans. Ivetta Trio,
pilet 3,83 €.
Näitused:
20.12–31.12 2011 aasta horoskoobi mänguasjade
näitus, jõululaat.
03.01–17.01 Viktoria Vaderi personaalnäitus.

LASNAMÄE SOTSIAALKESKUS

Eakate päevakeskus:
Killustiku 16, Info: 621 8998.
Avatud: E–N 9.00–17.00 ja
R 9.00–16.00.
Laste päevakeskus: Katleri 2a (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi III korrus B-tiib). Info: 621
4645, 5300 6556. Avatud: tööpäeviti 11.00–18.00.
Üritused eakate päevakeskuses:
12.01.2011 kell 13.00 loeng “Talvine depressioon”, lektor Svetlana Malõševa (vene keeles).
19.01.2011 kell 13.00 loeng “Tervislik toitumine ja liikumine kaasajal”, lektor dr. Raul Mardi
(eesti keeles).

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

Iga aasta detsembris avastan ennast üllatunult mõtlemas selle üle, kui kiiresti ikka aeg lendab. See
oleks nagu eile olnud, kui puud olid rohelised ning
ilmad soojad, nüüd on aga vaid paar nädalat jäänud,
et vana aastaga hüvasti jätta. Tänapäeva elutempo
juures on meil kõigil koguaeg kiire. Ja elu muutub eriti kiireks just detsembris, mil soovime aasta
jooksul kõik tegemata jäänud asjad ära teha, et siis
uut aastat värskete mõtetega vastu võtta. Siinkohal
tooksin välja mõned ettevõtmised, mida järgmise

aasta jooksul teha plaanime.
Mida aeg edasi, seda rohkem väärtustatakse värsket
kodumaist toitu. Lammutatud on Punane 48a aadressil asunud laohoonete varemed ning Lasnamäe
turg (Punane 48a) on planeeritud avada 2011. aasta maiks. Esimese etapi jooksul valmivad avaletid
ning kaks paviljoni.
Uuel aastal jätkame mitmeid projekte nagu näiteks
„Hoovid korda“ ja „Fassaadid korda“. Esimene
neist on ette nähtud linna elukeskkonna atraktiivsuse ja elukvaliteedi parandamiseks. Tallinna linn
on korteriühistute hoovialade korrastamist toetanud
juba aastast 2005. „Fassaadid korda“ projekti eesmärk on elamuid energiasäästlikumaks muuta.
Raadiku tänava munitsipaalkorteritesse majutatakse linnale vajalikke töötajaid, noorperesid ning
üldjärjekorras olevaid kortereid vajavaid elanikke.
Kokku on 1150 korterit ning majutamine peaks
lõppema 2011. aasta I kvartalis. Et lasnamäelastel oleks koht, kus vabal ajal olla, jätkab Tallinna
Keskkonna Amet nüüdseks väga populaarseks saanud peremänguväljakute väljaehitamist. Samuti
korrastatakse kuus olemasolevat mänguväljakut,

mis jäävad elamute vahelisele alale. Pae pargi III
etapi (Robinsoni ja Ööbiku park) projekteerimine
ja ehitusloa saamine algab 2011. aastal ning välja
ehitamine perioodil 2011–2012.
Uue aasta saabumist tähistame 1. jaanuaril kell
00:15 suure ilutulestikuga. Parim koht selle nautimiseks on Lindakivi Kultuurikeskuse taga asuval
platsil, mida praegu ehib suur jõulukuusk. Ilutulestik kestab kokku 10 minutit ning linnaosa selle
jaoks kulutusi ei teinud. Siinkohal täname sponsoreid, kelleta ei jõuaks tulevärk taevasse.
Need on mõned asjad, mida plaanime uuel aastal
teha. Kõik ikka selle nimel, et pakkuda lasnamäelastele mugavamat, muretumat, kvaliteetsemat,
inimväärikamat ja rikkamat elu meie linnaosas.
Nautige pühi ning ükskõik kui kiire ka ei oleks,
pange oma tegemised korraks kõrvale ja olge koos
lähedastega, nautige seda aega. Usun, et mitte ükski materiaalne kingitus ei ole võrreldav sellega, kui
sinu kõrval on inimesed, kes sinust hoolivad. Lasnamäe linnaosa valitsuse poolt läkitame teile kõige
paremad soovid saabunud jõuluajaks ja peatselt
saabuvaks aastavahetuseks!

Päkapikkude jõulupakid lasnamäelastele
Tiia-Liis Jürgenson
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja
Ilmataat on laotanud
oma paksu valge lumevaiba üle terve maa ja
märkamatult on saabunud 2010. aasta viimane kuu - jõulukuu. Juba
läbi aastate on jõulukuu
olnud heategevus- ja
annetustekuu. See on aeg, kus on saabunud jõulurahu ja meil on aeg mõelda möödunule.
Käesolev aasta oli majanduslikus mõttes raske meile
kõigile, seetõttu algatas Lasnamäe linnaosa valitsus
abistava kampaania „Aita aidata“. Selle kampaania
eesmärk oli koguda vähekindlustatud peredele ja
nende lastele annetuste raames jõulukingid, toiduabipakid, mänguasjad, sokid, kindad, maiustused,
riided jms. Südantsoojendav oli tõdeda, et meie seas
on nii palju ettevõtteid ja linnakodanikke, kes hoolivad teiste muredest ning kes aitasid Lasnamäe piirkonnas elavatele vähekindlustatud perekondadele ja
nende lastele valmistada ilusad jõulukingid. Meie
annetuskampaanias osalesid äriettevõtetest Siemens
Osakeyhtiö Eesti filiaal, Landergrupp OÜ, SA Dharma, Reval Kohvik, Coca-Cola Hellenic, ESTINVAIT OÜ, Grossi Toidukaubad, AS Pihlaka, Fakto
Auto ja AS Selver ja Klameron OÜ. Samuti osalesid
annetuskampaanias ka paljud linnakodanikud üle
terve Tallinna linna. Suur aitäh Teile kõigile!
Südantsoojendav oli ka tallinlaste osavõtlikkus, kui
Kanal 2 saatest Reporter ilmnes, et ühel viielapselisel Lasnamäe perekonnal ei ole lastele magamiseks
voodeid. Juba järgmisel päeval pöördusid paljud linnaelanikud minu poole ja pakkusid oma abi selle perekonna aitamiseks. Tänu linnaelanike abile on meil
hetkel olemas juba beebivoodi pesamunale ja kolm
voodit pere suurematele lastele.

köögis maitsvat jõulurooga, kogu korter täitumas
meeldiva jõululõhnaga. Aitäh Teile, kes Te olete
aidanud valmistada üle 1150 kingipakki, mis sisaldavad nii maiustusi, toiduaineid, mänguasju, sokke,
kindaid ja palju-palju muud, millest meie abivajajad puudust tunnevad.

Ka Tallinna abilinnapea Taavi Aas juhtus nägema
seda saadet ning helistas kohe mulle ning uuris, kas
ka tema saaks kuidagi selle pere jaoks abiks olla.
Nii aitaski Taavi Aas kingitud voodid Lasnamäele
toimetada. Neljapäeva hommikuks kella 10-ks pandi kokkusaamine paika, kuna abilinnapeal oli juhuslikult üks kohtumine ära jäänud.
Üks vooditest asus Mustamäel ja sinna ka teele asuti. Uus voodi pakkus pererahvale ja eelkõige pere
väiksematele suurt rõõmu. Isekeskis tuleb nüüd ära
otsustada, kes selles voodis magama hakkab. Lapsed ei pea enam põrandal magama.

Olen veendunud, et jõuluõhtul oma pereringis istudes ja möödunut meenutades mõtleme me kindlasti ka nende perede peale, keda oleme üheskoos
aidanud. Südames tekib soojustunne, kui ma tean,
et meie abivajajate perede pesamunad krõbistavad
särasilmi piparkooke ja pereema valmistab neile

16. ja 21. detsembril toimub peale väikest jõulukontserti jõulupakkide üleandmine vähekindlustatud peredele ja nende lastele. Üritusel osalevad ka
äriettevõtted, kes olid abiks pakkide komplekteerimisel. Kuna abivajajaid on meie linnaosas väga
palju, siis suurema osa jõulupakke annavad üle
sotsiaalkeskustes töötavad päkapikud oma piirkonna lastele. Lasnamäe linnaosa valitsuse annetus- ja
kogumiskampaania jätkub ka järgmisel aastal. Aidakem aidata, sest paraku näitab prognoos, et masu
ei jäta meid puutumata ka järgmisel aastal. Ilusaid
jõulupühi ja head uut aastat!

Fotod: Karola Koopuu
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Tänav pole auto talveune koht
Andrei Novikov
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Tänavune talv tõi endaga kaasa senisest suuremad
lumekogused, millega võitlemine toimub ööpäevaringselt seitse päeva nädalas. Linnaosa prioriteetideks on endiselt haridusasutuste juurdepääsuteed,
kuhu peab hommikuti saama juurde nii toiduauto
kui ka tööle kiirustav lapsevanem.
Iga-aastased probleemid pole aga kuhugi kadunud ka tänavu. Kõige suuremaks murekohaks on
tänavate ääres parkivad autod, sest nende vahelt ei
ole lihtsalt võimalik traktoriga lund lükata. Isegi
kui auto seisab lubatud parkimiskohal põhitänava
ääres takistab see lõppkokkuvõttes lume koristust.
Tehnilisest küljest tekib traktoriga lume lükkamisel
paratamatult külglibisemise moment ning isegi esmapilgul piisavalt laia tänava korral toob see kaasa
autode mõlkimise lumetõrjetehnika poolt. Mida aga
sellises olukorras teha? Ainus väljapääs on parkida
sõidukeid parklatesse. Lasnamäel on neid piisavalt

ning hinnadki pole keskmise autoomaniku jaoks
teab mis kõrged. Meie inimestel on aga „autost otse
tuppa“ mentaliteet ning 100–200 meetri jalgsi käimine tundub olevat ületamatu takistus. Samuti peab
mõistma, et maja esine või intensiivse liiklusega tänav ei saa olla sõiduki talveune kohaks, kust alles
kevade saabumisega välja tullakse – selle jaoks peab
olema kas parkla, garaaž või koht, kus see auto kedagi ei sega. Kuna olukord lumetõrjega nõuab erilisi
samme võttis Tallinn vastu otsuse, et lume koristust
või liiklust segavad sõidukid teisaldatakse omaniku
kulul. See on ainus viis saavutada läbimurre lumega
võitlemisel, sest ainuüksi üks tänavale lumevangi
pargitud auto võib rikkuda kogu tänavapuhastuse
ettevalmistustöö. Palun kõiki sõidukite omanikke,
korteriühistuid ja lihtsalt aktiivseid lasnamäelasi
osutada siinkohal abi ning suhtuda probleemi tõsiselt ja jälgida igapäevaselt parkimist/peatumist reguleerivaid ajutisi liikluskorraldusvahendeid (reeglina paigaldatakse need 2 päeva enne puhastustööde
algust), sest ainult nii on võimalik saada tänavad
lumevabaks. Maja ees ei tohi lumekoristustöödel
peatuda ka nö korraks kodust läbilipsamiseks, sest
sellistest „korraks“ momentidest, mis võibolla peatavad traktori vaid 5 minutiks kujuneb päeva lõpuks
olukord, kus saavad puhastatud planeeritust mitu
tänavat vähem.
Seepärast kutsun üles kõiki koostööle ning mõistvale suhtumisele, sest erakordsed olud nõuavad ka
erakordset tegevust.

Verivorstide festivalist
Tiia-Liis Jürgenson
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja
11. detsembril 2010 toimus Lindakivi Kultuurikeskuse tagusel hoovil verivorstifestival, kuhu kahjuks
enamik kauplejatest suure lumetormi tõttu kohale ei
jõudnud. Laadapäeva jooksul helistas kümmekond
kauplejat, kes olid oma kodudes lumevangis ega
pääsenud sealt oma laadakoormaga meie juurde.
Laadaplatsile kohale aga jõudis neli kõige vapramat,
kes pakkusid sinki, vorsti, verivorsti, hapukapsast
jm. Hoolimata sellest, et kauplejaid oli vähe, toimus
tore meelelahutuslik programm, mis leidis väga positiivset tagasisidet.
Oma uute ja värskete lauludega esines Henrik
Normann. Lisaks parodeerisid Virge Mastik ja Karin Ramson Alla Pugatšovat, Anne Veskit ja Erich
Kriegerit. Lustliku ja kaasakiskuva tantsu ja lauluga
esinesid Tipp ja Täpp, kes peale oma esinemist jagasid pisipõnnidele maiustusi.
Hoolimata lumetormi Monika tuiskamisest jäid

laada külastajad kontserdiga igati rahule. Kahjuks
peame tõdema, et mitte keegi meist ei ole suuteline
ilmataadiga rammu katsuma. Head Lasnamäelased,
hoolimata tuisusest ja lumerohkest talvest, soovin
Teile vastupidavust, kannatlikust ja ilusat jõulurahu
ning head ja heldet jõulutaati!

Hea Tallinna rahvas!
2010. aasta hakkab lõpule jõudma. Pikas aastate ahelas, mida Tallinn kui linn ja tema elanikud üle elanud,
kuulub tänavune aasta mõõdukalt püksirihmapingutuslike hulka. Ülemaailmsest kriisist ja meie valitsuse küsitava väärtusega majanduspoliitikast tingituna
on Eesti eduka arengu asemel tagasi langenud 2005.
aasta majanduslikule tasemele. See on suurima sotsiaalse probleemina toonud kaasa ulatusliku tööpuuduse ning vähekindlustatud inimeste elatustaseme
languse. Samuti on tulnud kärpida mõningaid linnale
ja linlastele olulisi programme ja projekte, sealhulgas ettevalmistusi kultuuripealinna projektile. Osa
linnavalitsuse kavasid linlaste elujärje parandamiseks on tulnud külmutada, sest riik pole täitnud oma
finantsilisi kohustusi linna ees.
Ja siiski tuleb tunnistada, et oleme hullemaidki aegu
üle elanud. Tänavu pole meil olnud ei sõda ega ikaldust ega massiepideemiaid. On kehvust, kuid keegi
pole meil surnud nälga ega ükski kodutu külmunud
surnuks, sest linn hoolitseb kõige nõrgemate eest
ning heategevus levib kodanike seas. On põhjust
arvata, et tänapäevases ühiskonnas on järjest enam
meelde tulemas keskaegne põhimõte „Rikkad inimesed on loodud vaeste päästmiseks ja vaesed inimesed
on loodud rikaste päästmiseks, et need liiga kalgiks
ei muutuks“.
Kõige kiiduväärsem aastal 2010 on vast see, et oleme üle saanud demograafilisest kriisist, mil Tallinnas
suri rohkem inimesi kui juurde sündis. Ka tänavune
iive on positiivne. Kui aasta alguses oli meid, tallinlasi, 404000, siis detsembris ületas elanike arv

Kontsert juubilaridele
Juba on kujunenud traditsiooniks, et Lasnamäe
linnaosa vanem õnnitleb Lindakivi kultuurikeskuses igakuiselt möödunud kuu eakaid juubilare.
Lisaks linnaosavanema õnnesoovidele rõõmustatakse eakaid lasnamäelasi väikese kontserdiga
ning kohaletulnuile pakutakse kohvi ja kringlit.
Pildil tänab Kalle Klandorf novembrikuu sünnipäevalastele esinenud Eduard Tomani.
Foto: Karola Koopuu

412000 piiri. Arvestades neid, kes on asunud linnalähedastesse valdadesse, kuid töötavad linnas, kaldub päris- ja pooltallinlaste arv 450000 kanti. Linn
kasvab. Ehitustegevuski pole päriselt soikunud,
meenutagem kasvõi uuendatud liiklussõlme Pirital ja hoogsat renoveerimistegevust Lennusadama
angaarides, Ajaloomuuseumi taasavamist ootavas
Suurgildi hoones.
Linn on rikastunud selliste märgiliste objektidega
nagu lehm Kopliine Seaküla Simsonilt Karjamaa
pargis, „Solidaarsuse“ mälestuskivi, Chopini pink ja
lillepeenar, Tauno Kangro lustakas „Korstnapühkija“ hotelli „Savoy“ ees, Marie Underi mälestussammas Rahvusraamatukogu ees, Pae park Lasnamäel,
taasavatud Nõmme turuhoone, renoveeritud Jaani
kirik ning Kiek in de Kökiga ühendatud maa-alused
bastionikäigud. Me oleme suutnud jätkata Tallinna
suuri programme – veevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitus; munitsipaalelamuehitus; koolide renoveerimine. Volikogus võeti vastu Tallinna II abipakett
ja kaks positiivset lisaeelarvet aasta jooksul. Jätkasime ka nende toetuste väljamaksmist, millest riik
loobus, nagu näiteks ranitsatoetus kooliminevatele
lastele. Ka eakad inimesed said linna poolt lubatud
pensionilisa. Seda loetelu võiks veel pikalt jätkata.
Linlasi rõõmustas tavapäraste suviste ettevõtmiste
kõrval Lillefestival Tornide väljakul. Esmakordselt
toimus sel suvel Raekoja platsil rahvusvähemuste
laat. Äsja oli meil rõõm võõrustada Euroopa Filmiakadeemia auhinnatseremooniat. Linna vaatamis- ja
külastusväärsuse kasvu rahvusvahelises plaanis tunnistab ka turismi statistika. Külaliste arv on kasvanud, eriti on põhjust rõõmustada Tallinna hotellidel.
Uue aasta künnisel võime loota, et järgmine aasta saab olema tänavusest edukam. Selleks ei piisa
üksnes lootmisest väliste olude paranemisele. Eesti vanasõna kinnitab: „Läheb, nagu lükkad!“ Selle
edukuse tagatiseks on filosoof Immanuel Kanti „kategoorilise imperatiivi“ järgimine – „Iga mees peab
täitma oma kohust!“, millele tänapäevases emantsipeerunud ühiskonnas lisandub seesama idee kaunima soo esindajate suhtes. Tähtsusetu pole ka see,
kelle poolt annate oma hääled peatselt eelseisvatel
valimistel: kas neile, kes kiidavad, kui imehästi meil
kõik on või neile, kes soovivad muutusi ja uuendusi,
mis oleksid kogu ühiskonna huvides.
Soovin kõigile kaaslinlastele jõulude ja Uue aasta
künnisel edu ja õnne!
Edgar Savisaar,
Tallinna linnapea

Koolivalve töötab: õpilased
arvestavad, vanemad kiidavad
Vadim Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea

Fotod: Karola Koopuu
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Uusaastatervitus linnapealt
linnarahvale

Munitsipaalpolitsei koolivalve grupp loodi 2010.
aasta alguses selleks, et
tegeleda kooliõpilastega
seotud probleemide ning
ennetustööga.
Kolm
munitsipaalpolitsei patrulli töötab igapäevaselt
pealinna 57 kooliga. Just
eelmisel nädalal külastas
koolivalve patrull taas
ühte Lasnamäe kooli,
kus munitsipaalpolitseinikele jäi vahele 30 alaealist
suitsetajat.
Koolivalve käivitamise eel lapsevanemate seas läbi
viidud pilootuuring näitas, et lapsevanemad muretsavad enim narkomaania ja koolivägivalla pärast. Koolivalve grupp jagab oma töö planeeritud patrullimise
ja koolidest tulnud pöördumistele reageerimise vahel.
Sel õppeaastal on munitsipaalpolitsei pidanud trahvi
määrama 252 korral, suurem osa suitsetamise või alkoholiseaduse rikkumise eest.
Rikkumiste statistikat vaadates ei saa öelda, et joonistuksid välja olulised erinevused eesti ja vene koolide
või erinevate linnaosade koolide vahel. Koolilapsed
teevad sarnaseid rikkumisi igal pool. Vähem on olnud
narkoväärtegude juhtumeid, kuid kuna munitsipaalpolitseil ekspertiisi tegemise õigus puudub, kaasatakse

narkokahtluse korral alati riigi politsei.
Lisaks õigusrikkujatest koolilastega vestlemisele
peame oluliseks vanemate teavitamist ja nendega rääkimist, sest ainult koostöös perekonnaga on noort tegelikult võimalik mõjutada. Enamasti on rikkumisest
vanematele teatamine nende jaoks tõesti ebameeldiv
üllatus. Osa vanemaid küll tunnistab, et on lapse suitsetamisest teadlik, kuid ei oska midagi ette võtta. Ja
osa lapsevanemaid lihtsalt ei suuda ebameeldivat uudist uskuda.
Lisaks patrullimisele ja kooli väljakutsele reageerimisele teeb munitsipaalpolitsei ka ennetustööd. Kuna
viimasel ajal on noorte seas oluliselt kasvanud huuletubaka kasutamise populaarsus, on munitsipaalpolitseinikud teinud selle sügise jooksul esitlusi huuletubaka kasutamise tagajärgedest enamikes koolides,
sh kõigis Lasnamäe koolides. Huuletubaka mõju
tervisele ei oska hinnata ei õpilased ega ka nende vanemad. Seetõttu on munitsipaalpolitseinikud sageli
teavitustööd teinud ka lastevanemate koosolekutel.
Kokkuvõtteid koolivalve töö tõhususest saab teha
esimese tööaasta täitumisel, kuid esialgseid hinnanguid saab anda juba praegu. Kuigi koolivalvele pühendunud munitsipaalpolitsenikke on vähe, on nende
töö siiski tuntav. Erinevalt mõne aasta tagusest ajast
ei kohta koolide ümbruses enam karjakaupa lapseohtu suitsetajaid.
Õpikeskkonna turvaliseks muutmine on pidev ja järjekindel töö, kuid selle arvelt kokkuhoidmine ei tasu
ka kitsastes oludes ära.
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Esimesel advendil algas fotokonkurss Lapsed kaunistasid piparkoogimaju
„Jõuluvalgus Tallinnas”
Kaido Tiits
Tallinna Teeninduskool

Tallinna Kommunaalamet korraldab 28. novembrist 2010 kuni 10.
jaanuarini 2011 fotokonkursi „Jõuluvalgus Tallinnas“. Abilinnapea
Deniss Boroditši sõnul on 2006.
aastal tagasihoidlikult alanud ja
tänavu oma viiendat sünnipäeva tähistav fotokonkurss kogumas üha
suuremat populaarsust. Kui esimesel aastal esitati
konkursile 18 fotot, siis 2009. aastal läbiviidud konkursile esitas oma tööd 82 autorit (kokku 410 fotot).
Konkursile saab võistlustöid esitada alates 28. novembrist. Avalik hääletamine toimub 11. jaanuarist
kuni 17. jaanuarini 2011 konkursi kodulehel.
Konkursile tuleb esitada kolmest fotost koosnev fotode seeria ja kuni 1000-st tähemärgist koosnev fotosid
kirjeldav jutustus. Fotodele võib jäädvustada Tallinna linnaruumi ülesseatud jõulukaunistusi, loodusliku
ja kunstliku valgustuse kooskõla ning kontraste, jõulu ja aastavahetuse meeleolust kantud linnavaateid ja
inimesi ning nende tegevusi.

Jutustus peab kajastama fotograafi
mõtteid fotode kohta, lisades esitatud fotodele emotsionaalset tausta.
Iga osaleja võib konkursile esitada
ühe võistlustöö. Esitada võib nii
tava- kui digitaalkaameraga pildistatud mustvalgeid või värvifotosid
ja need tuleb esitada digitaalsel
kujul. Konkursi reeglitega saab täpsemalt tutvuda
konkursi kodulehel http://fotokonkurss.tallinn.ee,
kus saab näha ka eelnevate konkursside töid.
Komisjon valib välja parima fotojutustuse ning rahva
lemmik selgub avaliku hääletuse tulemusena konkursi kodulehel. Auhinnad paneb välja Nikon: Komisjoni poolt valitud parima töö autor saab auhinnaks
fotokaamera Nikon D3100 KIT 18-55VR, millega
kaasa tasuta Nikon School Intro DSLR koolitus. Avaliku hääletuse parima töö autor saab Nikon School-i
poolt auhinnaks mälukaardi Nikon 4GB SDHC High
Speed.
Head pildistamist!

9. detsembril kaunistasid Lasnamäe koolide õpilased Tallinna Teeninduskoolis piparkoogimaju ja -südameid. Kohtunike hinnangul kujundasid kõige kaunimad piparkoogimajad Tallinna
Paekaare Gümnaasiumi kaks neiut ning kõige
ilusamad piparkoogisüdamed Linnamäe Vene
Lütseumi tüdrukud. Muide, sama kooli õpilased said ka möödunud aastal parima piparkoogikaunistaja tiitli. Palju õnne nende juhendajatele!

Rõõm ja hoolimine Sikupilli koolis
Piia Palge-Lepik
Tallinna Sikupilli Keskkool, arendusjuht

Detsembrikuises koolimajas sagivad ringi punaste
mütsidega päkapikud, käimas on konkurss „Jõulumeeleolukaim klass 2010“. Sel aastal hinnatakse lisaks ka hoolivust ja viisakat käitumist. Päkapikuaeg
on ka üllatuste ning heategude aeg, seepärast hinnatakse konkursi raames häid tegusid, kutsutakse üles
neid märkama ja teada andma. Erilist rõhku paneme
kooli kodukorra täitmisele. Sügispoolaastal muudeti kodukorra reegleid ja iga klassiga on kõik reeglid
eraldi läbi arutatud. Seepärast on detsembris kõik
värskelt meeles ja lihtsam kodukorrast kinni pidada.
Kooli õpilasesinduse eestvedamisel jagatakse iga
koolipäeva hommikul enne tundide algust väikest
meelehead: pähkleid, komme, piparkooke. Hommikune üllatus ootab ees vaid neid õpilasi, kes õigeks
ajaks kooli jõuavad.
Detsembrikuusse mahuvad veel piparkookide ühisküpsetamised ja kaunistamised; jõulukohvik koos
tublide esinejatega, kes kannavad hoolt meeleoluka
lavaprogrammi eest ning juba traditsiooniks saanud
Jõulupall kooli võimlas.
Sikupilli koolis võib tihti kohata pedagoogika või
noorsooala tudengeid praktikal. On hea meel, et kaks

Võistluste alguses soovis Teeninduskooli direktriss Meeli Kaldma kohaletulnud võistlejatele teravaid silmi ja nobedaid käsi, paari tunni
pärast asus tulemusi hindama žürii: Natalja Nei
Lasnamäe linnaosa valitsusest ning Teeninduskooli õpetajad Piret Adorov ja Eha Martma.
Tekot esindanud Evelin ja Kristina Helery nenti-

Tänases Eestis on õppimisvõimalusi varasemast oluliselt rohkem. Kel õppimistahe, peab pisut sügavamale enese sisse vaatama, oma tegelikud soovid üles
leidma ja asja käsile võtma. Võimaluse leiab kindlasti. Katkenud haridustee jätkajate õppeasutustesse tagasitoomiseks on käivitatud ka riiklikke programme.
Ülikooli tagasipöördujad saavad seda teha programmi TULE vahendusel, kutseõppeasutustesse kutsub
poolelijätnuid tagasi programm KUTSE. Programmijuht Aivi Virma kutsub kõiki õpiteekonna katkestanuid üles taas koolipinki asuma:

Kaunid piparkoogid viidi Katleri 2 asuvasse Lasnamäe Lastepäevakeskusesse ja Lasnamäe Lastekeskusesse, Ümera 46.
Vanem vanusegrupp: 1. Tallinna Paekaare Gümnaasium: Vasilina Savinova, Elena Vlassenko. 2.
Tallinna Teeninduskool: Evelin Vilja, Kristina Helery Hiiu. 3. Tallinna Kuristiku Gümnaasium: Kristina Kasvandik, Maris Laut.
Noorem vanusegrupp: 1. Linnamäe Vene Lütseum:
Viktoria Budnik, Jekaterina Ehand. 2. Tallinna
Paekaare Gümnaasium: Natalja Merengina, Alena
Vdovnina. 3. Tallinna Läänemere Gümnaasium:
Olga Bogdanova, Olesja Pakratshova.

OMALOOMINGUPÄEVA 10. SÜNNIPÄEV
Tiina Vurma
klaveriõpetaja
endist Sikupilli kooli õpilast, kes on edasi läinud õppima Tallinna Pedagoogilisse Seminari, viivad oma
praktika läbi just detsembris. Nemad aitavad kaasa
jõuluprogrammi mitmekesistamisele ning algklasside jõuluhommiku vastutusrikas ülesanne on just
nende kanda.
Lisaks koolisisestele tegevustele jagub tegemist ka
väljapoole maja. Koolil on väga head suhted naabruses asuva Sikupilli lasteaiaga. Nii käisidki 12.
klassi õpilased ka sel talvel lasteaialastel külas. Koos
mängiti ja lauldi ning anti üle kaasatoodud mänguasjad. Rõõm silmis nii väikesel kui suurel. Ja see ongi
põhiline. Iga väiksemgi heategu ja hoolimine toob
sära silmisse ja soojuse südamesse. Jagugu sära ja
hoolimist igasse päeva, kuusse, aastasse! Ilusat jõuluootust kõigile!

Jätsid kooli pooleli?
Nüüd oled targem – tule ja jätka!
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni Andras projektijuht

sid pärast võistlust, et nad käisid enne vaatamas ka
vaateakendel olevaid piparkoogimaju ning hankisid
internetist kaunistamiseks ideid, aga kõige raskem
olevat olnud teha glasuurist tilkuvaid jääpurikaid.
Kokku osales piparkookidekaunistamise võistlusel
17 võistkonda. Üritust toetas rahaliselt Lasnamäe
linnaosa valitsus.

„Kas ka sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu ajal
tundus töötamine mõistlikum kui õppimine ja praktikalt tagasi kooli sa enam ei jõudnud? Nüüd aga on
olukord tööturul hoopis teine. Äkki kuluks lõputunnistus siiski ära?“
See programm on suunatud sulle, kui oled õppinud
kutsekoolis ja ajavahemikus 01.01.2000–01.09.2010
ning selle pooleli jätnud. Katkestamise põhjused pole
olulised.
Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis on
sul võimalik taotleda õppijatele ettenähtud õppetoetust, sõidusoodustust ja koolilõuna toetust. Õpe on
TASUTA! Huvi korral pöördu kutsekooli, kus õppisid enne või teise kutsekooli, kus on sama või sarnane
eriala. Kooli kontaktandmed leiad aadressilt
www.hm.ee/kutse. Kooli pöördumisega ära
oota õppeaasta alguseni, uuri oma võimalusi kohe!“
Lisainfo tel 735 0382, e-post: aivi.virma@
hm.ee või jatkukutse@hm.ee
Informatsiooni täiskasvanutele mõeldud
tasuta õppimisvõimaluste kohta leiab veel:
www.hm.ee/tasutakursused, www.vabaharidus.ee, www.rajaleidja.ee ning õppeasutuste
kodulehekülgedelt.

20. novembril toimus Lasnamäe Muusikakoolis juba
kümnes omaloomingupäev. See on ainuke järjepidevalt toimuv üritus muusikaõppuritele, kus nad saavad
esitada nii oma heliloomingut kui improvisatsioone.
Sünnipäevahõngulisest konkursist võttis osa 53
noort muusikut erinevatest Eesti muusikakoolidest.
Muusikaliste improvisatsioonide aluseks olid Tallinna Kunstikooli õpilaste linnateemalised pildid ja
isegi laste kirjutatud instrumentaal- ja laululooming
oli enamasti seotud linnas toimuvaga.
Žürii - heliloojad Alo Põldmäe, Malle Maltis, Riine
Pajusaar ja ajakirja Muusika peatoimetaja Ia Remmel - oli suurtes raskustes parimate väljavalimisel,
sest väga huvitavaid teoseid ja improvisatsioone esitati rohkesti.
Lasnamäe Muusikakooli õpilased, keda oli osalejate
hulgas kõige rohkem, esinesid põnevates improvisatsioonikoosseisudes: alles esimest aastat õppivad
Vladlen Kutepov ja Kirill Davõdov pidasid saksofonidel vahva kahekõne; tiibklaveri keeltel otsisid
huvitavaid tämbreid Robert Telpt ja Hambardzum
Kechek ning duo Maria Orutar akordionil ja Maria
Arošjus klaveril pälvis žürii heakskiidu originaalsuse
eest. Kontrastse helipildi maalisid Aiu Ylä-Outinen
flöödil ja Anna-Maria Niska klaveril, samuti esitas
julge improvisatsiooni „Toomasel on sünnipäev“
Toomas Bõstrov saksofonil.
Oma heliloomingu esitajaid oli üllatavalt rohkesti
just 8-aastaste hulgas ning nende lood olid väga leidlikud vaatamata laste esialgu veel vähestele pillimänguoskustele ja teadmistele-kogemustele. Alles kolm
kuud plokkflöödimängu õppinud Helena Veebel

esitas julgelt oma toreda loo „Seeneke“; Mari Aleksandra Kallustet kiideti heliredeli osava kasutamise
eest. Värskelt kõlas väikese süntesaatorimängija Nadia Filipa Puntussova Neto pisike pala ja omapärase
pillikasutusega üllatas 1. klassi akordionipoiss David-Ovid Komlev. Omaloomingut esitasid ka natuke
suuremad õpilased Nikita Smorodina, Julia Kuhi,
Walter Hrapko, Elmar Taaramäe, Violetta Haletskaja, Adelina Orav, Martin Aleksander Kostjajev.
Žürii andis peapreemiad Võru Muusikakooli ansamblile Kagukägu ja Viljandi klarnetiduole Gunnar
Mändmets ja Aveli Paide linnateemaliste improvisatsioonide eest.

Saksofoniduo Vladlen Kutepov ja Kirill Davõdov
Päeva lõpul, kui kõik olid saanud aukirju, auhindu ja
meeneid ning palju ideid oma järgmisteks muusikateosteks, lepiti kokku, et aasta pärast kohtutakse taas
Lasnamäe Muusikakoolis.
Loomingupäeva korraldajad, Lasnamäe Muusikakooli õpetajad Tiina Vurma, Luule Jõeleht, Anu Pärn
ja Aivi Tilk tänavad Eesti Kultuurkapitali ja Tallinna
Haridusametit toetuse eest, mis võimaldab niisugust
toredat loovüritust korraldada.

Talvine koolivaheaja linnalaager
Lasnamäe noortekeskus korraldab koos MTÜ-ga
„Arktur“ talvise koolivaheaja linnalaagri, millest
saavad osa võtta noored vanuses 7–13 aastat.
Linnalaagri raames toimub palju lõbusaid ja harivaid tegevusi nii linnas, kui ka Lasnamäe noortekeskuses. Külastame Jeti Jäähalli ja SKY-parki. Samuti
toimuvad mitmed töötoad ja võistlused.  Linnalaa-

ger on suurepärane võimalus veeta oma talvist koolivaheaega aktiivselt ja huvitavalt.
I vahetus: 27.–31. detsember 2010, II vahetus: 3.–7. jaanuar 2011. Laagri maksumus on
300 krooni (19,17 eurot). Hinna sees on korralik lõuna ja kõik tegevused. Oluline, et lapsel
oleks kehtiv ühistranspordi kuukaart või talongid.
Registreerimine ja lisainfo: Lasnamäe noortekeskus,
Kahu tn. 4, tel 632 8814, mob 5556 7784; e-post:
olga.koksarova@taninfo.ee
MTÜ Arktur tel 602 7024; e-post: info@volonter.ee
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POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Kohtumine korteriühistute
esindajatega
Tarvo Ingerainen
politseimajor,
Ida politseijaoskonna juht

Ida politseijaoskonnas tehti projekti „Turvaline
kodu“ osas esimene vahekokkuvõte. Septembrist novembrini viidi läbi seitse ümarlauda/loengut, millest
võttis osa 59 korteriühistute esindajat, kahjuks ei reageerinud meie kutsetele ja ei võtnud ümarlaudadest
osa 49 korteriühistu esindajat.
Vältimaks tõlkimisele kuluvat aega toimusid koolitused nii eesti kui ka vene keeles. Kuivõrd piirkonniti on probleemid tihtipeale sarnased, prooviti kutsuda korraga kindla piirkonna elamute esindajaid ning
seda tavapärastest koosolekutest väiksemas osalejate
arvus (10-15 inimest), võimaldamaks läbi arutada
rohkem probleeme ja vastata erinevatele küsimustele. Kõigile osalejatele jagati esitlusmaterjalid ning
lisaks võis kaasa võtta erinevaid voldikuid („Kord
majja“ ;“Vargused autodest“; „Kaitse oma vara“; „
Lähisuhte vägivald“; „ Ohvriabi“).
Negatiivsena mõjus kohatine korteriühistute esimeeste või esindajate passiivsus, mis tähendab, et
kutsututest oli tihtipeale kohal veidi üle poole, kuigi
neile tuletati ürituse toimumist meelde veel toimumise päeval.
Politseinike poolt osalesid koolitusel alati kutsutud
piirkonna elanikke teenindav kohalik konstaabel
ning noorsoopolitseinik. Iga ürituse alguses teavitati
osalejaid, et nimetatud koolituse puhul ei ole tegemist nn „võluvitsaga“, mis koheselt kõik probleemid
lahendab. Pigem proovisime anda nõu kuidas mingi
probleemi puhul käituda ja kelle poole pöörduda. Nii
mõndagi probleemi ühiselt arutades selgus, et ainust
ja lihtsat lahendust polegi ning valikud on keerulised
ja rasked, kus põhitöö tuleb ära teha korteriühistul/

juhatusel endal. Ka oli meiepoolne soovitus, et kõik
kuuldu ja läbiräägitu tuleks omakorda esimeestel viia
oma majaelanikeni.
Enim küsimusi puudutasid lärmiga seonduvat, seda
nii lärmi korterites kui ka sisehoovides. Koolide läheduses asuvate majade elanikele teevad muret vahetundide ajal elamute lähiümbruses või trepikodades
tubakatooteid tarvitavad õpilased, seda eriti külmemal ajal, samuti elanike poolt trepikodades suitsetamine. Toodi välja ka narkoprobleeme (müügikohad,
kogunemiskohad). Kohati tundus, et inimesed ei tee
vahet nn riiklikul politseil ja Tallinna Munitsipaalpolitseil.
Nii mõnigi korteriühistu esimees, kes esialgu mõnes
talle eriti „olulises“ probleemis politseid tegevusetuses süüdistas, leidis peale ühist arutelu ja probleemi
läbiarutamist, et probleem polegi järsku enam nii
suur. Seda just seetõttu, et põhitöö probleemi lahendamiseks tuleks eelkõige ära teha temal endal.
Lisaks leidus ka meie jaoks veidi eksootilisi küsimusi, nt kuidas on reguleeritud lindude toitmine elanike
poolt katustel ja pööningutel, kust oleks võimalik kiiresti paari liiklusmärki osta.
Positiivse poole pealt üllatasid meeldivalt mõned
edumeelsed korteriühistud, kellel olulisi probleeme
ja muresid polnudki – väga täpselt oli reguleeritud
ühistu põhikiri st üürnikega seonduv lahti kirjutatud, remondi tegemiseks määratud kindel ajavahemik, heakord trepikodades, parkimise korraldamine
lahendatud jne. Kõike seda on võimalik saavutada
pikaajalise töö tulemusel ning eeldusel, et eranditult
kõik elanikud põhikirja aktsepteerivad ning austavad.
Tõsine soovitus kõigile korteriühistute esimeestele
– suhelge aktiivselt oma piirkonna konstaablitega.
Andke teada oma muredest, tähelepanekutest, küsige
soovitusi kuidas mõnda probleemi lahendada. Juhul
kui teile ei meeldi konstaabli vastus, et mõne juhtumi
puhul pole tegemist politseivaldkonda kuuluva probleemiga (tegelema peaks kohalik omavalitus, kohus,
munitsipaalpolitsei, KÜ ise), pole kohe vaja süüdistada konstaablit tegevusetuses ja nõuda vastuvõttu
kõige kõrgema ülemuse jutule. Pigem vajadusel teema veelkord läbi arutada ja koos lahendus leida.
Kuna saime esimestest loengutest projekti tarbeks
väga palju erinevaid mõtteid ja soovitusi, siis käesoleva aasta lõpus täiendame esitlusmaterjale ning
soovime kindlasti järgmise aasta alguses projektiga
jätkata.

Meeldetuletus ohutuks liiklemiseks
Helle Soots
vanemkomissar,
Noorsooteenistuse vanem

Foto: Karola Koopuu

Kätte on jõudnud pime ja lumine aeg. Liikumine
on muutunud ohtlikumaks ja raskemaks nii autojuhtidele kui jalakäijatele. Soovin panna südamele
kõigile liiklejatele – OLE TÄHELEPANELIK JA
AUSTA KAASLIIKLEJAT!

Jalakäijale – sõiduteed ületades veendu kõigepealt
ohutuses (kas sõiduk on jäänud seisma), alles siis
ületa sõiduteed. Tihti on näha sellist vaatepilti, kus
jalakäija lähenedes ülekäigu rajale ei vaevu oma
kapuutsi alt välja vaatama, kas sõiduk on pidurdunud, vaid astub julgelt teele, kui aga pidurdustee on
libeduse tõttu pikem, siis tavaliselt on kannatanuks
jalakäija.
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Kandke helkurit, siis olete pimedatel tänavatel, autojuhile nähtav umbes 130–150 meetri kauguselt ning
see vahemaa jätab juba võimaluse autojuhil reageerida ja võimaldab sõitu aeglustada.
Sõidukijuht – ära unusta, et pidurdama peab arukalt,
blokeeritud ratastega ei ole sõiduk juhitav, sõida kurvis sellise kiirusega, et sõiduk ei libiseks külgsuunas.
Suurt tähelepanu pöörake koolide ümbruses olevatele ülekäiguradadele, sest tihti suure lumehange tagant ei pruugi laps välja paista ning halvimal juhul
võib teie teele ette sattuda. Samuti võivad lapsed
joosta sõiduteele, aga pidurdustee on palju pikem
kui suvistel teedel.
Lasnamäel on parkimiskohtadega suvisel ajal palju
probleeme, kuid nüüd lumega on see eriti aktuaalne.
Puhastades oma auto ümbrust, ära viska labidaga
lund teise auto ette, vaid tee paar sammu ja pane see
lumi sinna, kus see ei takista teiste autode liikumist.
Nii saabki oma parklad puhtaks ja hommikul õigel
ajal teele asuda.
Samuti kui lumehangede taga olevast parklast püüab
auto välja tagurdada ja suunatuli on sisse lülitatud,
ole viisakas lase tal oma manööver lõpetada, sest ta
ei pruugi näha tulevat sõidukit.
Ärge unustage, et ka autojuht peab olema varustatud helkuriga autost väljumisel, sest teie ise ju teate
kõige paremini kui halvasti on nähtav ka valgustatud
tänaval jalakäija.
Turvalist liiklemist!

Kinnistu omaniku kohustused Tallinna
linna heakorraeeskirja kohaselt
Moonika Vister
Lasnamäe linnaosa valitsus,
heakorra ja haljastuse peaspetsialist

Kinnistuga külgnevatel kõnniteedel, mis asuvad
kinnistu või ehitise ja sõidutee vahel on heakorratöid kohustatud tegema kinnistuomanikud. Kõnniteed peavad olema lumest puhtad ja libedustõrje
tehtud hommikul kella seitsmeks ning vajadusel
tuleb seda teha päevas mitu korda.
Kõnniteelt kokkukogutavat lund võib kühveldada
kõnnitee serva, jalakäijatele tuleb jätta 1,1 meetri
laiune käiguruum ning jätta lumehunnikute vahele
tee, kust vesi sula saabudes kanalisatsioonikaevudesse saaks joosta. Kui see pole võimalik, tuleb
kõnnitee lumi paigutada oma kinnistule, igatahes
sõiduteele seda loopida ei tohi.
Juhime kinnistuomanike tähelepanu veel kinnistul
kasvavatele puudele. Lume raskuse all võivad puud
murduda ja eriti ohtlikud on männid, mille okstele
koguneb lund rohkem.
Libedusest lahti saamiseks tuleb kasutada 2–6 mm
läbimõõduga graniit- või paesõelmeid, spetsiaalset
kauplustes müüdavat jääsulatajat.
Ligipääsutee jäätmemahutitele peab olema piisava
kandevõimega ja tasane ning talvel lumest ja jääst
puhastatud.
Jõulukuuski ei tohi panna prügikasti ei tervelt ega
tükeldatult. Jõulukuuskede maja prügikonteineri
kõrvale panek ning nende äravedu tuleb kindlasti
kokku leppida oma jäätmevedajaga. Töö jõulupuuna lõpetanud kuuski on võimalik viia ka jäätmejaama. Vajadusel võib korteriühistu jõulukuuskede
jaoks tellida jäätmekäitlejalt ka suurema ajutise
konteineri.

Tänavapuhastus – kes teeb mida?
Kommunaalamet organiseerib ühistranspordi liiklusega seotud tänavate ja ühistranspordipeatuste
puhastuse. Linnaosavalitsus tellib puhastustöid
kõigil ülejäänud oma haldusterritooriumil olevatel
tänavatel.
Lumekoristustööde üle valvavad linnaosade heakorraspetsialistid. MUPO-le on võimalik teatada purikatest või hooldamata tänavatest telefonil
14410.
Telefonil 1345 saab teatada Tallinna tänavatest,
kus lumi on ettenähtud ajal koristamata või libedatõrje tegemata.
Jääpurikad, lume eemaldamine katustelt ning
teedelt
Tallinna linna heakorra eeskiri näeb ette, et kinnistu või ehitise omanik on kohustatud kõrvaldama
ehitiselt lund, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid,
plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise
koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaia paigaldamine ei
vabasta samas jääpurikate eemaldamise kohustusest.

Fotod: Karola Koopuu
Samuti on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud
teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega
külgneval puhastusalal. See tähendab seda, et kinnistu või ehitisega külgnev kõnnitee peab olema
iga päev kella 07.00-ks koristatud. Talvel tuleb
kõnnitee puhastada lumest ja jääst ning kõnniteel
peab olema teostatud ka libedusetõrje.
Et katustelt jääpurikate ja lume eemaldamist loetakse avariitöödeks, pole tarvis selleks linnalt
eraldi luba küsida. Samas võiks töödest teada anda
linna abitelefonile 1345, et oleks ülevaade, kus on
jalakäijate liikumine raskendatud. Katuselt alla
kukkuvad jääpurikad võivad majast mööduvatele
inimestele tekitada eluohtlikke vigastusi ning kahjustada võib saada inimeste
elu ja tervis.

Jõulukombed
Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioon Ruthenia kutsub Tallinna
elanikke projekti „Erinevad kultuurid – üks riik“ raames külastama jaanuaris Eesti Vabaõhumuuseumi, et tutvuda jõulude
tähistamise vene kommetega.
Vastavalt projekti tingimustele
võivad programmis osaleda linnakodanikud vanuses alates 18.
eluaastast, teretulnud on kolmandate riikide (sealhulgas Venemaa)
kodakondsuse ja määratlemata
kodakondsusega osalejad. Vene Foto: Karola Koopuu
Kultuuriseltside Assotsiatsiooni
Ruthenia projekti „Erinevad kultuurid – üks riik“,
millele anti start 2010. aasta augustis ning mis kestab
2011. aasta juunini, toetavad Euroopa Kolmandate
Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Euroopa Liit, Tallinna Linnavalitsus kehtestas 1. detsembri
Kultuuriministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni 2010 istungil:
Sihtasutus Meie inimesed.
1. korraldusega nr 1837 –k: Suur-Sõjamäe tn 2 ja
Projekti peamine eesmärk on üksteisemõistmise suu- 4 kinnistute detailplaneeringu.
rendamine erinevate rahvaste esindajate vahel, kellel Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 29.
on lisaks ka erinev kodakondsus, Eestis toimuva kul- oktoobri 2008 korraldusega nr 1789-k „Suur-Sõjatuurilise koostegevuse kaudu. Selleks on kavandatud mäe tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu koostamierinevad üritused, mis juba ka toimuvad: reisidest ja se algatamine“.
seminaridest rahvakalendri pühade koos tähistami- Lähemat teavet detailplaneeringute kohta saab Talseni ja vene kultuuri päevade korraldamiseni Eesti linna Linnavalitsuse kodulehelt: www.tallinn.ee/est/
erinevates linnades. Lisateave telefonil 5615 6522.
ametlikud_teated.

DETAILPLANEERINGUD

