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Paekivitehas sai 45-aastaseks
Juubelijuttu ajame 45-aastaseks saanud Lasnamäe ettevõtte, Paekivitoodete Tehase OÜ peadirektori, energeetiku
haridusega Vladimir Libmaniga, kes on ligi 20 aastat juhtinud
tänast edukat ﬁrmat.
Sümpaatne ﬁrmajuht toonitab kogu
vestluse vältel, et tehase edu võtmeks
on igas mõttes head töölised ja
spetsialistid ja tema juhina ei ole seda
hetkekski unustanud. Väga huvitavaks
kujuneb kogu vestluse jooksul erinevate
elutõdede selge põhjendus. Nii ütleb
ﬁrmajuht, et vaid kogemus aitab elada
ja ausus annab võimaluse edasi liikuda,
need on asjad, mida ta ise hindab
kõrgelt. Veel nimetab ta pisukese
muigega, et ta pole veel pensionär ja
enam mitte ka laps, et ainult temast
rääkida, need kaks gruppi armastavad
tähelepanu ja paneks ennast iga ajalehe
esiküljele. Rääkida tuleb töötegijatest.
Firma edu geniaalsus üle kümne
inimesega asutuses seisneb oskuslikus
tööjaotuses ja igale inimesele tema
jaoks parima koha leidmises. See on
nii lihtne.
Nii on oma arvestatav koht tehase 82aastasel spetsialistil, kes asus sellesse
tehasesse 1967.aastal ja kelle pea on
tänagi helge ning käed kuldsed. Selles
asutuses austatakse kogemust mitte

kiri toimetusele
Palun avaldada tänu Kivila tn
3a sotsiaaltöötaja Anne Remmelgale
ja majaelanik Ella Rullerile väga
hoolitseva ja südamliku suhtumise
ning abi eest minu abikaasa Erik
Lundava
matuste
korraldamisel.

üksnes sõnades ning see ei tähenda,
et tippjuht ei mõtleks vajadusele hoida
kollektiivis tasakaalu, vajalikud on ka
kaasaegsus ja noored tegijad.
Siiski pole elu tehases alati kergete
killast olnud. 1980-ndate keskel oli
tehas halvas nimekirjas ning 1.juulil
1989 sai tehasest rendiettevõte, mis
tollal oli omanäoline ja riskantne
ettevõtmine. Polnud sugugi tavaline, et
töölised võtavad kogu tehase rendile.
Järgnesid keerulised ajad, 17.augustil
1995 kirjutati alla erastamisleping,
polnud sõltuvust ei ministeeriumist ei
valitsusest, tuli maksta vaid riigimakse.
Vabadus ei tähendanud edu. Suurima
kriisini jõudis tehas 1999.aasta märtsis,
mil oldi pankroti äärel. Siis müüdi aasta
algul toodangut kahe kuu jooksul sama
palju kui praegu kahe päeva jooksul,
umbes 13 000 tonni. Peale 2000.aastat
hakati tehases tundma edu ja ülesmäge
minekut. Siiski ei ütle peadirektor,
et nüüd on hea, tema meelest pole
see arenevas ﬁrmas võimalik, sest
alati tuleb edasi pürgida. Samas oli

Anne Remmelgas sõidutas mind
terve päeva isikliku sõiduautoga, mis
kergendas oluliselt minu jalavaeva
ning üldse vaeva, mistõttu kulgesid
kõik matustega seonduvad tegemised
sujuvalt. Pakkusin Anne Remmelgale
tänuavalduseks ning seonduvate
kulude katteks ka raha, mida ta

2003.aasta toodang kolm korda suurem
kui 10aastat tagasi, kasv on 300%.
Muige taustal saan teada, et Vladimir
Libman teab väga hästi, mis tähendab
juhile nn lastehaigus, mil noor juht
tahab ise kõiki juhtida. Praegu sekkub
tippjuht tootmisse vaid hädavajadusel,
tema ülesanneteks on planeerimine
ja
arenguplaanide
kavandamine.
Loomulikult ka rahavoogude liikumise
kontrollimine ja lepingute sõlmimine.
Kõiges ülejäänus usaldab ta oma
alluvaid,
kogu
insener-tehniline
personal on 25 inimest, kõrgemaid juhte
nende seas kuus.
Kokku 120-inimesega tehas on
tänasel päeval reaalselt 21.sajandis,
sest palgad on konkurentsivõimelised
ning
kõigi
aegade
suurimad
investeeringud
möödunud
aastal
(2 korda suuremad keskmisest, ligi 20
milj/EEK) tagavad ka tehniliselt kõrge
taseme
ning
keskkonnasõbraliku
tootmise. Nii kuulub tehasele ka IdaEuroopa keskkonnasõbralikuma paekivitootmiskarjääri tiitel. Kuna paekivi
toodetakse väga elamurajooni lähedal,
siis toimub pidev kompromisside otsimine
ökoloogilise puhtuse ja ettevõtluse vahel.
Absoluutset puhtust rasketööstuses
olla ei saa ja keskkonnaprobleemide
lahendamine on üks töö osa. Vahel on

vastu ei võtnud. Rõõm on hinges,
et on jäänud veel inimesi, kes nii
südamlikult kaasa oskavad aidata.
Leinav lesk, Maie Tapp

Sügav kummardus kõigile, kes
aitasid kaasa riiete kogumise kam-

häbi siis, kui harimatu või pahatahtlik
süüdistaja ei huvitu tegelikust olukorrast.
Töö on küll äriline, kuid see on justkui
mäng, milles peamisi reegleid pole
tippjuhi sõnul eales rikutud: vaiki või räägi
ja tegutse ausalt.
Tehase teeb omanäoliseks asjaolu, et
omanikke on tervelt 34, kellest üheksa
on tänaseks tehase enda pensionärid ja
25 jätkavad töötamist tehases. Juhile on
selline olukord raske, kuid ﬁrmale hea.
Kui omanikke on vähe, võib tekkida
ahvatlus kasum kiirelt välja võtta ning
vähesed investeeringud aeglustavad
arengut. Viimased kümme aastat läheb
kogu kasum investeeringutesse ja see
on end õigustanud. Ei saa öelda, et see
tähendab kerget elu, kuid väärikat kohe
kindlasti.

TIINA NAARITS
Paekivitoodete Tehase OÜ on üks
Eesti suurimaid looduslikust paekivist
ehitusmaterjale tootev ja tarniv ettevõte, mis asub Lasnamäel. 1959.aasta
1.jaanuaril asutatud ﬁrma põhitoodang
on paekivikillustik, ehituspaas ning ﬁller, millega varustatakse 40% kohalikust turust, seejuures üle 90%-i
toodangust jääb Tallinnasse ja selle
lähiümbrusesse.

paania edule. Erilised tänud Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, Nordic Jet
Line’i, SAS-i, Lasnamäe Tervisekeskuse, Ekspress Hotline´i, Taldenti,
Eesti Televisiooni ja TV3 vastutulelikele
töötajatele.
Tänulik “Riidelaegas” (avatud Majaka tn 36 E-R kell 10-19 ja L-P kell 10-15)

Rahvastikuregistri osakond,
juhataja SIRJE MEIDRA
Sisekontrolör ILSE RASPEL
Humanitaarnõunik EVE ANNUS
Avalike teenuste ja sotsiaalsfääri
nõunik, alaealiste komisjoni
esimees PAAVO PETTAI
Teabekorraldusnõunik
LARISSA ŠKURAT
Avalike suhete nõunik
TIINA NAARITS
Linnaosavanema abi
TARMO LAUSING
Juhtkond võtab kodanikke
vastu linnaosavalitsuses,
Punane tn 16
Esmaspäeviti kell 15-18
Neljapäeviti kell 10-12
Linnaosavanema vastuvõtule
registreerumine
Telefon 645 7715
Täpsem informatsioon ja
kliendikeskuste vastuvõtuajad
telefon: 645 7700
e-post: info@lasnamäe.tallinnlv.ee
veebileht: www.tallinn.ee/
linnaosade_valitsused/lasnamäe
Lasnamäe Linnaosa Valitsus:
Punane 16, 13619 Tallinn
tel. 6 457 700,
e-mail: info@lasnamae.tallinnlv.ee
Ajalehe toimetus:
artiklid ja info:
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
tel 645 7739, 645 7715
e-mail: tiina.naarits@tallinnlv.ee
tõlge, küljendus, trükkimine:
Seven Styles Marketing OÜ
Vene 10, 10123 Tallinn
tel. 627 7282
e-mail: info@ssm.ee
Reklaami tellimine:
Seven Styles Marketing OÜ
tel. 627 7284
faks 627 7285
e-mail: info@ssm.ee
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Ees seisab
teguderohke aasta
Alanud on uus aasta. Kõige tähtsam dokument, mis määrab
Tallinna linna ja sealhulgas ka Lasnamäe linnaosa arengu
võimalused eelolevaks aastaks- „Tallinna 2004 aasta eelarve“,
kinnitati Tallinna Linnavolikogus 18.detsembril 2003.aastal.
On igivana tõde, et vajadused
on alati suuremad kui rahahulk,
mida on võimalik jaotada. Seetõttu
on väga suur tähtsus prioriteetidel,
mis suudetakse paika panna. Mul
on heameel tõdeda, et paljuski
saavutasime eelarvevaidlustes edu,
aga nii mõndagi jäi saavutamata selle
eelarve koostamise protsessis ja nende
positsioonide osas tuleb edasi võidelda
kuni võiduka lõpuni. Rõõm on tõdeda,
et Lasnamäel algab taas teedeehitus.
Jätkatakse kahe elutähtsa magistraali
edasiehitamist. Need on Laagna tee
ühendamine Peterburi teega ja Smuuli
tee väljaehitamine Suur-Sõjamäele üle
raudtee. Viimast pean eriti tähtsaks
Suur-Sõjamäe tööstuspargi edasise
arengu seisukohalt. See tähendab
väga head ligipääsu Peterburi teelt
ja sealt edasi Tallinna ringtee kaudu
ükskõik millises suunas, mis omakorda
meelitab sellesse piirkonda juurde
ettevõtjaid ja annab olemasolevatele
paremad võimalused arenguks. See
on aga täiendavad töökohad siinsamas
elurajooni kõrval ja ka mugav ligipääs
elurajoonist töökohtadele. Mõlema peale
kokku on käesoleva aasta eelarves ette
nähtud 83 milj. krooni. Lõpuks ometi on
Pae gümnaasiumi renoveerimiseks ette
nähtud 22,8 miljonit krooni, lõpuks ometi
saame jätkata Lindakivi kultuurikeskuse
rekonstrueerimist, milleks on ette
nähtud 7 miljonit krooni. Punasel
tänaval äsjavalminud spordihalli juurde
ehitatakse 8 miljoni eest staadion,
Lasnamäe
Spordikompleks
Pae
tänava alguses sai 3,5 miljonit krooni
staadioni
rekonstrueerimiseks.
2
miljoni krooni saime Sotsiaalkeskuse
hoonete renoveerimise jätkamiseks
Killustiku tn. 16 ja Pae tn.19. Raha on
eraldatud Arbu haljasala lõpetamiseks,
Tondiloo haljasala ehituse jätkamiseks.
Kolmsada tuhat krooni on ka mõnede
uute laste mänguväljakute ehitamiseks.
Kahjuks jäi saavutamata läbimurre
piirkondlikeks noorsoo-, spordi- ja
kultuuriüritusteks raha suurendamise
suunas. Samuti sotsiaalkulutusteks
ning heakorrale ja haljastusele. Päris
tulemuseta aga ei jäänud tehtud
töö
nendeski
lõikudes. Tallinna
Linnavalitsuse korraldusega moodustati
komisjon, kes pidi välja töötama

huvitav teada
Tallinnas mullu abiellunuist vanim
oli 88-aastane. Kõige vanem peig oli
mullu 88 aastane ning kõige vanem
pruut 75 aastane.
Kõigi aegade rekordi püstitas 2002.
aastal 91-aastane peig. Kõige noorem
peig oli mullu 16-aastane ja kõige
noorem pruut 15-aastane.
2002.
aastaga
võrreldes
sõlmiti mullu 86 abielu vähem,
2003. aastal registreeris Tallinna
Perekonnaseisuamet 2392 abielu.
Mõlemad abiellujad olid Eesti
kodanikud 1270 korral ning üks
abiellujatest 764 korral. Kõige enam
registreerisid
Eesti
kodanikud
abielusid
Venemaa
kodanikega,
järgnesid Ukraina, Soome ja USA

kriteeriumid õiglase raha jaotamise
osas linnaosade vahel sõltuvalt
elanike arvust linnaosas ja linnaosa
pindalast. Tänaseks on komisjon oma
töö praktiliselt lõpetanud ja peab oma
ettepanekud esitama Linnavalitsuse
istungile. Ühena komisjoni liikmetest
võin kinnitada, et kui Linnavalitsus
tulemused heaks kiidab, siis on
vastavad rahaeraldised 2005.aasta
eelarves
Lasnamäe
linnaosale
tunduvalt suuremad. Kindlalt väidan,
et kuidagi ei saa rahul olla heakorraks
ja haljastuse hoolduseks käesolevaks
aastaks eraldatud rahaga. Samadele
tulemustele jõudis ka komisjon
objektiivsetest kriteeriumitest lähtuvalt,
kuna Lasnamäe on ka pindalalt Tallinna
kõige suurem linnaosa (30 km2).
Kuna Lasnamäe murud on rajatud
üle kümne aasta tagasi ja nende
rajamiseks kasutati tihti turbamulda,
mis on tänaseks mineraliseerunud, siis
on hädasti tarvis murusid uuendada
vähemalt 3500 ruutmeetril. Vaja on
taasistutada üle 100 puu ja 1300
põõsa. Puid on hädasti tarvis istutada
Väo karjääri ja elamute vahelisele
alale, et kaitsta elurajooni karjäärist
tuleva saaste eest. Ka Lasnamäele on
tarvis rohkem püsililli jne. Kavatseme
pöörduda põhjendatud taotlusega
Linnavalitsuse poole, et veel käesoleval
aastal saada lisaraha haljastuseks
ja heakorratöödeks Linnavalitsuse
reservfondist, sest aastatepikkuse
alaﬁnantseerimisega oleme jõudnud
olukorrani, kus 2005 –dat aastat ei ole
enam võimalik oodata.
Lõpetuseks
soovin
võite
ja
kordaminekuid kõigile lasnamäelastele käesolevaks aastaks.

KALEV KALLO
Lasnamäe linnaosa vanem

“Igal inimesel peab olema kodu,”
linnapea Edgar Savisaar
Tallinna linnapea Edgar Savisaar avas möödunud aasta detsembris
Lasnamäel Loometsa tänav 6 asuva seitsmekorruselise 98
korteriga munitsipaalmaja.
Maja 98 korterist 35 on ühetoalised,
42 kahetoalised 14 kolmetoalised ja 7
on neljatoalised. Hoones on lisaks
seitsmele korrusele soklikorrus, kus
asub saun koos puhkeruumiga ning panipaigad. Korteritest kolm on ehitatud
kasutamiseks puuetega inimestele, lisaks on majas lift. Kõigis eluruumides
on ka automaatne soojusregulatsioon,
vannitubades põrandaküte, köökides
uued külmkapid ja pliidid. Igal korrusel

on nelja erinevat tüüpi värvilahendusega kortereid.
Maja projekteerija Peeter Pere sõnul on ta tänulik nii maja tellijale kui
ehitajale, kes julgesid arhitektide pakutud riskiga kaasa minna ning rajada modernse, 21. sajandi arhitektuurikeelega maja. Loopealse 6 maja välimus on avalikkuses leidnud elavat
vastukaja oma radikaalse arhitektuurilise lahenduse tõttu, maja välisfassaadi

Uus aasta kommunaalameti ning tuletõrjeja päästeameti valdkondades

ÜLELINNALISE TÄHTSUSEGA
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Tallinnas suureneb heaolu
Suured reisilaevad tulevad ja lähevad ning masinaruumi
mehaanikuid ei märka keegi. Nad meenuvad vaid siis, kui laev
kaotab liikumisvõime. Nii on lood ka Tuletõrje- ja Päästeameti
ning Kommunaalametiga. Nad tulevad linlastele tavaliselt
meelde siis, kui mingi õnnetus või jama on käes. Nende
linnaasutuste igapäevase töö põhiline eesmärk on toimetada
nii, et linlastele nende olemasolu võimalikult harva meenuks.

kodanikud.
Eelmise aasta jooksul sündis Tallinnas kokku 4283 last, neist 2207 poissi
ja 2076 tüdrukut. Võrreldes 2002.
aastaga sündis lõppenud aastal 352
last rohkem. Noorim ema oli 14 aastane
ja noorim isa 15 aastane. Kaksikuid oli
38 paari ja kolmikuid üks paar. Kahel
korral sündis peresse kaheksas laps.
Eelmisel aastal vormistati kokku
1163 abielulahutust, mis on võrreldes
2002. aastaga 127 lahutust vähem.
Kõige enam tuli lahutada 3-5 aastat
kestnud abielusid.
Aasta jooksul suri Tallinnas 5280
inimest, neist 2730 meest ja 2549
naist. Võrreldes 2002. aastaga oli 63
surmajuhtumit vähem.

erinevad raskestikirjeldatavad värvitoonid on saavutatud uudse tehnoloogia abil betoonpinda mitme erineva
happega söövitades.
Peeter Pere loodab, et elanikud
hakkavad kasvatama maja akna taha
paigutatud lillekastides taimi, muutes nii
hoone tulevikus looduslähedasemaks
nn. rippuvate aedadega majaks.
Loometsa
6
munitsipaalmaja
ehitamine läks maksma ligi 40 miljonit
krooni, ehitajaks oli AS Remet ja
projekteerijateks arhitektid Urmas
Muru ja Peeter Pere.

Pääsküla prügila sulgemine.
Sulgemistöid ﬁnantseerib 75%
ulatuses Euroopa Liit. Rajatakse
ringtee prügila ümber, prügilagaasi
kogumissüsteemi
laiendatakse
kogu
ladestusalale,
rajatakse
seiresüsteem ning teostatakse muid
vajalikke töid.
Suvel avab uksed nüüdisaja
nõuetele vastav loomade varjupaik,
kus on loomasõbralikud tingimused,
kvaliﬁtseeritud veterinaarabi, on
tagatud leitud koerte märgistamine
ja kui omanik on identiﬁtseeritav,
siis ka looma kohene tagastamine.
Täie hooga alustab oma tegevust
Tallinna munitsipaalpolitsei, kokku
kaheksa
munitsipaalpolitseinik
ku.
Üksuse
töövaldkondadeks

saavad ehitusjärelevalve, samuti
järelevalve avaliku korra eeskirja,
koerte ja kasside pidamise eeskirja,
heakorraeeskirja ja teiste linna
õigusaktide nõuete täitmise üle.
Oma muredest saavad linnaelanikud
teatada munitsipaalpolitseile telefonil
6678 211 või linna abitelefonil 1345.

praegune
valgustamata
lõik.
Jätkub amortiseerunud, normidele
ja
eeskirjadele
mittevastavate
ülekandeliinide
ja
seadmete
väljavahetamine ning renoveerimine.
Laiendame jalgrattateede võrgustikku, ühendatakse Mäe tänava kaudu
Narva
mnt
jalgrattatee
Pirita
jalgrattateega. Jätkatakse Lasnamäel
Narva mnt (Priisle tee - Pärnamäe
tee) jalgrattatee ehitusega, mis peaks
tulevikus jätkuma piki Pärnamäe teed.
2004. a. lõpetatakse Arbu 13H
haljasala
ehitustööd.
Nimetatud
haljasala
on
üheks
etapiks
rohevõrgustiku
väljaarendamisel
Pirita jõe äärest Kadrioruni. Töödega
alustati juba 2001.a.
Samuti toimub majadevaheliste lastemänguväljakute rekonstrueerimine.

JÜRI RATAS
Tallinna abilinnapea

LASNAMÄE JA KOGU TALLINNA
ARENGU MÕJUTAJAD
Alustatakse väga tähtsate teedeehituslike töödega, milleks on Smuuli
tee pikendus Peterburi teelt SuurSõjamäe tänavani ja Laagna tee
ühendus Peterburi maanteega.
Suurematest
tänavavalgustuse
rajamise
objektidest
Lasnamäel
on Valge tn., Priisle tee kuni Iru
vanadekoduni,
Vana-Narva
mnt.
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Lasnamäel on
Tipptasemel kergejõustikuhall Lasnamäel kõige turvalisem
Möödunud aasta lõpus avati Punasel tänaval paljude spordialade
harrastamist võimaldav tipptasemel spordihall, mis mahutab
korraga kuni 250 sportijat. “Vaadates tulevikku, olen veendunud, et
tänu Lasnamäe kergejõustikuhalli olemasolule leiame peagi
uusi andekaid sportlasi, kes toovad rahvusvahelistel võistlustel
osaledes tuntust nii Eesti riigile kui ka Lasnamäe linnaosale .”
ütles spordihalli avamisel Kalev Kallo.
Spordihall on avatud kõikidele sportida soovivatele tallinlastele, samas
on rajatis
mõeldud spordiklubidele
treeningute läbiviimiseks. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF`i) nõuetele
vastavas spordihallis on 200-meetrine

tartaankattega jooksuring ning 100meetrine jooksusirge, kõrgus-, kaugus-,
ja teivashüppehüpp paigad,kuulitukesektor, kettaheitenurk, kaljuronimissein
ning aeroobikasaal. Hoone teisel korrusel on jõusaal, aeroobikasaal ja 150

Korteriühistu juhatuse valimine nõuab hoolsust
Möödunud aasta lõpus sagenesid
elanike pöördumised Tallinna hinna- ja
tarbijakaitseteenistuse poole, kus tarbijad
kurtsid rahulolematust korteriühistu
juhatuse
ja
seal
ainuisikuliselt

jagatud mure
Murerubriigis saab koos mõelda hingeliste
ja sotsiaalsete raskuste üle, et paremini
mõista ennast ja kaaslasi. Muret aitab
leheveerul jagada Tiina Naarits, kes
suhtekorraldaja,
psühholoogi,
lektori
ja kriisinõustaja töös on kogenud, et
jagatud mure viib kiiremini lahendusteni
ja vajaliku tasakaaluni, et oma elu isiklikke
väärtusi säilitades taas hästi edasi minna.
Oma murest ja/või lahendustest, mida soovid
teistega jagada, saab kirjutada: „Jagatud
mure“, Lasnamäe leht, Punane 16, 13619
Tallinn või tiina.naarits@tallinnlv.ee .

istekohaga tribüün pealtvaatajatele.
Järgmisel aastal ehitatakse lõplikult välja ka esimese korruse pealtvaatajate tribüün, kuhu tuleb 350 istekohta. Kergejõustikuhalli projekteerimisel on arvestatud ka invasportlaste erivajadustega.
Lasnamäe Kergejõustikuhalli projekteeris Rein Murula Arhitektuuribüroo OÜ ning ehitas OÜ Eesti Ehitus.
Tuleva aasta septembriks valmib kergejõustikuhalli kõrvale ka täismõõtmetes
jalgpallistaadion ning tennise- ja korvpalliväljak, samuti tartaankattega jooksurajad, hüppepaigad ja kuulitõukesektor.
RAEPRESS/LASNAMÄE LEHT

Tuginedes Tallinnas ning Harjumaal politsei tegevust korraldava
Põhja Politseiprefektuuri 2003. aasta statistikale, selgub, et
möödunud aastal oli linnaosadest kõige turvalisem Lasnamäe.
Meie linnaosas oli kõige suurem
kuritegude
avastamise
protsent
pealinnas. Samuti on registreeritud
kuritegude arv tuhande elaniku kohta
võrreldes teistega väga madal.
Põhja Politseiprefektuuri andmetel
registreeriti Lasnamäel möödunud
aastal 4479 kuritegu. See number
on ligi saja kuriteo võrra väiksem
kui tunamullusel, 2002. aastal. Võib
öelda, et Ida Politseiosakond on
eelmise aastaga suutnud ohjeldada
kuritegude
kasvu
ning
seda
Lasnamäel isegi vähendada. Kõige
rohkem pandi mullu toime kuritegusid
Kesklinnas – 8272 registreeritud
õigusrikkumist, mis on peaaegu poole
rohkem kui Lasnamäel.
Kuritegude avastamise protsent on
meie linnaosas tõusnud jõudsalt. Kui
2002. aastal oli see 19,6, siis möödunud aastal juba 31,2 protsenti. Kuritegude avastamine on aastaga suurenenud rohkem kui poole võrra. Kuritegude avastamise poolest on Lasnamäe 31,2 protsendiga Tallinna linnaosadest
esikohal.
Lasnamäe
linnaosa-vanema Kalev Kallo arvates
on politsei statistika tulemused
tõestuseks Ida Politseiosakonna
professionaalsele tööle. “Lasnamäe
linnaosavalitsus
jätkab
kindlasti
senist
head
koostööd
Ida
Politseiosakonnaga ka jooksval,
2004. aastal,” ütles Kalev Kallo.
Tähelepanuväärne on ka fakt,
et kuritegude arv tuhande elaniku
kohta on Lasnamäel üks väiksemaid.
Tuhande elaniku kohta pannakse
Lasnamäe toime keskmiselt 40,9
õigusrikkumist.
Kõige
suurem
õigusrikkumist suhtarv on aga
Kesklinnas, kus pandi 2003. aastal

toime keskmiselt 196 õigusrikkumist
1000 elaniku kohta.
Politsei andmetel on paranenud
ka noorsoopolitsei töö tulemused
Lasnamäel. Möödunud aastal koostati
alaealistele
noorsoopolitseinike
poolt 1159 protokolli, samas kui
2002.
koostati
neid
tunduvalt
rohkem – 1370. “Kontroll Lasnamäe
noorsookuritegevuse üle paranenud
tänu noorsoopolitseinike tihedale
tegevusele
ning
2003.
aasta
jooksule
läbi
viidud
olulisele
kriminaalpreventiivsele
tööle,”
ütles
Ida
Politseiosakonna
ülemkomissar
Margus
Kotter.
Ülemkomissari
arvates
on
Lasnamäe suurenenud kuritegevuse
avastamise
protsent
tingitud
tõsiasjast, et 75 % linnaosa
teenindavatest politseinikest elab ka
ise alaliselt Lasnamäel.
Lasnamäe linnaosavanema Kalev
Kallo sõnul osaleb alates jaanuarist
Ida Politseiosakonna ülemkomissar
regulaarselt Lasnamäe linnaosavalitsuse juhtkonna nõupidamistel,
et tihendada linnaosavalitsuse ja
politsei vahelist koostööd veelgi.

TARMO LAUSING
Lasnamäe linnaosavanema abi

vastuvõtmisel,” nentis Arne Tunis.
Linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse
väljak 7) asuvas tarbija infopunktis saab
inimene vastuse lihtsamatele tarbija
õigusi puudutavatele küsimustele.

sätestatut, juhatus ei anna majaelanikele
informatsiooni remondifondi või muude
kulutuste kohta ning üldkoosoleku
kokkukutsumisel ja läbiviimisel eirab
juhatus seadust.
Tunise sõnul tuleb korteriühistu
juhatuse valimisel hoolikalt vaadata, et

sinna valitaks ikkagi seadusekuulekad,
moraalsed ja eetiliste tõekspidamistega
inimesed. “Otsuseid enamikes ühistu
juhtimise küsimustes võtab siiski vastu
üldkoosolek ja seepärast tuleb alati
ka korteriomanikel endil aktiivne olla,
osaledes üldkoosolekutel ja otsuste

RAEPRESS/LASNAMÄE LEHT

Ma ei tea, kuhu häbi pärast minna. Tunnen korraga nii palju halbu tundeid,
et ei tea, mida oma lapsega teeksin, kui ta nii hirmunud ja alandlik ei oleks.
Minu 11-aastane tütar varastas poest ligi 300krooni eest kosmeetikat, mida
ta tegelikult ei vaja. Meil ei ole majanduslikke probleeme, laps õpib koolis
väga hästi, oleme mehega kõik oma lapse soovid täitnud. Mul on õudne
olla ja ma tõesti ei tea, mida edasi teha. (murelik 38a ema)

jätta
kauplusesse
sisenedes.
Kindlasti
pole
kasu
üksnes
süüdlase otsimisest ja formaalsest
karistamisest.
Pikk
vestlus
ja
mõistmine on karistusest mõjusam,
kusjuures pole vaja sundida last
rääkima, võimalik, et tema vestleb
vaikides. Võib kindel olla, et ka laps
tunneb sarnaseid raskeid tundeid.
Ja kui ongi otsustatud rakendada
karistust lisaks rahulikule vestlusele,
siis veel sama päeva lõpus on oluline
enne uinumist oma last kallistada ja
sõnadesse panna see, kui tähtis ja
kallis ja armas laps tegelikult on ja
et mistahes raskustest saab koos üle
ning halbadest mõtetest ja tunnetest
rääkides on võimalik ebameeldivaid
olukordi vältida. Antud tegu eeldas
karistust, kuid uuel päeval seda ei
meenutata, sest ükski õppetund ei
saa olla lõputu.
Hoolivust ja armastust sõnadesse

panna ei saa kunagi liiga palju. Ka
see annab lapsele ning tegelikult igale
inimesele igaks päevaks turvalisuse,
mis ei luba kallist inimest alt vedada.
Niisiis pole vaja oodata rasket hetke,
et näha väärtust enese kõrval.
Veel tuleb peres koos otsustada,
kas üldse ja kellele juhtunust
räägitakse. Lapsevanema ülesanne on
kokkuleppest kinnipidamine saavutada
ka ametnikega suheldes, kes on
niikuinii infoga kursis. Lapsevanem on
oma lapse esimene advokaat.
Korduva varguse puhul on olukord
juba erinev ning suure tõenäosusega
vajab siis kogu pere nõustamist,
seega
välist
toetust.
Üksnes
karistamisest ei aita ka sellisel puhul
ning vaid lapsega tegelemine ei too
korduvate õigusrikkumiste korral
muutust. Kindel on kõige juures see,
et lahendamatuid olukordi ei ole, kui
on vaid soov muutuseks.

vastuvõetud otsuste üle.
Hinna- ja tarbijakaitseteenistuse
tarbijapoliitika osakonna juhataja Arne
Tunise sõnul kurtsid kodanikud, et ühistu
juhatused ei täida korteriühistu seaduses

Negatiivsed
sündmused
on
rasked mitmel põhjusel, üks neist
on ootamatus. Nii on väga raske
tunnistada
lapsevanemana,
et
olen kasvatuses teinud vigu, sest
üldtunnustatud norme pole oma
lapsele selgeks suutnud teha. Vargus
teismeliseeas ei olegi enam väga harv,
mistõttu on põhjust mõelda, mis on
need väärtused, mida täiskasvanud
kodus, koolis ja meedias vahendavad.
Teismeliseealine laps elab üle suuri
muutusi oma mõtetes, psüühikas
ja kehas, mistõttu vastuolulisus
iseloomustab teda paljus, ka hea
ja halva piiri kontrollimine on väga

oluline. On öeldud isegi nõnda, et
ükski poiss ei saa täiskasvanuks
nõnda,
et
ta
vähemalt
üht
õigusrikkumist pole korda saatnud,
õnn kui see on vähetähtis. Tüdrukute
suurem alalhoidlikkus sellist väidet ei
luba esitada.
Niisiis miskit on seotud vanusega,
kuid kindlasti tuleb leida rohkem aega
lihtsateks vestlusteks ja aruteludeks
igapäeva elu teemal, sest nõnda
saadud
autoriteetide
hinnangud
annavad lapsele varjatud kontrolli
kaasa ka siis, kui täiskasvanut
pole
lähedal,
sest
autoriteedi
hinnangut ei saa kuidagi tänavale

Jaanuar 2004

TEATED
Korteriühistute INFOPÄEV
toimub linnaosavalitsuses Punane tn 16 kolmapäeval, 28.jaanuaril
kell 16. Info teabekorraldusnõunik
Larissa Škurat´ilt, tel 645 7731.
Peretoetuste ja matusetoetuste
määramiseks ja maksmiseks
vajalike dokumentide vastuvõtt
toimub alates 29.12.2003 Tallinna
Pensioniameti
tööruumides
Pronksi 12 (Paberi trammipeatus).
500
kroonine
ühekordne
sotsiaaltoetus on enamusele
väljamakstud.
Toetust ei ole kätte saanud need
pensionärid, kelle elukoha- või
pangaandmed on muutunud võrreldes eelmisel aastal esitatuga
või kes pensioniameti andmetel
on asunud Lasnamäele elama,
kuid eelmisel aastal ei kuulunud
toetuse saajate nimekirja Lasnamäel. Eelnimetatutel tuleb kirjutada avaldus kas Punane tn 16
linnaosavalitsuse hoones või kodule lähimas klienditeeninduspunktis.
Täpsem info telefonidel: 645 7756,
645 7763, 645 7764, 645 7751.
Bussi nr 65 sõiduplaan muutus
alates 12. jaanuarist 2004.
Liini nr 65: Lasnamäe Centrum
- Peterburi tee bussid hakkavad
sõitma tööpäevadel kell 6.10 23.03 intervalliga 30 - 45 minutit ja
nädalavahetusel kell 7.25 - 22.38
intervalliga 40 - 45 minutit.
ID-kaarti saab 1.märtsiks kätte,
kui taotlus esitada jaanuaris
Taotlus tuleb esitada kodakondsusja migratsiooniametile (KMA).
õigesti
täidetud
taotluse
vastuvõtmisest
dokumendi
kättesaamiseni kulub 30 päeva.
Kui taotluses on vead, võib see
tähtaeg pikeneda. Lisainfot IDkaardi taotlemisest saab telefonil
612 6979 või www.pass.ee.
2.veebruaril kell 13
Jüriöö pargis tähistatakse
pidulikult Tartu Rahu aastapäeva,
sõna võtab linnapea E.Savisaar.
24.veebruaril kell 14
Jüriöö pargis tähistatakse
pidulikult Eesti Vabariigi
iseseisvuspäeva, sõna võtab
linnapea E.Savisaar.

NOORTEKESKUSED
LASNAMÄE ANK, Kahu tn 4,
tel 632 8814 ja 055 56 7784
*Bändiruumis
on
tingimused
noorteansamblitele
proovide
läbiviimiseks.
*Töötavad erinevad stuudiod ja
klubid
MAHTRA ANK,
Mahtra tn 48, tel 055 56 7785
*Keraamikastuudiosse oodatakse
huvilisi kahte rühma: kuni 13a ja
14-26a, töökeel nii eesti kui vene.

KONSTAABLID
Lastekodu tn 31a:
T kell 9-11, N kell 17-19
Mahtra tn 48:
T ja K kell 9-11, N kell 17-19
Paasiku tn 7:
T kell 10-12, N kell 17-19
Punane tn 16: E ja N kell 11-18
Täpsem info konstaablite juhilt,
komissar Karina Fesjuk´ilt
tel 612 4898.

Muudatused Lasnamäe politseis

politsei

Põhja Politseiprefektuuri Ida Politseiosakonnas, Lastekodu tn 31a
Lasnamäe politseijuhid 1.jaanuarist 2004
MARGUS KOTTER,
ülemkomissar, osakonna juht
ANDRES TRUSS,
kriminaalpolitsei ülemkomissar
TARVO INGERAINEN,
korrakaitsetalituse ülemkomissar

Intervjuu Lasnamäe uue politseijuhi, Margus Kotter´iga
Kui kaua olete politseiteenistuses
olnud ja kuidas tutvustaksite
ennast Lasnamäe elanikele?
Politseis olen alates 1991.aastast,
mil alustasin Jõgeval kordnikuna,
edasi olen olnud teenistuses ainult
kriminaalpolitsei liinis. Ajavahemikul
1995.a kuni 1998.a töötasin tolleaegses
Lasnamäe
politseijaoskonna
KRIPOS korterivarguste grupis ja
sealt suundusin Harju prefektuuri
komissariks,
kust
ära
tulin
kriminaalosakonna
ülemkomissari
ametikohalt.
1997.a
lõpetasin
Sisekaitse
Akadeemia politseitöö eriala. Olen
abielus ja peres kasvab 3 last, 2
poega ja tütar. Vabal ajal olen tegev
jalgpalli kohtunikuna, mis aitab ennast
füüsiliselt vormis hoida ning sunnib ka
muul alal ennast arendama. Meeldib

töötada koos inimestega ja oluliseks
pean ausust ning otsekohesust, sest
ilma selleta on raske politseitööd
teha.
Arvan, et möödas on ajad, kus
nn “suured ülemused otsustasid”,
vaid elu viib edasi üks meeskond,
milles on läbivad ühtsed selgeks
vaieldud ideed. Politseitöö peab
olema politseiametnikele ja ka
inimestele selge, et kes millega
tegeleb ning palju tööd seisab ees,
et tutvustada elanikkonnale oma
piirkonna konstaableid, sest on olnud
olukordi, kus kodanik sõidab Piritalt
või Lasnamäe idapoolsest osast
Lastekodu tänavale, et lahendada
oma probleem, teadmata, et seda
oleks saanud teha oma piirkonnas
konstaablipunktis. Kõike ei jõua ühe
päevaga, aga etapiviisiliselt jõuab küll.

D2D kutsub korteriühistuid koostööle
D2D (door to door - uksest ukseni)
on eraettevõte, mis pakub kõiki
postiteenuseid. Eelkõige pakume
postitusteenuseid ETTEVÕTETELE, kuid on olnud ka eraisikuid,
kes on soovinud saata suuremal
hulgal kutseid. Ka näiteks
Lasnamäe lehe tõi lugejale
kahel viimasel kuul D2D kuller.
OOTAME KORTERIÜHISTUTELT
KOOSTÖÖD
Et meie vahendatud post jõuaks
adressaatideni operatiivselt ja säästlikumalt (näiteks Lasnamäe leht, Starmani arved, Sotsiaalkindlustusameti
teatised) – on palve korteriühistute
juhtidel meiega ühendust võtta
meie kodulehe kaudu www.d2d.ee
või telefonidel 6 059 850 / 055 512
000 või e-postiga myyk@d2d.ee.
Lepime trepikodadesse pääsemise
ja võtme andjaga kokku koostöö, et
kolmandatele isikutele võtmeid ei
edasta, aga vajalik post jõuab kiirelt
adressaadini.

SÄÄSTMISE SUURUST SAAB ISE
REHKENDADA
D2D postitab teie senise Eesti
Posti hinnaga 12-st arvest/kirjast
3 arvet tasuta ja teie senise Eesti
Posti hinnaga 12-st reklaamist 7
aadressiga reklaami tasuta. Tehke
arvutused ja teie AASTANE sääst on
märgatav – D2D ja Eesti Posti hinda
saate võrrelda ka D2D kodulehel:
www.d2d.ee.

maria naljakogu

Naljahuvilisel on võimalik naljanurga
toimetamisele kaasa aidata oma nalju
ja allikaid Maria e- postile saates:
marianaljad@hot.ee

TEENUSTE KOLM PÕHISUUNDA
1. D2D võimaldab korrastada
ettevõtete klientide aadressibaasi ja
annab ettevõttele teada saadetistest,
mida ei õnnestunud postitada või mis
hilinesid (seda infot saab ettevõte
meie kodulehe kaudu www.d2d.ee
personaalse kasutaja- ja salasõna abil
ning regulaarselt)
2. D2D kullerid viivad käest-kätte;
allkirja vastu(tähitud) ja sularaha vastu
saadetised adressaadile ka tegelikult
kätte, mitte ei palu neile saadetistele
postkontorisse järele tulla.
3. Pühade ajal on D2D-s soodsaid
eripakkumisi.

INFOKLEEPSUD PAIGALDAME
TASUTA
D2D kullerid on varustatud kleepsudega „Ära postita reklaami“ ning kui te
teavitate meie kullerit või D2D-d, siis
kleebime teie postkastile vastava kleebise ja reklaami teile enam ei postita.
Kui teil on puudu või raskesti loetav
postkastinumber, siis pöörduge samuti
meie poole ja kuller kinnitab teie postkastile ka uue numbrikleepsu täiesti tasuta.

D2D KASUTAB REEGLINA OMA
KULLEREID
D2D-s töötab ca 120 jalgsi-kullerit, kes
kõik postitavad saadetisi analoogilistel
põhimõtetel nagu seda teevad Eesti Posti postiljonid. D2D kullerid viivad saadetised kohale 20-s Eesti suuremas linnas,
Eesti Posti suuname saadetised juhul,
kui aadress ei asu nimetatud linnades.

RAIVO ILMSALU
D2D müügijuht

Vanainimene läheb turgu, et osta
endale kummikud. Ostab siis kummikud
ära, hakkab kodu poole minema ja näeb
apteegi aknal üht ilusat värvilist karpi.
Läheb apteeki sisse ja küsib, et kas see
karp on tühi. Karp oli tühi. Naine palus
karbi endale ja pani oma kummikud
sinna karpi ja läks bussi peale. Istub
bussis ja tema kõrvale istub noormees.

Millised
on
alanud
aasta
politseitegemised Lasnamäel?
Loodetavalt on uus aasta veelgi
väheneva kuritegevusega võrreldes
eelnevaga.
Üldiselt
kuritegevus
Lasnamäel vähenes ja rõõmustav on, et
oluliselt vähenes nn tänavakuritegevus.
Ida politseiosakonna ametnikud suutsid
avastada iga 3-nda kuriteo, mis pandi
toime osakonna teenistuspiirkonnas.
Üldkuritegudest 80% moodustasid
2003.a.
varavastased
kuriteod,
vähenemine selles osas on turvalisuse
tunde tõstmiseks oluline.
Käivituma
peab
välijuhtimine,
mis
tähendab,
et
korrapidaja
läheb kabinetist välja, et piirkonna
operatiivjõudusid juhtida ja tema
korraldada
on
kogu
osakonna
politsei
operatiivne
tegutsemine
elanikkonna teenindamisel. Rohkem
ametnikke
suunatakse
tänavale.
Aprillis valmib uus politseimaja
Vikerlase tänaval, mis on omalaadne
ehitis politseimajana ning elanikkonnal
on mugavam tulla sinna praeguse
Lastekodu tänaval paikneva keskuse
asemel, mis asub tegelikult teise
osakonna teenistuspiirkonnal. Ees-

märk on 2004. aastal panna suurt
rõhku alaealistega seotud õigusrikkumistele ja narkokuritegudele,
eesmärgiga raskendada narkoainete
levikut elanikkonna seas. Planeeritud
on mitmed preventiivse suunitlusega
projektid erinevatele sihtgruppidele,
mille käigus tutvustatakse politseitööd
ja seda, kuidas elanikud saaksid aidata
politseitööd muuta tulemuslikumaks.
LASNAMÄE LEHT

Ülemkomissar Margus Kotter
võtab kodanikke vastu
igal esmaspäeval kell 15-17
Lastekodu tn 31a,
registreeruda tel 612 4805.

Lasnamäe Halduskogu OTSUSTAS

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI

19.11.2003 istungil

Koorti tn 22, tel 632 1062

1. Tunnistada Vikerlase tn 15 krt 129
erastamisele mittekuuluvaks seoses selle
üürile andmisega tööandja eluruumina
üürilepingu alusel.
2. Kooskõlastada Linnamäe tee 17/19
kinnistu ja Rahu tee vahelise ala
detailplaneeringu lähteülesannet nr 1648.
3. Kooskõlastada Peterburi tee 62a, 64
ja 64b kinnistute detailplaneeringu lähteülesanne nr 1540.
4. Kooskõlastada Lasnamäe linnaosas Iru
Hooldekodu territooriumil ja selleni viiva tee
tänavanimetus: Hooldekodu tee.

17.12.2003 istungil
1. Kooskõlastada Mõigu sademetevee poldri,
Ruunaoja ja Tallinna linna piiri vahelise
maa-ala detailplaneeringu lähteülesanne
nr 1611; tingimuseks kooskõlastamine AS
Tallinna Lennujaamaga.

21.01.2004 istungil
1. Kooskõlastada Osmussaare tn 8 ja 10
kinnistute
detailplaneeringute
lähteülesandet.
2. Mitte kooskõlastada Narva mnt 131b
maa-ala detailplaneeringute lähteülesanne.
3. Kooskõlastada Lavamaa tn 60/64/68
kinnistu detailplaneeringute lähteülesanne.
4. Kooskõlastada Lagedi tee 4 kinnistu
detailplaneeringute lähteülesanne.
5. Kooskõlastada Eluruumi Võru 8-26
tunnistamine tööandja eluruumiks.

Lasnamäelt Tallinna Linnavolikokku
valitud Keskfraktsiooni liikmete
vastuvõtt veebruaris ja märtsis
Lasnamäe Halduskogus,
Punane 16, tuba 503
PAVEL STAROSTIN
9. ja 23.veebruaril ning 8. ja 22.märtsil
kell 15-18
Tallinna Linnavolikogu Keskfraktsiooni
toas 114 (Vana-Viru 12)
TATJANA VASSILJEVA
17.veebruaril ja 23.märtsil kell 17.30-18.30
JÜRI TRUMM
18.veebruaril ja 3.märtsil kell 16.30-17.30
JEVGENI KARAVAJEV
23. veebruaril kell 13-14
RUSLANA VEBER
26.märtsil kell 13-14.30
Lisainformatsioon telefonil 694 3217

Noormees ütleb vanatädile, et no
kuulge, nendega saata küll elu lõpuni
läbi. Vanatädi vastu, ah juba sügiseks
läbi. Noormees vaatab üllatunult ja
siis muigab omaette. Kui vanatädi
koju jõudis luges ta, mis karbi peale
oli kirjutatud. Kirjas oli KONDOOMID,
1000 TÜKKI.

01.02 kell 12 ja 18 Kaunite Kunstide
Kooli etendus
“Kolm musketäri”.
Pilet 50.-/100.06.02 kell 19.30 tantsuõhtu
plaadimuusikaga.
Pilet 25.07.02 kell 12 ja 18 Kaunite Kunstide
Kooli etendus
“Kolm musketäri”.
Pilet 50.-/100.kell 20
tantsuõhtu
ansambliga EHO.
Pilet 30.08.02 kell 17
Noorte disko
10.02 kell 10.30 Peterburi Loomade
ja13.00
tsirkus
13.02 kell 19.30 tantsuõhtu
plaadimuusikaga.
Pilet 25.14.02 kell 20
tantsuõhtu
ansambliga EHO.
Pilet 30.15.02 kell 17.00 Noorte disko
20.02 kell 19.30 tantsuõhtu
plaadimuusikaga.
Pilet 25.21.02 kell 20
tantsuõhtu
ansambliga EHO.
22.02 kell 17
Pilet 30.Noorte disko

24.02 kell 12.00
Iseseisvuspäeva kontsert.
Tasuta

Esinevad:
Lasnamäe Muusikakooli
Puhkpilliorkester
Tantsustuudio TERPSIHORE
Vokaalansambel IRIS
Rahvatantsuansambel KANDALI

Kaks naist istuvad baaris ja mees
tuleb nende juurde ja küsib, et mida
neiud juua soovivad. Neiud vastavad:
“Ära näe vaeva, me oleme lesbid.”
Mees küsib, et mida tähendab lesbid?
Neiud vastavad: “Lesbid magavad
ainult naistega”. Siis tuleb mehele
naeratus näole, ta hõikab: “Baarman,
palun kolm viskit meile, lesbidele!”

