Lasnamäe linnaosa ajaleht
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TASUTA

Kõigil võimalik osaleda konkursil “Lasnamäe puhtaks”: loe 2.lk
kiri toimetusele

foto: Tarmo Lausing

Minu arvates on alates sellest
ajast, kui Kalev Kallo sai meie
linnaosavanemaks,
asjad
linnaosas
ning
Lasnamäe
lehes paremas suunas liikuma
hakanud. Kohe näha, et ta
suudab meeskonna tööle panna.
Lasnamäe ajaleht on muutunud
sisutihedamaks, seal on võrreldes
varasemaga palju rohkem, mida
lugeda! Samuti on meeldiv, kui
ajalehes on palju pilte. Eriti hea oli,
kui panite sisse ka autorite pildid.
Samas tahan ka öelda, mis tuleks
teha, et lehte veelgi paremaks
muuta.
Linnaosa
elanikud
sooviksid minu arvates rohkem
lugeda linnaosa siseasjadest ning
linnaosavanema ja teiste juhtide
tegemistest. Lasnamäe lehes võiks
olla rohkem arvamusartikleid,
kuid ka sisuline informatsioon on
omal kohal. Kindlasti võiks lehes
kirjutada rohkem sotsiaalsetel
teemadel ning noorsoo teemadel.
Soovin linnaosavanemale ning
Lasnamäe lehele, et jätkake head
tööd samas vaimus kui siiani
teinud olete!
Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehase juhataja Heinar Leisman tutvustab Kalev Kallole Lasnamäel asuvat jäätmete sorteerimise tehast.

Jäätmetehas sorteerib
60% Tallinna prügist
TARMO LAUSING
linnaosavanema abi

Lasnamäel asuv ettevõte,
Tallinna Jäätmete
Sorteerimise Tehas (TJST)
töötleb ööpäeva jooksul
ümber 300 tonni pealinna
prügi, mis moodustab
ligikaudu 60% kogu Tallinna
olmejäätmetest.
SORTEERIMISTEHAS
SÄÄSTAB
ELANIKE VAEVA
Prügi sorteerimist on maailma suurlinnades rakendatud erinevat moodi.
TJST juhatuse esimehe Heinar
Leismanni sõnul on näiteks Berliinis kõigil
linnaelanikel kohustus juba kodus oma
prügi sorteerida ning erinevat sorti prügi
erinevatesse prügikastidesse panna.
“Teise tee on aga valinud paljud
Ameerika Ühendriikide linnad, kus
viimastel aastatel on ehitatud järjest rohkem prügi sorteerimisele spetsialiseerunud tehaseid,” ütles Leismann.

Tallinna linnas on tehtud algatus
prügi tsentraalseks sorteerimiseks.
Heinar Leismanni sõnul lähtuti tehase
püstipanemisel kahest aspektist. Esiteks
on inimste mõttelaadi ja harjumuste
muutmine väga pikaajaline ja raske
protsess, mis võiks võtta aastakümneid.
Teiseks on olmejäätmete kodune
sorteerimine
nendes
tingimustes,
millistes enamus Eesti inimesi elavad,
küllaltki raskesti teostatav. Tallinna
elanikel jääb vaid üle rõõmustada, et
neil ei lasu prügi sorteerimise kohustust.
TJST sorteerib elanike asemel.

sorteerinud rohkem kui 10 tuhat tonni
taaskasutusse minevaid materjale. Seal
hulgas näiteks paberit ligi kolm tuhat
tonni, klaasi tuhande tonni jagu, metalli
kahe tuhande tonni jagu ning puitu ligi
poolteist tuhat tonni.
Lasnamäe linnaosavanema Kalev
Kallo sõnul on tervitatav, et Lasnamäele
on loodud kogu Tallinna prügi sorteerimist korraldav ettevõte. “Tehas säästab
nii Tallinna kui ka kogu Eesti looduskeskkonda,” ütles Kalev Kallo. “Peale
selle annab tehas tööd paljudele Lasnamäe ja Tallinna elanikele,” lisas Kallo.

ENAMUS TALLINNA
PRÜGIST
SORTEERITAKSE
TJST alustas prügi sorteerimist
möödunud aasta 17. veebruaril. Ettevõte
annab tööd 173-le inimesele, kellest ligi
pooled elavad Lasnamäel. Täna suudab
tehas ööpäeva jooksul vastu võtta
ligikaudu 300 tonni segaolmejäätmeid,
mis moodustab 60% kogu Tallinna
jäätmetest. Ettevõttel on plaanis
investeerida veel teise sorteerimisliini
rajamisse. Sel juhul suudetakse
sorteerida kogu pealinna prügi.
Läbisorteeritud jäätmetest võetakse
kasutusele ca 20-25%, mis on nii Tallinna
kui ka Eesti keskkonnasäästlikkuses
tugev samm edasi.
Möödunud aasta lõpu seisuga
oli TJST olmejäätmete seast välja

KAASAEGNE JÄÄTMEKÄITLUS
Inimkond toodab pidevalt suurtes
kogustes prügi. Asulate jäätmetest
puhastamisel
on
lähiminevikus
kasutatud eeskätt prügi ladustamist.
Kaasaegse jäätmekäitluse põhimõtteks
on vähendada ladestuvate jäätmete
hulka, mille saavutamise peamiseks
viisiks on jäätmete taaskasutusse
võtmine.
Seoses Euroopa Liiduga liitumisega
selle aasta esimesel mail, võtab
Eesti endale kohustuse jäätmete
taaskasutusse võtmiseks vähemalt
50% ulatuses. Paljudes riikides ulatub
taaskasutusse
võetud
jäätmete
protsent isegi 80-ni. Tänases Eestis
võetakse taaskasutusse aga kõigest
5-7% jäätmetest. Selleks, et senist

keskkonnavaenulikku praktikat muuta
ning
taaskasutatavate
jäätmete
osakaalu oluliselt suurendada, peaks
muutma nii riigi kui ka selle elanike
suhtumist keskkonda.
Esimene oluline samm jäätmete
laiamahulise sorteerimise suunas on riigi
poolt tehtud – jaanuaris võttis Riigikogu
vastu uue jäätmeseaduse. Seadus näeb
ette, et ladestamisele minevad jäätmed
peavad olema eelnevalt sorteeritud.
Et
stimuleerida
jäätmekäitlejaid
koguma ja sorteerima jäätmeid,
tuleks TJST juhatuse esimehe Heinar
Leismanni arvates tingimata laiendada
pakendiaktsiisi alla kuuluvate pakendite
ja pakendimaterjalide nimekirja, mis
on praegu äärmiselt kitsas. Heinar
Leismanni sõnul tuleks käivitada
eraldi programmid nende jäätmete
põletamiseks, mida ei ole võimalik
ümber töödelda (näiteks vanad rehvid ja
tekstiilijäätmed). Prügist soojusenergiat
tootvad tehnoloogiad on maailmas
kasutusel, kuid osutuvad väga kulukaks.
Arvestades Eesti koguseid, on nende
kasutuselevõtt ilma riigi toetuseta
ebareaalne. Keskkonna puhtuse nimel
on seda aga siiski vaja teha.
Keskkonnasäästlik tegevus peab
kajastuma riigi programmides, kuid
veelgi enam peab keskkonna puhtuse
hoidmine tulenema iga üksiku elaniku
käitumisest ja suhtumisest.

ILONA TAIMUR, LASNAMÄE ELANIK

Ilusaid sõnu on linnaosalehes
kõvasti, tahaks kuulda ka kriitikat ja
mis ette on võetud. Teen ise algust.
Käin tihti Lasnamäelt Maardusse
oma ema vaatamas ja ei saa aru,
miks Peterburi tee Lasnamäe piirilt
kuni raudtee viaduktini peab olema
nii ohtlik ja pime. Linnavalgustus
ei ole isegi linnapiirini ning
viimase ülekäiguraja ees on
vahetult 70 kiirusemärk pilkases
pimeduses?! Sealt edasi aga
võiks Lasnamäe näidata koostööinitsiatiivi ja Harjumaaga koos
midagi ära teha? On ju sel lõigul
ka avariid ja hukkunud kurvas
statistikas
olemas,
vaevalt
on vaja neid juurde koguda.
Jään huviga järgmises lehes
ootama
linnaosavanema
seisukohta konkreetse teelõigu
teekatte uuendamise ja just
valgustuse korraldamise osas.
Paha ei tee ka edaspidi teada
saada, millal Lasnamäel pannakse
üles suured linnaosakaardid ning
piisavalt tänavate (vähemalt suurte)
viitasid ristmikele, et külalised õige
koha esimese korraga üles leiaks.
ARTUR, 28A. LASNAMÄE ELANIK
Lasnamäe Linnaosa Valitsus:
Punane 16, 13619 Tallinn
tel. 6 457 700,
e-mail: info@lasnamae.tallinnlv.ee
Toimetus:
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
tel 645 7739, 645 7715
e-mail: tiina.naarits@tallinnlv.ee
Kirjastus:
Seven Styles Marketing OÜ
Reklaami tellimine:
Seven Styles Marketing OÜ
Vene 10, 10123 Tallinn
tel. 627 7284, 502 3152
faks 627 7285
e-mail: reno@ssm.ee
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“Lindakivile” eraldati 7 miljonit krooni

Lasnamäe vanem

Toetagem õpilaste endi algatust!
KALEV KALLO
Tänases Eestis räägitakse palju
noorsooprobleemidest. Olgu nendeks
siis
koolivägivald,
suitsetamine,
alkoholi
tarbimine,
tänavalaste
olemasolu või alaealiste kuritegevus.
Kõigi nende probleemidega on kokku
puutunud ka Lasnamäe elanikud ning
linnaosavalitsus.
Ühelt poolt tegeleme nende
probleemidega
tagantjärele
–
linnaosas töötava alaealiste komisjoni
või noorsoopolitsei kaudu. Nende
probleemide lahendamiseks on aga
parim ennetav tegevus.
Ennetustöö selleks, et meie noored
puutuksid ühiskonna pahupooltega
kokku võimalikult vähe, peab algama
juba meie igaühe kodust. Ennetustöös
on loomulikult oluline panus ka koolil,
kus laps õpib. Koolide rolliks on
noorte õpetamine ja kujundamine
täisväärtuslikeks inimesteks. Samuti
peaks
koolid
andma
noortele
võimaluse tegeleda isetegevusega,
näidata üles oma initsiatiivi! Siinkohal
tuleb Lasnamäe koole kiita – kõigil
meie linnaosa koolidel on tublid ja
toimivad õpilasomavalitsused, mis
näitavad igapäevaselt üles initsiatiivi
ning korraldavad noorteüritusi nii oma
koolis kui mitme kooli peale kokku.
Usun, et ennetavas töös noortega on
õpilasomavalitsustel väga oluline roll,
kuna tänu nendele tegelevad noored
mitmete kasulike ning arendavate
ettevõtmistega.

LASNAMÄE ÕPILASOMAVALITSUSED ON AKTIIVSED
Lasnamäe
linnaosavalitsus
hakkas juba eelmise aasta sügisest
aktiivsemalt tegelema Lasnamäe
koolide õpilasesindustega. Aasta
lõpul kutsusime esmakordselt kokku
kõigi koolide õpilaste esindajad
ja küsisime, kas nad on huvitatud
koostööst linnaosavalitsusega. Noored
olid positiivselt meelestatud ning
soovisid peagi hakata korraldama üleLasnamäelisi noorteüritusi. Tänaseks
käib linnaosa juures igakuiselt koos
Lasnamäe õpilaste Ümarlaud, kus
arutletakse õpilaste probleemide
üle ning planeeritakse erinevaid
ühisüritusi.
õpilaste
Ümarlauda
kureeriva linnaosavanema abi Tarmo
Lausingu sõnul on Lasnamäe õpilaste

MARIKA RAISKI
RAEPRESS

Tallinn alustab selle aasta
juunis Koorti tn 22
asuva Lindakivi
Kultuurikeskuse põhihoone
rekonstrueerimisega,
milleks kulub eelarvest 7
miljonit krooni.

Hoonet kasutatakse kontsertide
korraldamiseks ja muudeks publikuüritusteks. Kultuurikeskuses tegutseb 28
alalist kollektiivi kokku üle 1000 aktiivse
liikmega. Mullu toimus keskuses 282
publikuüritust 39 500-le külastajale.
Renoveerimise käigus saab keskus
uue siseilme – remondi läbivad kõik
ruumid ja koridorid, välja vahetatakse
aknad ja uksed. Samuti renoveeritakse
elektrisüsteemid, ventilatsiooni- ja küttesüsteemid. Hoone fuajeele ehitatakse
peale vahelagi, et suurendada avalikuks
kasutuseks olevate ruumide mahtu.
“Huvialategevuseks saadakse ruumi
juurde lisaks keldrikorruse väljaehitamisest, kuhu on plaanitud rajada eeskätt
poistele ja meestele mõeldud puutöö
tegemise ruumid,” selgitas kavandatud

uuendusi abilinnapea Margus Allikmaa.
Renoveeritavasse majja ehitatakse ka
näituste saal, mis hakkab paiknema umbes 100 ruutmeetrisel pinnal ning helistuudio. Viimases on võimalik noortebändidel ja ansamblitel oma lugusid
salvestada. Keskusesse tuleb ka
garderoob, mis seal praegu puudub
ning kaks bürooruumi keskuse töötajate
jaoks. Kõige vähem muutub keskuse 250
kohaga kontserdisaal.
Suurem osa remondist peab valmis
olema selle aasta sügiseks. Väiksemate
töödega jätkatakse aasta lõpuni. Sel
aastal jäävad tegemata veel maja
fassaad ja katus.
Kultuuriväärtuste amet kuulutab riigihanke ehitaja leidmiseks välja aprillis,
ehitustöödega loodetakse alustada juunis.

linnaosavalitsuse 7 osakonda
foto: Lembit Michelson

koostöö aktiivselt tööle läinud.
Aprillis planeerivad noored osaleda
Lasnamäe päevade korraldamises.
õpilaste initsiatiivil toimuvad mitmed
koolidevahelised üritused. Muu hulgas
planeeritakse korraldada Jäädiskot
meile tuttavas Jeti Jäähallis.

Linnamajanduse osakond
Linnamajanduse osakond on üks seitsmest
linnaosa-valitsuse osakonnast ja selle osakonna
ametnikud võtavad kodanikke vastu Punane
tn 16 II korrusel. Osakonna igapäevased tööd
ja tegemised on konkreetsed ning määratletud
põhiülesannetega:

TALLINNA ÕPILAS-ELIIT
MOODUSTAS ÕPILASVOLIKOGU

-

Lasnamäe
linnaosa
kaasabil
käivitati sel kevadel kogu Tallinna
linna hõlmav suurprojekt – Tallinna
õpilasvolikogu.
Õpilasvolikogu
peamiseks eesmärgiks on Tallinna
õpilaste
arvamuse
kujundamine
ning selle eest seismine. Sellesse
esindusorganisse kuulub 63 liiget, kes
valitakse eraldi kõigist linnaosadest.
Lasnamäed esindab õpilasvolikogus
kaksteist õpilast.
Tarmo
Lausingu
sõnul
on
õpilasvolikogu
ülesanneteks
demokraatia põhimõtete tutvustamine
ning kodanikualgatuse arendamine
noorte
seas.
Samuti
õpilaste
kaasamine kohaliku elu arengusse
ning eakaaslaste huvide kaitsmine ja
esindamine.
Kutsun Lasnamäe koolide õpetajaid
üles jätkama senist head tööd meie
noorsoo harimisel ja kasvatamisel
ning jätkuvalt soodustama õpilaste
isetegevust. Me ju teame, et noored
on nii Lasnamäe linnaosa kui ka Eesti
Vabariigi tulevik!

-

linnaosa sisekvartaliste teede puhastamise
korraldamine
kaevetöölubade kooskõlastamine
kaeve- ja avariitööde järelevalve
linnaosa haljastus- ja heakorratööde korraldamine

-

ja koordineerimine
tee- ja tänavavalgustusehituse, haljastus- jt
projektide kooskõlastamine
üld-, detail- ja teemaplaneeringute menetlemise
korraldamine
ehitusprojektide läbivaatamine
linnaosa reklaamialase tegevuse koordineerimine
järelevalve teostamine välireklaamkandjate ja
välireklaami üle
kauplemislubade väljastamine
linnaosa poole pöördunud kodanike nõustamine
eelnimetatud valdkondades

JUHATAJA

VELLO KARU

tel 645 7701

HEAKORD JA HALJASTAMINE

LEA RINGO

tel 645 7703

KAUPLEMISLUBADE VÄLJASTAMINE

MARGIT TOOP

tel 645 7708

TÄNAVAKAUBANDUSEGA SEONDUVA
KOORDINEERIMINE JA JÄÄTMEKÄITLUSPROBLEEMIDEGA TEGELEMINE

SILVI VUMBA

tel 645 7728

VÄLIREKLAAMI PAIGALDUSEGA SEONDUV

ENEL KOTLI

tel 645 7710

MAAKORRALDAMISE, PROJEKTEERIMISE JA
PLANEERIMISTEGEVUSE KORRALDAMINE

LEILI MÜÜR

tel 645 7790

Läheneb heakorrakuu: 12.aprillist kuni 16.maini
“LASNAMÄE PUHTAKS”
KONKURSS KOLMES KATEGOORIAS:
- korteriühistud, elamuühistud, eramajade omanikud,
kinnisvarahoolduse ﬁrmad
- haridusasutused ja mittetulundus-ühingud
- ettevõtted
• registreeruda hiljemalt 12.aprilliks
2004, esitades kirjaliku avalduse
linnaosavalitsuse sekretariaati (Punane
16, IV k), märkides kes on osaleja,
kontaktandmed, mis aadressil ja millisel
ajavahemikul on kavandatud territooriumi
heakorrastamine.
• hinnatakse Lasnamäe linnaosas
asuvaid territooriume, arvestades ka
hoone ümber olevate mänguväljakute ja
kõnniteede heakorda

•
konkursikomisjoni
moodustab
linnaosavalitsus
ning
tulemused
tehakse teatavaks hiljemalt nädal pärast
heakorrakuud
• parimatele väärtuslikud auhinnad
ning esiletoomine linnaosa ajalehes
(eelmise aasta võitjad ja murutrimmeri
saajad olid: korteriühistu Kärberi 3/5,
eramaja Priisle 5, Ümera Põhikool ja
Hotell Susi)

LASNAMÄEL
KAVANDATUD TEGEVUSED
HEAKORRAKUUL
1. Jagada korteriühistutele eelinfot
koostöö
võimalustest
Lasnamäe
heakorrastamisel: 7.aprillil kell 16
korteriühistute infopäeval.
2. Rakendada töötuid Lasnamäe
korrastamisele.
3. Haarata kaasa skaute Lasnamäe
korrastamisele.
4. Talvise puistematerjali koristamine
sisekvartalistelt teedelt (kõnniteede
pühkimine ja pühkmete ladustamine
prügimäele).
5. Omavoliliste prügilate maa-aladelt
prahi koristamine ( Narva mnt äärest
kuni Pirita jõeni, Liikuri tn ja Smuuli
tee vaheline maa-ala, Narva mnt
ja Mustakivi tee vaheline maa-ala,

Võidujooksu tn vaheline tühermaa,
Lasnamäe tn ja Sikupilli asum,
Tondiraba tn – Paasiku tn – Katleri tn
vaheline maa-ala, perspektiivse Rahu
tee maa-ala, Laagna tee nõlvade
puhastamine ).
6. Koristada maa-alad Loopealsel,
Paekaldal ja Pae pargi territooriumil
(maa-ala
planeerimisega
ja
juurdepääsude tõkestamisega).
7.
Likvideerida
omavoliliselt
paigaldatud garaažid koos maa-ala
planeerimisega (Punane 6 garaaži;
Pallasti 8 garaaži; Valge 29 garaaži;
Peterburi tee 41 garaaži).
8. Likvideerida omavoliliselt paigaldatud reklaamkandjad Lasnamäel.
9. Alustada suuremate maa-alade
heakorrastamist ( Katusepapi tn ja
Peterburi tee nurgal; Tuha tn ja Majaka
tn vahelisel maa-alal; Pae 48 maa-ala).

10. Paigaldada linnaossa 30 istepinki
koos prügiurnidega.
11. Rajada koostöös Tallinna
Kommunaalametiga
uus lastemänguväljak linnaosa territooriumile.
12. Korrastada kokku 119 laste
mänguväljakut: vahetada liivakastis
liiv, remontida väikevormid, teostada
värvimistööd.
13.
Alustada
elamutevaheliste
amortiseerunud
mänguväljakute
likvideerimist: Pae 53,55,58; Paekaare
6,12,16,36,48,46,76; Koorti 14,8; Kivila
15,1,17; Arbu 13,15.
14. Osaleda AS EMEX poolt
korraldavate autovrakkide äravedamise
kampaanias ajavahemikul 12.04 kuni
16.05.2004 (lasta ära vedada 18 vana
autovrakki).
LINNAMAJANDUSE OSAKOND
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LEO GLÜCKMANN
munitsipaalpolitsei
juhtivinspektor

Juba mitu kuud
tegutseb Tallinnas uus
munitsipaalüksus munitsipaalpolitsei. Selle
üksuse kohustuste hulka
kuulub avaliku korra,
heakorra ning koerte
ja kasside pidamise
eeskirja järelevalve. Siiski
ei andnud linnavalitsus
munitsipaalpolitseile
kohustusi tegeleda
hulkuvate koduloomadega
ega ka avalikes kohtades
ilma peremeheta viibivate
koduloomadega.

Munitsipaalpolitsei on asutus, mis
menetleb väärtegusid väljaspool
kohut. Mida see tähendab?
Nende korrarikkumiste sisu on
kirjeldatud
ülaltoodud
reeglites.
Näiteks, ei tohi avalikes kohtades
välja lasta koeri ilma rihmata, hoone
omanik peab hoidma korras fassaadi
ja kõrvaldama lume ja jää kõnniteelt
oma maja juures. Munitsipaalpolitsei
võib algatada väärteo menetluse
kirjaliku avalduse alusel, milles on
märgitud avaldaja andmed, kirjeldatud
korrarikkumise sisu ja ära märgitud
rikkumise kuupäev ning kellaaeg
ja lisatud ka andmed oletatavast
korrarikkujast ning pealtnägijast,
kes võiks tunnistada korrarikkumise
olemust. Avaldus
tuleb
saata
aadressil: Tallinn, Paldiski mnt. 47.
Samuti võib saata elektronkirja
aadressil:
munitsipaalpolitsei@ttpa.tallinnlv.ee.
Konsultatsioonid telefonil 667 8211.
Kirjaliku
avalduse
esitanud
tallinlane saab vastuse 15 päeva
jooksul. Munitsipaalpolitsei ei käi
patrullis ega sõida väljakutsetele.
Munitsipaalpolitsei
ise
tuvastab
õigusrikkumisi ja algatab menetlusi
Väärteomenetluse
seadustiku
kohaselt.
Selle järgi saab ta

pakkuda vaid hoiatusmenetlusi (mis
ei ole veel karistuse määramine)
ning kiirendatud või üldmenetlusi
(mis on juba karistus). Rahatrahv
kiirendatud menetluse korral on
kuni 6000 EEK füüsilistele isikutele
ning kuni 20 000 EEK juriidilistele
isikutele. Üldmenetluse korral võib
määrata rahatrahvi kuni 18 000
EEK füüsilistele ning kuni 20 000
juriidilistele isikutele.
Kuna munitsipaalpolitsei on organ,
mis viib läbi väärtegude menetlusi,
ei saa ta toimetada uurimisi ega
selgitada välja isikuid, kes on olnud
väärtegude tegijad. Näiteks ei ole
tal õigust selgitada välja isikuid,
kes joonistavad hoonete seintele
grafﬁteid. Kuid munitsipaalpolitsei
võib karistada majaomanikke, kes ei
hoolitse oma elamu heakorra eest.
Munitsipaalpolitsei algatas 182
väärteo menetlust, nendest: Kristiines
- 32, Mustamäel – 33, Nõmmel – 23,
Haaberstis – 9, Põhjas – 28, Pirital
– 5 ja Kesklinnas - 30.
Veebruaris alustasime tööd ka
Lasnamäel. Meie poolt on algatatud
22 menetlust, nendest: 1 – koerte ja
kasside pidamise eeskirja rikkumise
eest ning 22 – heakorra eeskirja
rikkumise eest.

Lasnamäel võistlesid noored vehklejad

jagatud mure
vahendab

TIINA NAARITS

Elutarkus ja kogemused läbielatud
sündmustest on varandus, mida ei ole
tegelikult võimalik üle kaaluda ühegi
kullakangiga. Ja siiski tuleb põrkuda
materiaalsete võimaluste vastu, milles
nooremal põlvkonnal on kohustus
eakamate ees. Ma ei tea, kas Teil,
Vera, on lähedasi Lasnamäel, kuid
mitmes teises mulle saadetud kirjas
räägiti südamevalust, kus lapsed ja
lapselapsed on olemas, kuid oma
esivanemad justkui unustanud. Vaid
üks pensionäri kiri oli päikeseline
ja rõõm tulenes oma lähedaste
hoolitsusest.
Tegelikult
inimene
saabki end Inimesena tunda vaid
teiste inimestega suheldes. Ja me

kasulik teada
Riigieksamil peab
kaasas olema kehtiv
ID-kaart või pass
17. aprillist algavad Eesti koolides
riigieksamid. Eksamil peavad kehtiva
isikut tõendava dokumendi esitama
kõik
gümnaasiumi
riigieksamite
tegijad, samuti vene õppekeelega

Kuriteoohver saab riigilt
kuni 50 000 krooni

JEVGENI KARAVAJEV
21. ja 22.veebruaril toimus Katleri
Põhikoolis rahvusvaheline võistlus
vehklemises, milles osalesid tüdrukud ja
poisid sünniaastaga 1987 ja nooremad.
Kuuendat korda toimunud võistlus
pühendati Tallinna vehkejannale, Nastja
Savenkole. Osavõtjad olid Eestist,
Lätist, Soomest ja Venemaalt. Tallinna
noored esinesid väga edukalt. Võistluste
läbiviimise korraldas klubi Rünnak.
Neidudest osutus võitjaks V. Gribova
(Põhjakotkas, Tallinn), järgnesid M.
Mataúneva (Tartu) ja J. Kohnovitú
(Espada, Tallinna). Naiskondliku võidu
sai Põhjakotkas.
Noormeestest 55 osavõtja seas võitis
G. Sarantúuk (Põhjakotkas, Tallinn),

Tallinna Munitsipaalpolitsei fotokogu

Munitsipaalpolitsei - mis see on?

foto: Jevgeni Karavajev

järgnesid S. Prinits ja võrdselt E.
Azizov ning A. Aru. Meeskondliku
võidu sai klubu Põhjakotkas.

Võistlus kujunes heaks eeleksamiks
eesti koondisele, kes osaleb MM-il
Bulgaarias.

Palun aidake mind!
Elasin üle 50 aasta Lätis, kuhu sattusin lapsena sõjaajal, kuigi sündisin
Narvas. Nüüd on saatus mind tagasi toonud Eestisse ja elan juba üle aasta
Lasnamäel. Tunnen sügavat soovi käia veelkord sünnilinnas Narvas oma
ema ja sugulaste haudadel. Aga elasime tol ajal Jaani tänaval, mis praegu
jääb Venemaa alla. Ja ma ei tea, kuidas õnnestub käia paigas, kus möödus
mu lapsepõlv ja kus on viimsel puhkusel mu sugulased ja kus mul ei ole
elus enam ühtegi lähedast. Mul ei jätkuks selleks sõiduks endal raha ja
ilma saatjata ei tuleks ma vist toime. Ehk saate anda info Eesti Punasele
Ristile? Palun ärge keelduge abist!
Austusega, Vera, Lasnamäe elanik. (Täpsed andmed toimetusel.)
kõik vajame selliseid kaaslasi, kes on
meist huvitatud just sellisena nagu
me oleme, kes ei taha meid muuta,
vaid mõistavad meie eripära. Sellised
inimesed koos leiavad ka suurimatele
raskustele lahendused ja see on
imeliku mõjuga rikkus, sest jätab
materiaalse poole tahaplaanile.
Seekord on meie rubriigis just Vera
kiri ja toimetuse aadressil jään ootama,
kas keegi Lasnamäe elanikest või
ettevõtjatest saaks kinkida Verale tema
unistuse täitmise. Küllap vastukink Vera
senise elukogemuse jagamisest on
seda väärt. Toimetus ootab pakkumisi

kahe nädala jooksul ja tuleb mõista, kui
see üleskutse jääb tähelepanuta, siis
edastame Vera kirja Punasele Ristile.
On
igati
tunnustamist
ning
toetamist väärt iga inimese valmisolek
otsida lahendusi oma mälestuste
korrastamisel ning seeläbi elule uue ja
jätkuva mõtte andmisel.

Oma murest ja/või lahendustest, mida
soovid teistega jagada, saab kirjutada:
„Jagatud mure“, Lasnamäe leht,
Punane 16, 13619 Tallinn
või tiina.naarits@tallinnlv.ee

Tagasiulatuvalt 1.veebruarist 2004
kehtima hakanud uue ohvriabi seaduse
järgi laienes abi saajate ring ning
riikliku hüvitise määr kasvas 50 000
kroonini. Nüüdsest hüvitatakse lisaks
füüsilise tervise taastamisega seotud
kuludele ka vaimse tervisega seotud
kulud. Suurenevad ka hukkunud ohvri
ülalpeetavatele makstavad hüvitised.
Hüvitist makstakse nii tahtlikult toime
pandud kui ka ettevaatamatuse
tõttu toimepandud kuriteo puhul.
õigus
ohvriabile
on
kõikidel
inimestel, kes on hooletuse või
halva kohtlemise, füüsilise, vaimse
või seksuaalse vägivalla ohvrid.
Seega võib ohvriabi saada iga
inimene, kellele on vägivallakuriteoga
põhjustatud kannatusi või tekitatud
kahju.
Lisaks
saavad
toetust
inimesed, kes on kandnud ohvri
matusekulutused või ravikulutused.

Tallinna ID-pileteid
saab osta ka Elioni
lauatelefonilt
1. ID-pileti ostmiseks helistage
lühinumbrile
1312
ning
järgige
hääljuhiseid. Vene keelele üleminekuks
tuleb telefoninumbri valimise järel valida
1.
2. Sobiva pileti valimiseks sisestage
telefoniaparaadi klaviatuuril ID-pileti
tüüp ning *. Ühelt telefoninumbrilt saab
tellida sõidukaarte kuni 500 krooni
väärtuses ühe kalendrikuu kohta.
3. Sisestage selle isiku isikukood,
kellele
ID-pilet
ostetakse,
ning
kinnitage tehing, valides #. ID-pileti
maksumus
lisatakse
igakuisele
telefoniarvele, sellele lisatakse ka
Sertiﬁtseerimiskeskuse
teenustasu
2 krooni. Kõne numbrile 1312

põhikooli õpilased, kes soovivad
eesti keele eksamit ühildada Eesti
kodakondsuse taotlemiseks vajaliku
riigikeele eksamiga.
Soovitatav on üle kontrollida
dokumendi kehtivusaeg, et vajadusel
õigeaegselt esitada uue dokumendi
taotlus.
Täpsem
info
internetiaadressilt www.pass.ee või lähimast
kodakondsus- ja migratsiooniameti
kontorist.
LASNAMÄE LEHT / KMA

Ohvriabi hüvitise taotlemiseks tuleb
pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse vähemalt ühe aasta jooksul
kuriteo toimepanemisest või ohvri
surma päevast alates. Taotluseid on
erijuhtudel võimalik esitada ka hiljem.
Hüvitise suuruse määramise aluseks
võetakse
aluseks
töövõimetusest
tulenev kahju, ohvri ravikulud, prillidele,
hambaproteesidele, kontaktläätsedele
ja
muudele
keha
funktsioone
asendavatele
abivahenditele
ning
riietele tekitatud kahju, ohvri surmast
tulenev kahju ja ohvri matusekulud.
Ohvriabi seaduse alusel hüvitatakse
70 protsenti tekkinud varalisest
kahjust, kuid mitte rohkem kui 50
000 krooni. Matusekulude hüvitamine
sätestati kindla summana, mis on 5
500 krooni. Kui inimene on saanud
riiklikku matusetoetust (2000 krooni),
arvutatakse see summast maha.
LASNAMÄE LEHT / SOTSIAALMINISTEERIUMI
kodulehekülg www.sm.ee

tasustatakse vastavalt paketikohase
võrgusisese kõne maksumusele
4. Pileti kehtivuse kontrollimiseks
helistage numbrile 1312 ja vajutage *.
Nii saab kontrollida sellelt lauatelefonilt
viimasena tellitud ID-pileti kehtivust.
ID-pileti kehtivust saab kontrollida ka
veebilehel www.pilet.ee, telefoni teel
ID-kaardi abiliinile 1777 helistades ning
kõigis müügikohtades, kus ID-pileteid
sularaha eest müüakse.
Selleks, et vältida oma telefoni
kuritahtlikku kasutamist, on võimalik
tellida juhitav väljuvate kõnede piirang.
Juhitavat väljuvate kõnede piirangut
on võimalik tellida Elioni esindustest,
klienditeeninduse telefonilt 165 või
Elioni e-teenindusest www.elion.ee .
Ühiskaardid kehtivad nii Tallinna
ühistranspordis
kui
Elektriraudtee
rongides, kehtivus 30 päeva.
LASNAMÄE LEHT / RAEPRESS
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TEATED
ÜLEMISTE CENTER ALUSTAB
1.aprillil kell 12 avatakse Lasnamäe
piiril, Suur-Sõjamäe 4 piirkonna
suurim
kaubanduskeskus,
Ülemiste Center.
KORTERIÜHISTUTE INFOPÄEV
toimub 7.aprillil kell 16 Punane tn 16.
Täpsem info teabekorraldusnõunik
Larissa Škurat´ilt.
JÄÄB KAKS KONSTAABLIPUNKTI
Alates 1.aprillist on suletud
konstaablipunkt Punane tn 16.
Politsei võtab kodanikke vastu
kahes konstaablipunktis:
Mahtra 48 (T ja K kell 9-11, N kell 1719), Paasiku 16 (E ja N kell 11-18)
ning politseiosakonnas Lastekodu
31a (T kell 9-11, N kell 17-19).
TASUTA RIIDEABI
MTÜ-lt Jumalalaegas: Arbu tn 8,
teisipäevast laupäevani kell 11-19.
Täpsem info telefonil 566 01 051.
HINGELINE JA AINELINE ABI
MTÜ-lt TALLINNA LINNAMISJON
Kivila tn 11; pakub hingelist ja
ainelist abi. Kliendikeskus avatud
esmaspäevast reedeni kell 11-16.
Kauplus avatud E kell 12-18, T-R
kell 10-18 ja L kell 11-15. Samas
võetakse vastu riideid, jalanõusid,
majapidamistarbeid. Täpsem info
telefonil 51 63 235.
ÜHENDUS “LAPSEVANEMAD
NARKOMAANIA VASTU”
pakub tasuta venekeelset abi
narko- ja alkoholisõltuvusega
noorte pereliikmetele. Vanemad
kohtuvad kolmapäeviti Lasnamäe
Noortekeskuses, Kahu tn 4 kell
18.30-21 (tel 555 61 501, Tamara).
Reedeti
töötab
vanematega
psühholoog aadressil Mardi tn 3 kell
19-21 (tel 646 2777, 523 4607, Alla).

SOTSIAALKESKUS
Killustiku 16, tel 621 8998
Loengud loodusravist proviisor
Kaljo Mandrelt: 5. ja 12.aprillil
kell 13.
Arvuti algõpe pensionäridele
nii eesti kui vene keeles ja
arvuti
kasutamise
võimalus
(registreeruda tel 621 8998).

RAAMATUKOGUD
PAEPEALSE RAAMATUKOGUS
P.Pinna tn 2, tel 632 7463,
www.keskraamatukogu.ee
02.04. kell 16 Uute raamatute
väljapanek
06.04. näitus “Taskukalendrid läbi
aegade”
07.04. kell 15 “Meie pere munadepühad” - joonistame jameisterdame
munadepühadeks kaardi
13.04. näitus “Ei nime, ei hinda”
- näitus Leelo Tungla raamatutest
14.04. näitus “Ohutut liiklemist”
16.04. kell 16 Uute raamatute
väljapanek
20.04. näitus Charlie Chaplin- 115
23.04. “Tare-tareke” -nukuetendus

TÖÖPAKKUMINE

LAAGNA GÜMNAASIUM OOTAB
UUSI ÕPILASI
Vikerlase tn 16, tel 632 7323,
www.laagna.tln.edu.ee
Lapsi registreeritakse I klassi tööpäeviti kooli kantseleis kell 9-15.
Muusika
eriklassi
soovijatele
toimuvad musikaalsuse katsed
6. ja 7. aprillil kell 18; majandusõppe
klassi katseid ei ole.
KURISTIKU GÜMNAASIUM
OOTAB UUSI ÕPILASI
Kärberi tn 9, www.kuristiku.tln.edu.ee
Alates 6.aprillist registreeritakse
I klassi astujaid, tel 621 8004.
Dokumente
võetakse
vastu
esmaspäeviti kell 8-14 ja neljapäeviti
kell 14-18. 6. ja 7.aprillil kell 15
tutvustatakse uutele lastele ja
lapsevanematele koolimaja.
2.-9.klassi
võetakse
lapsi
klassitunnistuse alusel vabadele
kohtadele, tel 621 8004 ja 621 8293.
Nii 10.klassi (humanitaar-, reaal-,
majandusklass) kui ka 7.reaalklassi
soovijatele toimuvad katsed 5. ja
6.aprillil kell 15, tel 634 0212.

LARISSA ŠKURAT
teabekorraldusnõunik

Märtsis toimunud Lasnamäe linnaosavalitsuse
korraldatud
ühistute
infopäeva põhiteemaks oli “omavolilised ümberehitused paneelmajade
korterites”. Kokku osales 32 korteriühistute juhatuse liiget, kelle küsimustele
vastas Tallinna Säästva Arengu ja
Planeerimise Ameti Ehitusjärelvalve
teenistuse vanemspetsialist Märt Ilus.
Valdavalt seostusid küsimused
rõdude kinniehitamise ja seega
küttepinna suurendamisega ning
ümberehitustest tuleneva korterite
planeeringu muutmistega. Mõlema
küsimusteringi ainsaks vastuseks

huvitav teada
Päikesesüsteemis
avastati kümnes planeet
Astronoomid avastasid päikesesüsteemist kümnenda, senitundmatu
planeedi, mis tiirleb ümber Päikese
kõige kaugemal orbiidil. Planeet leiti
hiljuti kosmosesse lennutatud Spitzeri
teleskoobi abil ning sellele pandi Eskimo

Keskmine klaviatuur on
räpasem kui WC
Keskmise kontoritöötaja klaviatuuri
ja hiire peal elab 400 korda rohkem
baktereid keskmise kontori WC-s,
selgub BBC vahendatud uurimusest.
Arizona ülikooli uurimusest selgub,
et kontoritöölaual võib elada 10 miljonit
bakterit, igal ruutsentimeetril pesitseb
keskmiselt 135.000 bakterit. Kõige
reostatumad pinnad on telefonid,

maria naljanurk

1. KONSTAABLIJAOSKOND

Juhtivkonstaabel
KULTUURIKESKUS LINDAKIVI
Koorti tn 22, tel 632 1062,
www.lindakivi.ee
03.04 kell 20 tantsuõhtu
ansambliga EHO. Pilet 30.04.04 kell 16 LANSA KESKUSE
noorteüritus
10.04 kell 17 tantsustuudio
AGNETA 5. aastapäeva kontsert
10.04 kell 20 tantsuõhtu
ansambliga EHO. Pilet 30.17.04 kell 17 PEREKRJOSTOK,
kontsert külalisesinejatega
17.04 kell 20 tantsuõhtu
ansambliga EHO. Pilet 30.18.04 kell 18 Teatrietendus, A.
Vampilov “Pardijaht”

Ühistute infopäeval arutati

Õpetaja räägib loodusest: „Linnupaar tõi
ussikesi ja toitis oma poegi. Mille üle sa,
Oliver, muigad?“
„Selle üle, et tütred ei saanud midagi!“

kõlas, et selliste ehitustööde tegemise
õigsus eeldab vastavat projekti ja
kooskõlastust.
Lisaks arutati esikutele lisauste
ehitamise küsimust, mille jaoks
eraldi projekti ei ole vaja tellida, kuna
suurem osa lisauksi on välja ehitatud
enne korteriühistute moodustamist ja
need uksed ei kahjusta ühisomandit.
Korteriühistud, kes teevad hoones
fassaadi
passiga
määratlemata
renoveerimis- ja ehitustöid, peavad
taotlema ehitus- ja kasutusload.
Seejuures ei ole mõisteid “lubatud
ja keelatud ümberehitused”, kõike
on võimalik, peab lihtsalt vastavalt
nõutele vormistama dokumendid:
100%
korteri
kaasomanike
nõusolek ning korteriühistu juhatuse
ja Eesti Projekti (Kadaka tee 36)
kooskõlastused.
Konkreetsete probleemide korral
tuleb kirjalikult pöörduda
ehitusjärelvalve teenistusse, Harju tn 13.
ookeanijumalanna järgi nimeks Sedna.
Sedna võib olla isegi suurem kui Pluto,
mille läbimõõt on 2250 kilomeetrit
ning mida seni peeti päikesesüsteemi
kaugeimaks planeediks. Osa astronoome küll kahtleb veel, kas
taevakeha
ikka
võib
nimetada
planeediks, kuid on ka arvamusi, mille
järgi muudab avastus meie arusaama
päikesesüsteemist täielikult.
POSTIMEES ONLINE

klaviatuurid ja arvutihiired. Keskmises
WC-potis seevastu on vaid 300 bakterit
ruutsentimeetri kohta. Töölauad on
bakterite inkubaatorid, kommenteeris
Arizona ülikooli bioloog Charles Gerba:
«Külmetushaiguse
nakkus
püsib
töölaual elujõulisena kuni 72 tundi.»
Uurimus näitas ka, et kui töötajatel
õpetati oma töölauda õigesti puhastama, võis sellel elavate bakterite hulka
vähendada 99 % võrra.
POSTIMEES ONLINE

:)

:)

„Tead, Allan on ikka suur optimist.“
„Miks sa nii arvad?“
„Ta ostis oma viimase raha eest omale uue
rahakoti.“

„Marika miks sa silmad kinni paned kui
šokolaadi suhu pistad?“
„Lubasin emale, et ma ei vaata enam
maiustuste poolegi.“

:)

:)

:)

:)

Siin veerus tööandjate kuulutused
tasuta, info edastada toimetuse
e-posti kaudu.

LASNAMÄE ÜLDGÜMNAASIUM
Läänemere tee 31, tel 636 6114,
www.lasylg.tln.edu.ee
30.märtsil kell 16 lahtiste uste
päev
gümnaasiumi
astujaile.
5. aprillil kell 18.30 tutvustatakse
lastevanematele kooli õppimise ja
vaba aja sisustamise võimalusi.

Lasnamäe jaotub
kolmeks konstaablijaoskonnaks

RUSLAN
LAANJÄRV
(28.a.)
Politseis alates 1994.aastast, keskharidus,
alates 2003.aastast õpib Sisekaitseakadeemia
Politseikolledžis. Vabal ajal tegeleb muu hulgas
maletamisega, milles on olnud edukas.
Alates
01.01.2004.a. juhtivkonstaabel
– 1.konstaablijaoskonna juht, kelle alluvuses
on 5 konstaablit.
Teenindab
elanikke
aadressidel:
Katusepapi, Kivimurru, Majaka, Paekivi,
Tuulemäe, Pallasti, Sikupilli, Peterburi tee1
- 56 , Lasnamäe, Uuslinna, Asunduse, Tuha,
Killustiku, Pae, Ülemiste, Suur-Sõjamäe, KeskSõjamäe, Väike- Sõjamäe, Vesse, Keevise,
Kantsi, Valukoja, Valge, Punane 1-39, Pae,
Paekaare, Suur-Paala, Väike- Paala, Liikuri,
Kiive, Võidujooksu, Turba, Narva mnt. 130,142,
Tartu mnt. 85,87,89

2. KONSTAABLIJAOSKOND

Juhtivkonstaabel

VLADIMIR
BARANOV
(48.a.)

Naljanurka saab iga lugeja sisustada, saates
anekdoote, naljapilte ja kommentaare:
Lasnamäe Leht, Punane tn 16, Tallinn
13619 või e- postiga: marianaljad@hot.ee.

1986.a. lõpetas Siseministeeriumi Akadeemia
Peterburis.
Alates
12.01.2004.a. juhtivkonstaabel
– 2.konstaablijaoskonna juht, kelle alluvuses
on 6 konstaablit.
Teenindab elanikke aadressidel: Koorti,
Paekalda, Narva mnt. 117, 150/17-150/90,
Võru, Virbi, Loitsu, Härma, Arbu, Alvari,
Kalevipoja, Kalevipoja põik, Punane 43- lõpuni,
Peterburi tee 58 -lõpuni, Pinna, Vikerlase,
Kahu, Vilisuu, Pikri, Vesse3,9, Lagedi tee, Väo
tee, Anni, Osmussaare, Kuuli, Gaasi, Paneeli,
Betooni, Betooni põik, Armatuuri tee.

3. KONSTAABLIJAOSKOND

Juhtivkonstaabel

ANDREI
MATRJOŠIN
(32.a.)
Politseis alates 1992.aastast, staaž
11.aastat 6 kuud, kõrgharidus, lõpetas Moskva
Riikliku Majandusülikooli õigusteaduskonna.
Vabal ajal tegeleb aktiivselt spordiga.
1999. aastal sai vanemkonstaabliks ja
alates 12.01.2004.a. on juhtivkonstaabel
– 3.konstaablijaoskonna juht, kelle alluvuses
on 11 konstaablit.
Teenindab elanikke aadressidel: Kivila,
Mahtra, Raadiku, Ümera, Sinimäe, Kärberi,
Linnamäe,
Muhu ,
Paasiku,
Katleri,
Läänemere, Tondiraba, Narva mnt. 152,156,
Vormsi, Kihnu, Priisle tee, Mustakivi tee

Õiguskaitsesüsteemis alates 1976.aastast,
staaž 28.aastat ja 5 kuud, kõrgharidus,

LASNAMÄE HALDUSKOGU OTSUSTAS:
18.veebruaril 2004
1. Kinnitada Lasnamäe Halduskogu
ettevõtluskomisjoni liikmeteks Raissa
Zerkalina, Jevgeni Ivanov, Rostislav
Troskov ja Margit Toop.
2. Kooskõlastada AS K-Projekt poolt
koostatud Narva mnt, Vormsi tn ja Vormsi
5 vahelise maa-ala detailplaneering nr
03130 märkusteta.
3. Kooskõlastada OÜ EMP A&I koostatud
Peterburi tee 46 kinnistu detailplaneering
nr 2002/78 märkusteta.
4. Kooskõlastada Mustakivi tee 21 kinnistu
detailplaneeringu lähteülesanne nr 1793
märkusteta.
5.
Kooskõlastada
Virbi
tn
10

Omavoliliselt paigaldatud
reklaamkandjad likvideeritakse
Kõigil, kes on oma reklaamikandjad
omavoliliselt paigaldanud Lasnamäe
tänavavalguspostidele või mujale
(ilma kohaliku omavalitsuse nõutava
kooskõlastuseta),
tuleb
võtta

Parimad vanapaberikogujad
võidavad klassiekskursiooni
Tallinna Kommunaalamet ja Haridusamet ning AS Cleanway Secto
korraldavad kevadisel heakorrakuul
Tallinna koolides vanapaberi kogumise
kampaania. 29. märtsil algava

Elektrirongides pilet õpilastele
ja pensionäridele 8 krooni

:)

TÖÖOTSIJATEL
on
võimalik
kasutada Lasnamäe Sotsiaalkeskuses (Killustiku tn 16)
Tööhõiveameti poolt paigaldatud
arvuti-infosüsteemi, et otsida
endale tööd ja sisestada oma
andmed tööpakkumiste saamiseks.

politsei

KULTUUR JA HARIDUS

Alates
28.
märtsist
õpilaspileti/
üliõpilaspileti või pensionitunnistuse
esitamisel maksab 1 korra pilet kõigis
elektrirongides 8 krooni. Pilet kehtib
kõigis elektrirongides sõltumata liinist või
väljumiskellaajast ning läbitud vahemaa
pikkusest.
Seoses sellega ei ole alates märtsi

detailplaneeringu lähteülesanne nr 1796
järgmise märkusega: planeeringuga näha
ette jalakäijate trepp Laagna tee ääres
paiknevasse bussipeatusesse.
6. Kooskõlastada Võidujooksu tn 1a
kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne
nr 1783 märkusteta.
7. Kooskõlastada Vesse tn 4a krundi ja
sellega külgneva ala detailplaneeringu
lähteülesanne nr 1768 märkusteta.
8. Kooskõlastada Linnamäe tee 28 kinnistu
ja ümbritseva ala detailplaneeringu
lähteülesanne nr 1577 märkusteta.
9.
Kooskõlastada
Jüriöö
pargi
detailplaneeringu lähteülesanne nr 1771
märkusteta.

teadaanne
ühendust Lasnamäe linnamajanduse
osakonnaga telefonil 645 7710.
Lasnamäe
Linnaosa
Valitsus
likvideerib omavoliliselt paigaldatud
reklaamkandjad heakorrakuu raames
(aprill-mai ka).
kampaania käigus koguvad selleks
soovi avaldanud koolid vana-paberit
ja pappi. AS Cleanway Secto ostab
õpilaste kogutud vanapaberi kokku
tavalisest poole kallimalt, mis on
400 krooni tonn. Kõige rohkem
vanapaberit kogunud klass saab
preemiaks ühiskülastuse veeparki.
lõpust elektrirongide sõiduplaanis enam
kindlatel
kellaaegadel
sõitvaid
soodusronge.
Elektriraudtee AS teenindab reisijaid
kuuel liinil: Tallinn-Aegviidu,
Tallinn-Riisipere, Tallinn-Paldiski,
Tallinn-Klooga Rand, Tallinn-Keila ja
Tallinn-Pääsküla.

KULDAR VÄÄRSI
Elektriraudtee AS

