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Lasnamäe Päevad 2004:

TASUTA

kava 2.lk
LINNAKODANIK –
SINA OTSUSTAD!
3.-9.maini toimub Tallinnas
rahvaküsitlus:
Kas
piirata
öist alkoholimüüki Tallinnas?
Lasnamäel saab oma seisukohta
avaldada kahes küsitluspunktis:
* Lasnamäe Linnaosa Valitsus,
Punane 16: E-P kell 9-17
* Lasnamäe Citymarket, Mustakivi
tee 13: E-P kell 10-21
Alus: Tallinna Linnavolikogu
01.04.2004 otsus nr 62

LASNAMÄE POLITSEI
UUES MAJAS

AS Glaskek on paigaldanud aknad ka Alvari tänava sotsiaalmajale.

foto: Tarmo Lausing

Lasnamäe aknatootja
teeb ühistutega koostööd
TARMO LAUSING
linnaosavanema abi

Aktsiaseltsi Glaskek müügidirektori Ingvar Kadastu sõnul
on Lasnamäel järjest rohkem
ettevõtlikke ühistuid, kes tellivad
korraga terve maja korteritele
akende vahetuse, hoides
sellega märgatavalt raha kokku.
Lasnamäel, Peterburi tee 47 asuv
AS Glaskek on järjepidevalt tegutsenud
juba kaksteist aastat. Ettevõte alustas
1992. aastal klaaspakettide tootmisega,
tänaseks on aga Glaskeki tootevalik
oluliselt laiem.Valmistatakse plastaknaid,
puit-ja puitalumiiniumaknaid ning klaasalumiiniumkonstruktsioon. Loomulikult
teostab ettevõte ka kõikide oma toodete

teadaanne
SOTSIAALHOOLEKANDE
OSAKOND TEATAB
LAPSEVANEMATELE
Vähekindlustatud perede vanematel
on võimalik taotleda Tallinna linnalt ühekordset toetust, kui laps lõpetab põhikooli

ehituslikku
paigaldust.
Tootmises
kasutatavad toormaterjalid hangitakse
enamuses piiri tagant, kuid näiteks
puitakende valmistamisel kasutatav
liimpuit pärineb Eestimaalt. Ühtekokku
on Tallinna, Tartu, Daugavpilsi ja SanktPeterburi tehased võimelised tootma
kuni 800 akent päevas.
Täna on Glaskek esindatud praktiliselt
kõikides Eesti suuremates linnades.
Oma tegevust on laiendatud ka Lätis ja
Leedus ning Venemaal Sankt-Peterburis.
Tallinnas leiab Glaskeki esinduse
Mustakivi keskusest, Pae tänavalt,
Rocca al Mare keskusest, Sõpruse
puiesteelt või Sõle tänavalt. Kuna
ettevõtte peakontor ja tehased asuvad
Lasnamäel, on Glaskek tööandjaks
ligi poolesajale lasnamäelasele. Kõigis
Glaskeki asutustes kokku töötab 291
inimest.

ENERGIASÄÄSTLIKUD AKNAD
Juhtkonna sõnul seadis Glaskek
juba algusaastatel eesmärgiks toota
energiasäästlikke
ja
kvaliteetseid
aknaid. Energiatootmise pideva kalline-

või gümnaasiumi või osaleb tasulises
suvelaagris (Alus: Tallinna Linnavalitsuse
18.02.2004 määrus nr 14 ja Tallinna
Linnavolikogu 23.01.2003 määrus nr 6).
Vähekindlustatud
on
pere,
kelle
netosissetulek
esimese
pereliikme
kohta
on
väiksem
kui
100%
kehtivast miinimumpalgast ehk 2181
krooni ja iga järgmise pereliikme

mise tõttu suurenevad inimeste kulutused energiale ning seetõttu pööratakse
energiasäästlikkusele järjest rohkem
tähelepanu.
On teada, et tänapäeva normidele
mittevastavate akende kaudu on
soojakaod suured. Seetõttu on ettevõte
loomise hetkest alates pidevalt arendanud
ja täiendanud ﬁrma tootevalikut, et
pakkuda inimestele parimat lahendust
energiasäästlike akende osas. Energia
kokkuhoid aitab aga säästa nii ühiskonna
ressursse kui ka elanike raha.

KOOSTÖÖ KORTERIÜHISTUTEGA
“On heameel tõdeda, et meil on
käimas tihe koostöö ka Lasnamäe
korteriühistutega,”
ütles
Ingvar
Kadastu. Tema sõnul on järjest rohkem
ettevõtlikke ühistuid, kes tellivad korraga
terve maja korteritele akende vahetuse,
hoides sellega märgatavalt raha kokku.
Kuna tavaliselt ei ole korteriühistul
korraga akende täit hinda võimalik välja
maksta, siis kasutatakse pankade abi
ning sõlmitakse koostööleping Glaskeki,
panga ja ühistu vahel.

kohta väiksem kui 75% kehtivast
miinimumpalgast ehk 1636 krooni.
Toetuse
taotlemise
tingimused:
toetuse
taotleja
elukohaks
on
registreeritud
Tallinna
linn;
pere
on
vähekindlustatud;
- toetust saab taotleda üks lapsevanem.
Toetuse
taotlemiseks
pöörduda
Lasnamäe LOV sotsiaalhoolekande

Siiski on Kadastu sõnul murettekitav
vaadata, kuidas magalarajoonides, mitte
üksnes Lasnamäel on akende vahetamise ja rõdude kinniehitamisega mindud
liialt isevoolu teed. “Puudub süsteem,
puudub ühtne lahendus,” ütles Kadastu.
“Näeme siin koostöös linnaosaga ja
linnaarhitektidega erinevaid võimalusi.
Oleme valmis välja töötama erinevaid
fassaadilahendusi, mis oleks silmal
hea vaadata ja vastuvõetav ka
hinnatasemelt,” lisas Kadastu.
Lasnamäe linnaosavanema Kalev
Kallo sõnul on Lasnamäel palju neid
objekte, kus Glaskek on akende
paigaldamisel head tööd teinud. “Pean
Lasnamäe ühistute jaoks oluliseks
võimalust tellida soodustingimustel
uued aknad terve maja jaoks,” ütles
Kalev Kallo. Headeks näideteks
ettevõtte Glaskek poolt Lasnamäel
tehtud töödest on Loometsa 6 ja Alvari
37 asuvate munitsipaalmajade aknad.
Aknatöid on Lasnamäel tehtud
erinevates ühistutes, näiteks KÜ
Majaka 38, KÜ Majaka 49, KÜ Kiive
10, KÜ Pallasti 10.

osakonna elukohajärgsesse klienditeen
induskeskusesse (Punane 16, Sikupilli
6, Pae 19, Mahtra 48, vastuvõtt: E 9-12
ja 14-17.30, T ja N 9-12 ja 14-16.30 ja
R 9-12) või elukohajärgse lastekaitse
spetsialisti poole (Punane 16, Mahtra
48, vastuvõtt E 9-12 ja 14-17.30 ja N
9-12 ja 14-16.30). Täiendav info telefonil
6457753.

19.aprillist on avatud Vikerlase tn
14 Ida Politseiosakonna vastvalminud hoone, mis on esimene
politseile rajatud ehitis Lasnamäel.
Kodanike vastuvõtt Lastekodu 31a
on lõpetatud. Politseiosakonna
uues hoones, Vikerlase 14
hakkavad elanikke vastu võtma
Lasnamäe 1. ja 2. politseijaoskonna
konstaablid,
3.politseijaoskonna
konstaablid võtavad elanikke vastu
konstaablipunktides, Mahtra tn 48
ja Paasiku 7.
LASNAMÄE LEHT

MM HÕBE LASNAMÄE
NEIULE JA KLUBILE!
Valentina
Gribova
(16a) võitis
hõbemedali
1.-8.aprillini
Bulgaarias
Plovdivis
toimunud
kadettide ja
juunioride
vehklemise
maailmameistrivõistlustel.
Tütarlapsi oli
võistlustules
üle saja,
kulla võitis
korealanna
Li Bo Da.
V. Gribova treenib ennast Lasnamäel asuvas klubis Põhjakotkas, treenerid S. Gubarev ja
J. Karavajev. (Sama klubi liige,
Aleksei Holojejenko saavutas eduka 10.koha 150-ne võistleja seas.)
LASNAMÄE LEHT

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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Lasnamäe vanem

linnaosavalitsuse 7 osakonda

Nooruslikult kevadet tervitades

KALEV KALLO
Aprillikuu toob endaga kaasa
Lasnamäe tähtsündmuse

Pidupäevadeks koduümbrus
puhtaks!

Juba 11.korda toimuvad Lasnamäe
Päevad, seekord deviisi all “NOORTELT
JA NOORUSLIKULT”. Kui heidate pilgu
allpool ära toodud Lasnamäe Päevade
kavale, siis on võimatu jätta märkamata,
et peamised esinejad nii kontsertidel kui
spordivõistlustel on kõige väiksemad
lasnamäelased lasteaedadest ja veidi
suuremad koolidest. Kõik nad tahavad
väga näidata, mida nad on talve jooksul
õppinud ja seepärast on kõik Lasnamäe
elanikud oodatud kaasa elama. Oma
kohalolekuga valmistame suurt rõõmu
väikestele esinejatele ja saame seda ka
sülega vastu. Kui varasematel aastatel
kimbutas ruumikitsikus, siis nüüd on
uhiuues kergejõustikuhallis piisavalt
ruumi nii võistlejatele, kaasaelajatele kui
pealtvaatajatele. Saame seal kokku ja
rõõmustame koos väikeste võistlejatega.

Iga korralik peremees ja perenaine
teevad enne, kui kutsuda külalisi ja
hakata pidu pidama, õue puhtaks ja kodu
korda. Sellest mõttest saab alguse ka
aprillikuu teine tähtsündmus, mis samuti
puudutab igaüht meist. 12. aprillil algab
ülelinnaline heakorrakuu, mis kestab
16. maini. Ülelinnaliselt on see küll nii,
aga meie oleme veidi erilises olukorras,
meil algab ju pidu varem. Siinjuures on
väga suur ja väga tõsine palve kõikidele
lasnamäelastele,
korterühistutele,
ettevõtetele, koolidele ja ka lasteaedadele,
lööme käed külge, teeme oma kodu
ümbruse korda. Ärme alati vaatame, et
minu krundi piir läheb täpselt siit ja edasi
pole minu asi. See puudutab haljasalasid,
mis jäävad elumajade sisehoovidesse ja
kus on võib-olla laste mänguväljakud, kus
teie lapsed mängivas käivad. Teeme siis
nende ümbruse korda, on see ju meie
enda laste jaoks.
Kuna
heakorraks
ettenähtud
raha on eelarves alla igasugust
mõistlikkuse piiri, mis ei arvesta
ei Lasnamäe pindala ega elanike
arvuga ja Linnavalitsus ei ole kahjuks
senini reageerinud meie täiendavale
taotlusele heakorra rahade osas, siis
oleme otsustanud kulutada suurema
osa oma linnaosa reservist Lasnamäe
heakorrastamiseks. Ligi pool miljonit
krooni võtame laste mänguväljakute
korrastamiseks,
ligi
200
tuhat
krooni täiendavate pargipinkide ja

Pidupäevade kulminatsioon on
traditsiooniline
Koos lõkke süütamisega Jüriöö
pargis meenutame koos, et juba 661.
aastat tagasi tegid eestlased veel
ühe meeleheitliku katse võita tagasi
vabadus, ajada minema orjastajad.
Seekord katse ebaõnnestus, aga
vabadusiha, vabadustuli ei kustunud
kunagi, ta jäi hõõguma oodates
momenti, mil võiks eredalt lõkkele
lüüa. Täna meil on vabadus ja valikud.
Valik ka leida meelisüritus Lasnamäe
Päevade kavast.

Rahvastikuregistri osakond
Osakond on üks linnaosavalitsuse
seitsmest osakonnast. Rahvastikuregistri osakond moodustati 1992.aasta
novembris, kui Siseasjade osakondade
passilauad lõpetasid töö elanike
sisse- ja väljakirjutuse osas ning
nimetatud tööülesanded läksid kohaliku
omavalitsuse pädevusse.
Osakonna koosseisus on käesoleval
ajal 9 töötajat, kes teenindavad kogu
Lasnamäe elanikkonda ja ka teiste
linnaosade elanikke, kui neil on sobivam
pöörduda meie linnaosa registrisse.
Registriosakonna ametnikud võtavad
vastu Punane 16 ja Mahtra 48. Elanik
saab elukoha vahetuse korral oma uue
elukoha registreerida ja võtta vajadusel
tõendi oma registreeritud elukoha
kohta. Lisaks eeltoodule saavad

korteriomanikud anda meie osakonda
avalduse nende isikute väljakirjutuseks,
kes on nende korterisse sisse
kirjutatud, kuid ei oma õigust antud
ruumi elukohana kasutada.
Rahvastikuregistri osakond teeb
dokumentidel põhinevaid muudatusi ja
parandusi rahvastikuregistri andmebaasis ning väljastab vajadusel
arhiivitõendeid
Lasnamäel
olnud
sissekirjutuse kohta.
Rahvastikuregistri osakond on kaasatud
kõigil valimistel, rahvahääletustel ja referendumitel, kuna hääletuseks vajalikud
nimekirjad on koostatud rahvastikuregistrisse kantud isikuandmete põhjal.
Vajaduse korral võib iga Lasnamäe
elanik oma andmeid rahvastikuregistris
kontrollida.

VANEMREGISTRIPIDAJAD, Punane 16
REET LOHVART
tel 645 7740
REET MIHHAILOV
tel 645 7732

foto: Lembit Michelson

prügiurnide paigaldamiseks, ligi 150
tuhat omavoliliselt püstitatud koledate
garaazide lammutamiseks jne. Väga
palju tuleb kulutusi teha omavoliliste
prügilate likvideerimiseks, mida on
talve jooksul tekkinud lugematul
hulgal.
Lugupeetud lasnamäelased: ÕU JA
KODU KORDA JA SIIS PEOLE!

elukoha registreerimine, elukoha
tõendite
väljastamine, kutsealuste arvelevõtmine

JUHATAJA
SIRJE MEIDRA
tel 645 7730

NOOREMSPETSIALISTID, Punane 16
SOILI JÕGISTE
tel 645 7735
HELLE VAHER
tel 645 7733
SILVIA PÄLIN
tel 645 7738
elukoha registreerimine
NOOREMSPETSIALISTID, Mahtra 48
PILLE SIENKIEWICZ
tel 645 7946
INGRID NÕMMIK
tel 645 7943
MARI VIINAMÄGI
tel 645 7942
elukoha registreerimine

Lasnamäe Päevad 2004:
N O O R T E L T
19.04.-02.05.

Lasnamäe lasteaedade LOOMINGUNÄITUS
Lindakivi Kultuurikeskuse fuajees,Koorti 22

J A
LAUPÄEV, 24.APRILL
Kell 11.00

KOLMAPÄEV, 21.APRILL
Kell 12.00
Kell 14.00

Koolidevahelised minijalgpallivõistlused
Kuristiku Gümnaasiumis,
Kärberi 9

Kell 12.00 16.00

NELJAPÄEV, 22. APRILL
Kell 14.00
Kell 10.00
Kell 13.00

Kell 18.00

Lasnamäe lasteaedade teatevõistlused
Lasnamäe Kergejõustikuhallis,
Punane 45
Lasnamäe eesti õppekeelega koolide
algklasside kirjanduspäev:
Külas on Leelo Tungal.
Laagna Gümnaasiumis, Vikerlase 16
Lasnamäe koolide omaloominguõhtu
Tondiraba Keskkoolis, Punane 69

Kell 17.00
Kell 20.00

Kell 10.00
Kell 11.00
Kell 11.00
Kell 14.00
Kell 19.00
Kell 19.00
Kell 20.00

Tütarlaste käsipalliturniir
Lasnamäe Spordikompleksis, Pae 1
Laste V Estraadilaulukonkurss Lindakivi
Kultuurikeskuses, Koorti 22
Poiste käsipalliturniir Kuristiku
Gümnaasiumis, Kärberi 9
Tantsuõhtu ansambliga PS-TROIKA
Lindakivi Kultuurikeskuses, Koorti 22
Lasnamäe koolide jäädisko Jeti
Jäähallis, sissepääs kutsetega
Jüriöö ülestõusu 661.aastapäeva
tähistamine Jüriöö pargis Suur-Sõjamäel

Poiste käsipalliturniir jätkub
Kuristiku Gümnaasiumis, Kärberi 9
Judoturniir Lasnamäe
Spordikompleksis, Pae 1
Meelelahutusprogramm Sikupilli
Prismas, Tartu mnt 87
Meelelahutusprogramm Lasnamäe
Citymarketis, Mustakivi tee 13
Ukraina kollektiivide kevadfestival
Lindakivi Kultuurikeskuses, Koorti 22
Kontsert noortele:
PX-band ja TRAINS
Lindakivi Kultuurikeskuses, Koorti 22
Tantsuõhtu ansambliga EHO
Võistlevad Lasnamäe lasteaiad Lasnamäe Päevad 2003 raames.
Lindakivi Kultuurikeskuses, Koorti 22

foto: Vassili Salja

PÜHAPÄEV, 25.APRILL

REEDE, 23.APRILL
Kell 10.00

N O O R U S L I K U L T

Kell 14.00

Kell 12-22
Kell 12.00
Kell 13.40
Kell 14.00
Kell 15.00

Minijalgpalliturniir Lasnamäe
Spordikompleksis, Pae 1
Poiste käsipalliturniir jätkub Kuristiku
Gümnaasiumis, Kärberi 9
Lindakivi Kultuurikeskuse kollektiivide
kontsert ja Moskvini Moekooli
MOESHOW Lindakivi Kultuurikeskuses, Koorti 22
Vabaõhukontsert Lindakivi
Kultuurikeskuse juures, Koorti 22:
Laulukonkursi laureaatide kontsert
ja mautasustamine
Kick-boxingu show
IRIS ja STREET BALLETT
Vladimir Trušin – külaline St. Peterburist

Võistlevad Lasnamäe lasteaiad Lasnamäe Päevad 2003 raames

Kell 16.00
Kell 17.00

foto: Vassili Salja

Ansambel MEIE MEES
Kevade Rock – esinevad
noorteansamblid:
DARUMA, THICKSPLAT, BIG
ONES, WATERFALL, SHABASH,
NO NAMES, INSANE GORILLAS,
EMERSION

Aprill 2004

Aleksandra Nikolajevna Zahharova – 100
TARMO LAUSING
linnaosavanema abi

Aprillikuu esimesel päeval käis Lasnamäe
linnaosavalitsuse
esindus
eesotsas
linnaosavanem Kalev Kalloga õnnitlemas
Lasnamäe juubilari Aleksandra Zahharovat,
kel täitus sada eluaastat.
Praegune
Iru
hooldekodu
elanik
Aleksandra sündis 1904. aastal Venemaal
Pihkva oblastis Ostrovi linnas. Tallinnasse
tuli ta vahetult pärast Teist Maailmasõda.
Aleksandra
on
pärit
intellektuaalide
perekonnast, tema ema töötas õpetajanna
ning isa riigiametnikuna.
foto: Tarmo Lausing

Iru hooldekodu tegevusjuhi Reigo sõnul
on Aleksandra äärmiselt rahulik ja positiivse
ellusuhtumisega inimene. “Ta on väga
uhke oma vanemate üle ning tähelepanu
väärib ka tema ääretult sõbralik suhtumine
teistesse inimestesse,” ütles Reigo.

Eesti-Ameerika Ärikolledž - 15
GALINA NAZAROVA
EABC HALDUSDIREKTOR

Hoonete kompleksi aadressil
Punane 29, kus asub
Eesti-Ameerika Ärikolledž
(Estonian-American Business
College, edasi - EABC),
nimetatakse mõnikord
“Lasnamäe ülikooliks”.
See on loomulikult nali,
kuid igas naljas on tõetera
sees. Ning siin on tõetera
selles, et EABC-is antakse
kõrgeklassilist kõrgemat
haridust peaaegu igas
ärijuhtimise valdkonnas.

jagatud mure
vahendab

TIINA NAARITS

Lehelugejad tõid
lahenduse: VanaNarva Selts aitab
Eelmises lehes ilmus Vera kiri
palvega aidata tal külastada lähedaste
kalmusid Jaanilinnas. Vahepeal uuris
Vera ise, et Punane Rist teda aidata ei
saa, Vera sõnul ei ole sel organisatsionil
enam pädevust korraldada lihtsustatult
piiriületust kalmude külastamiseks.
Ometi lahendus tuli ja seda
mitmelt heasoovlikult lehelugejalt.
Tatjana andis teada, et on ise tänase
lasnamäelasena endine narvalane
ja käib kord aastas seltsi abiga
sünnilinnas. Lilia aga soovis Verale
teha lihavõttepühade kingituse Narva
sõidukulude toetuseks ning palus
toimetuse vahendusel Vera pangaarve
numbrit.

1989. aastal Duquesne University
(USA) abiga asutatud kolledž oli üks
esimestest eraülikoolidest Eestis, mis
sai riikliku akrediteerimise. Sellest
ajast on EABC-i lõpetanud rohkem
kui tuhat diplomeeritud mänedžeri,
turundusspetsialisti,
reisiäri
juhtimisspetsialisti, juristi, tõlkijat.
Kool areneb pidevalt. Me uuendame
õppeprogramme, viime sisse uued
erialad. Ka sel aastal toimub PRspetsialistide lõpupidu. EABC hakkas
esimesena eraülikoolidest koolitama
avalike suhete spetsialiste.
On selge, et ülikooli mainet
kujundavad mitte ainult selle tudengid
(neid on meil üle 800), vaid suures
osas
loomulikult
kompetentsed
lektorid.
Meie
tudengite
ettevalmistuse kõrge taseme tagavad
nii Eestis kui ka mujal maailmas

Imeline on kogeda, et inimesed,
kes soovivad südamest kedagi aidata,
leiavad selleks võimaluse ja teevad
seda ilma suurema kärata. Tänan
südamest kõiki selle looga seotud
inimesi.
Tänases lehes on Vera loole
järg, et kõik narvalased ja nende
järeltulijad saaksid täpsemat teavet
Vana-Narva
Seltsist.
Kohtusin
seltsi väga erudeeritud ja meeldiva
perenaise,
Vilma
Taalberg´iga
(neiup. Malm, s.1921) ning olen
sügavalt tänulik mulle pühendatud
aja eest. Kuuldut jagangi (paraku
vaid osaliselt) lugejatega:
„Õndsam on anda kui võtta!“ ütleb
mõnusa muigega proua, kellel oli
kaunis lapsepõlv ja noorusest meeles
särav koolilõpupidu, leeripidu ja
kaks õnnelikku abieluaastat. Siis tuli
sõda ja kõik kadus korraga. Kümme
aastat tagasi, noore taasiseseisvunud
Eesti elus oli palju tegemata asju ja
endistel narvakaetel muserdavalt
valus kuulata riigi tasandil räägitavast
Narvaga seotud kaotusest Nõukogude
ajal, hävinud oli oluline väärtus.
06.03.1944 pommitati Narva linna ja
hävitati kaunis barokklinn, purustati
arhitektuuriliselt kaunid hooned.
Keegi ei rääkinud sellest, et
hoonetele lisaks hävisid ka inimelud

tunnustatud teadlased ja praktikud:
professorid N. Bassel, V. Boikov, V.
Nemtšinov, V. Paulman, J. Smigunov;
õppetoolide juhatajad ja lektorid A.
Karjus, M. Levin, J. Haponen jt. Me
teame, et äriedu on võimatu ilma
keelte hea tundmiseta ning seetõttu
pöörame suurt tähelepanu eesti,
vene, inglise, hispaania ja teiste
keelte õpetamisele.
Enne Eesti astumist Euroopa
Liitu avatakse meie koolis lektorite
fototööde näitus “Minu Euroopa”.
Seejärel plaanime avada tudengite
fototööde
näituse
“Noored
ja
vabadus”. 20. aprillil toimub EABCis
Eesti-Ameerika
Ärikolledži
15.sünnipäevale pühendatud teadusja praktikakonverents. 24. aprillil kell
12.00 algavad Avatud uste päevad
2004. aasta abiturientidele.

ja -saatused. Oli unustatud 31.jaanuar
1944, mil sunniti evakueeruma Narva
ja selle ümbruse ligi 20 000 elanikku,
valdavalt vanurid, naised ja lapsed.
Mehed olid ju mobiliseeritud. (Enne
sõda elas Narvas ja selle ümbruses
umbes 24 000 inimest).
See oli väga külm talv ja väga raske
kogemus. Elanikel polnud võimalik midagi
kaasa võtta. Lahkuti vaatamata pakasele
kas jalgsi, jalgrattal, soome kelgul või
tavalist kelku järel vedades. Teadaolevalt
said mõned ainsale vagunile ja seega
rööpaid mööda lahkuda.
Põhjus asutada Vana-Narva Selts oli
mäletada Narva inimesi. 31.jaanuaril 1994
loodigi selts ja tänavu möödus kümme
aastat seltsi tegevusest ning 60 aastat
unustamatust inimhävingust Narvas.
Seltsi üks kindel ülesanne, käia kord
aastas Narvas ja külastada kalmusid
nii Eesti kui Vene poolel, on seni igaaastaselt täidetud. Nii minnakse ka
tänavu juunis kaheks päevaks Narva
(enamasti kahe bussiga), ööbitakse
juba tuttavas paigas Narva-Jõesuus,
külastatakse
Narva
Eesti
Maja
Peetri koguduse hoones. Narva linna
haldussekretäri abiga vormistatakse
tasuta viisad Jaanilinna kalmistul
käimiseks. Sõidukulu ja ööbimine
katsutakse alati väikese rahaga
korraldada, et kõik soovijad saaksid
osaleda. Seni on leitud ka toetajaid.

kasulik teada
Falck trahvib piletita
sõitjaid
AS Falck Eesti ja Tallinna linna vahel on sõlmitud haldusleping, mille kohaselt on Falckil täielik õigus trahvida
ühistranspordis piletita sõitjaid. Tulenevalt Väärteomenetluse seadustikust
on kohtuväline menetleja eraõiguslik

Munitsipaalpolitsei
trahvib prahipõletajaid
Tallinna heakorraeeskirja kohaselt on
prahi põletamine keelatud. Kuivanud
puuokste põletamiseks peab taotlema
loa transpordi-ja keskkonnaametist.
“Munitsipaalpolitsei, kelle otseseks kohuseks on heakorraeeskirjade rikkujaid
korrale kutsuda, võtab kevadised prahipõletajad erilise sihiku alla ja kasutab
nende
korralekutsumiseks
kõiki

Linnapiletil täienenud
pakett ja uus hind
1.aprillist on linnapileti
(Tallinn
Card) omanikul võimalus valida ligi
kaheksakümne erineva tasuta ja
sooduspakkumise
vahel
Tallinna
muuseumides, meelelahutuskeskustes,
kauplustes ja restoranides ning
kehtivad uued hinnad: 6 tunni linnapilet
täiskasvanule maksab 90 krooni ja
lastele kuni 14 eluaastat 45 krooni. 24
tunniks maksab linnapilet täiskasvanule
250, lastele 125 krooni, 48 tunniks
vastavalt 300 ja 150 krooni. 72-ks
tunniks on piletihind täiskasvanule 350
ja lastele 175 krooni.

Andmebaas vabadest
lasteaiakohtadest
Tallinna Haridusametis on valminud
interaktiivne andmebaas vabadest
kohtadest linna lasteaedades. Selle
kohaselt oli andmebaasi valmides
Tallinnas lasteaedades kokku 424
vaba kohta. Endiselt on linna teatud
piirkondades puudus sõimekohtadest,

juriidiline isik halduslepingu alusel.
Seega on AS Falck Eesti kohtuväline
menetleja.
AS-l Falck Eestil on kohustus
vastavalt täitemenetluse seadustikule
väärteomenetluse käigus määratud
rahatrahvid sisse nõuda, vajadusel
ka sundkorras, ning esitada andmed
karistusregistrile.
LASNAMÄE LEHT / RAEPRESS

seadustega ettenähtud vahendeid,”
täpsustas munitsipaalpolitse juht Tiit
Kivikas.
Põletamiseks loa saamiseks
pöörduda: Tallinna Transpordi- ja
Keskonnaametisse, Vabaduse väljak 10,
telefon 640 4270.
Munitsipaalpolitseile info
edastamiseks prahi põletamistest
teatada telefonil 667 8211.
LASNAMÄE LEHT / RAEPRESS

Pileti ettenäitamisel saab selle
kehtivuse ajal külastada tasuta
või soodustusega kõiki pealinna
suuremaid ja huviväärsemaid objekte
- muuseume, kirikuid, teletorni,
botaanika- ja loomaaeda ning sõita
sihtkohtade vahel linnatranspordiga. Nii
pääseb linnapiletiga näiteks ööklubisse
Hollywood, ujuda tervisekeskustes Pirital
ja Viimsis, mängida bowlingut ja palju
muud. Samuti pakub kaart soodustusi
kümnes erinevas eesti käsitöö poes ja
Tallinna tuntud restoranides. Täienenud
on ka üksikturistidele suunatud Tallinna
Ametliku Linnaekskursiooni keeltevalik.
LASNAMÄE LEHT / RAEPRESS

kuigi
Tallinnas
sõimekohtasid üle.

tervikuna

on

Vabade lasteaiakohtade andmebaas on üleval Tallinna Haridusameti
koduleheküljel
(www.haridus.ee)
lasteaiad lingi all vabad kohad.
LASNAMÄE LEHT / TALLINNA HARIDUSAMET

Taastatud on Vabadussõja
ausammas Narvas
Lisaks
peamisele
ülesandele,
külastada igal aastal Narvat, on selts
võtnud ette suuri kohustusi, millest
mitmed on edukalt täidetud. 1994.aastal
avanes masendav vaatepilt Eesti
ainukesest kompaktsest Vabadussõjas
hukkunute kalmistust, kuhu on maetud
198 Vabadussõja võitlejat.Viimne kui üks
metallrist oli maha murtud, kalmistu oli
rämpsu ja okastraati täis, Vabadussõja
mälestussammas oli hävitatud kuni
aluseni. Kohalik muinsuskaitse selts
ei tahtnud midagi muuta, et säilitada
see paik kui vandalismi näidis. VanaNarva Selts oli teist meelt. Kalmistu
ei saa olla kättemaksukoht, see on
paik, kus mäletada, meenutada ja ka
nutta. Nii ongi seltsi eestvedamisel ja
Narva Kaitseliidu, piirivalve ning linna
abiga taastatud mälestussammas
koos originaalkujuga alusega. Samba
sissepühitsemisel 1996.a. osalesid
kõik tol ajal elus olnud kümmekond
vabadussõja veterani, ka tänane Eesti
president ja tema proua.

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

Taastatud Vabadussõja mälestus-sammas
Narva Garnisoni Vabadussõja kalmistul
foto: V. Taalbergi erakogust

Sõiduks Narva koos Vana-Narva
Seltsiga
tuleb
registreeruda
telefonil 656 1340 (samas saab
ka infot kord kuus toimuvatest
kokkusaamistest)
Vana-Narva Selts on tänulik
igasuguse toetussumma üle: a/a
10052037251006 Eesti Ühispangas

Aprill 2004

KULTUUR JA HARIDUS
EESTI KEELE SUHTLEMISKOOL
Võru tn.11 (bussid 44, 51 – Vana-Kuuli
peatus; 13, 67, 68 - Kotka peatus)
telefonid: 635 1424; 52 75 005; fax: 635
1424; e-mail: ingeo@hot.ee
Eesti keele kursused alg-, kesk- ja
kõrgtasemele ning EV kodakondsuse
taotlejatele (hommikul, päeval, õhtul,
ka ﬁrmades). Uued grupid aprillis, mais
– enne suve eksamile!
Õppida on võimalik tavalises grupis,
minigrupis või individuaalselt.
Tagasimaksed: PHARE 50 %,
Maksuamet 26 %. Juhataja Inge Krjukov.

TONDIRABA KESKKOOL võtab
vastu uusi õpilasi
Punane 69, tel 632 7075,
www.traba.ee (bussid 44, 19, 54, 65)
Alates I klassist inglise keele ja
kunstiõpetuse lisatunnid. X klassi
soovijatele lahtiste uste päev
20.05.2004 kell 15.

TONDIRABA TENNISEKESKUS
Tondiraba 11, tel 600 2915,
www.tennisekool.ee
Kutsume huvilisi tutvuma Alo Ojassalu
Tennisekooli tegevuse ja võimalustega!

Noortekoori Ten Sing pop-rock
muusika
TASUTA KEVADKONTSERT
24.aprillil kell 17.30 Nukuteatri suures
saalis Lai tn 1. Täpsem info Noorte
Naiste ja Noorte Meeste Kristliku
Ühingu kodulehel: www.ymca.ee

RAHVATANTSUKONTSERT
24.04. kell 19 Tallinna Linnahallis.
Esinevad “Kuljus” Tallinnast (,kelle
55.sünnipäeva auks kontsert toimub),
“Rossijanotška” Peterburist ja “Belaja
Russ” Minskist. Piletid Piletipunktides
ja Linnahalli kassas.

Ümera Põhikooli TEGEVUS
LÕPETATAKSE 31. augustist
2004. Teeninduspiirkond liidetakse
edaspidi Mahtra Gümnaasiumile.

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI
Koorti tn 22, tel 632 1062,
www.lindakivi.ee
29.04 kell 19.30 Rahvusvahelise tantsupäeva kontsert. Kavas rahvatantsud,
swing- ja stepptantsud, modern- ja
muud tantsud. Tasuta
01.05 kell 20 Tantsuõhtu ansambliga
EHO. Pilet 35.02.05 kell 17 Lauluteater
PEREKRJOSTOK´il külas tuntud bard
Juri Kukin Sankt-Peterburist. Pilet 80.ja 100.- (varem Vene Kultuurikeskuse
kassast, enne etendust kohapeal)
08.05 kell 20 Tantsuõhtu ansambliga
EHO. Pilet 35.09.05 kell 16 Emadepäeva kontsert.
Esinevad Lasnamäe lasteaedade
lapsed. Tasuta
14.05 kell 18 Igor Severjaninile
pühendatud kontsert-etendus. Tasuta
15.05 kell 20 Tantsuõhtu ansambliga
EHO. Pilet 35.16.05 kell 17 Tantsuansambel FIESTA
kontsert
22.05 kell 16 Tantsukool RADA
kontsert
22.05 kell 20 Tantsuõhtu ansambliga
EHO. Pilet 35.23.05 kell 16 Loomingukeskuse
APLAUS kontsert
29.05 kell 15 Loomingukeskuse
DIAPASOON kevadpidu
29.05 kell 18 Tantsustuudio
TERPSIHORE kontsert
29.05 kell 20 Tantsuõhtu ansambliga
EHO. Pilet 35.30.05 kell 17 X-GENERATION kontsert
01.06 kell 18 Kultuurikeskus
LINDAKIVI kollektiivide hooaja
lõppkontsert. Tasuta.

RAAMATUKOGUD
PAEPEALSE RAAMATUKOGU

* Lisaks korraldab EMEX ka
sellel aastal omanikuta autovrakkide
äravedu. Lisainfo: Betooni 12, 625
8666, 625 8628.
* EMEX hoiatab elanikke ja ühistuid
isehakanud metallikokkuostjate eest
ning soovitab oma territooriumil oleva
metallvara suhtes tähelepanelik olla.
On esinenud juhtumeid, kus kevadise
heakorrakuu egiidi all varastatakse
majapidamistest metallesemeid ja
-tehnikat.

• Eraisikutelt võtab autorehve
vastu OÜ Slops ( Maleva 4, Tallinn
tel 661 9448) võtab vastu autorehve
eraisikutelt. Korraga saab tuua kuni
5 rehvi, ühe rehvi hind 10 kr (1kr/kg )
• Juriidilistelt isikutelt võtab
autorehve vastu MTÜ Eesti Rehviliit
(info: Urmas Nikolai 50 48 889 ) võtab
vastu autorehve juriidilistelt isikutelt
700 kr/ tn.
• Aia- ja haljastusjäätmete
kogumis- ja vastuvõtuteenus Eesti
Jäätmeringluse OÜ-lt heakorrakuu
jooksul Tallinna linna era- ja
juriidilistele isikutele. Eraisikutele
kuni 200 l / kott 35 kr, koti korjame ise
kokku. Juriidilistele isikutele 210kr /
tonn + 18%, vastuvõtuhind Jõelähtmel,
ilma transpordita. Vajadusel pakume
transporti lisatasu eest. Infotelefonid
644 0052, 50 78 060.

•
Kogutakse
ohtlikke
jäätmeid koostöös OÜ-ga Kesto.
Kogumiskonteinerid asuvad 22-s
bensiinijaamas üle Tallinna, mis on
avatud ööpäevaringselt. Elanikelt
võetakse vastu järgmisi jäätmeid:
jääkõlisid
ja
õliﬁltreid,
õliseid
pühkmematerjale,
värvi-,
liimi-,
laki- ja lahustijäätmeid jaepakendis,
elavhõbelampe,
aegunud
ja
kasutuskõlbmatuid
ravimeid
ja muid meditsiinilisi jäätmeid,
kemikaale ja pestitsiidide jäätmeid,
elavhõbekraadiklaase
ja
muid
elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid,
patareisid ja akusid.

TEATED
ID-PILETID MÜÜGIL ka
linnaosavalitsuses
Alates 12.aprillist on ID-pileteid
teenustatuta võimalik Lasnamäel
osta Punane tn 16, I korrusel,
linnaosavalitsuse infopunkti kõrval.
Pileteid on võimalik osta kõikidel
tööpäevadel linnaosavalitsuse töötamise
ajal.

KORTERIÜHISTUTE INFOPÄEV
Toimub 26.mail kell 16 Punane tn 16.
Autasustatakse parimaid Lasnamäe
heakorrastajaid, kellele saadetakse ka
kutsed vastavalt konkursi “Lasnamäe
puhtaks” tulemustele.

enne kella seitset ja alates keskpäevast
sõidavad bussid intervalliga 16 minutit.
Hommikustel ja õhtustel tipp-tundidel
intervallid ei muutu.

BUSSIPEATUSEL UUS NIMETUS
Laagna teel Varraku tänava ja Mustakivi
tee vahelisel lõigul paikneva peatuse
nimeks on Tallinna Linnavalitsuse
määruse kohaselt Taevakivi.

TÖÖPAKKUMINE
METALLITÖÖTLEMISETTEVÕTE
ABF Baltic Produktion OÜ

(44a.)
Praegusel
ametikohal
alates
01.04.2004.a. Lõpetanud Tallinna
Pedagoogilise Instituudi ja Paikuse
Politseikooli. Politseiteenistuses alates
30.04.1999a. Hobiks on teater ja
muusika.

KORRAKAITSE
MENETLUSTEENISTUSE JUHT

Korrakaitsetalituse
juhtivkonstaabel

BERT
PÕDER

KOHTULIKE ARUTELUDE
VÄÄRTEOASJADE LAHENDAJA

Korrakaitsetalituse
juhtivkonstaabel

LIIDIA
RÄÄMET
(46a.)
Teenistusstaaž korrakaitseorganites
on 19 aastat. Kuni 01.01.2004.a. töötas

(34a.)
Praegusel
ametikohal
alates
01.01.2004.a.
Alluvaid
on
8
politseiametnikku. Teenistusstaaž on
15 aastat. 1990.aastal lõpetas Tallinna
Miilitsakooli, kust sai juristi diplomi,
samal aastal asus tööle Mere RSAO-s.
1994.aastast teenistuses Lasnamäel.
Aktiivselt tegeleb spordiga, mängib
võrk- ja korvpalli.
PÕHJA PP IDA POLITSEIOSAKOND

LASNAMÄE HALDUSKOGU OTSUSTAS: 17.03.2004
1. Kinnitada halduskogu korrakaitsekomisjoni
liikmeteks Adolf käis ja Vitali Faktulin.
2. Kinnitada halduskogu tarbijakaitse-komisjoni
liikmeks Jevgeni Karavajev.
3. Kooskõlastada Loitsu tn 10a kinnistu
detailplaneeringu lähteülesanne nr 1834
järgmise märkusega: Likvideerida kinnistul
asuv 15 aastat seisnud pooleli olev avariiline
ehitis enne detailplaneeringu algatamist.
4. Kooskõlastada Valge tn 10 kinnistu
detailplaneeringu lähteülesanne nr 1825
märkusteta.
5. Kooskõlastada Narva mnt 150/90, 150a ja
150b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu
lähteülesanne nr 1808 järgmise märkusega:
1993.a. kinnitatud Lasnamäe X M/R lõunaosa

ja XI M/R planeeringus esitatud liiklusskeemi
muutmisel koostada planeeringu naaberalale
uus liiklusskeem.
6. Kooskõlastada Ümera tn 58a kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu lähteülesanne nr
1115 järgmise märkusega: Mitte laiendada
tasulise parkla ala.
7. Kooskõlastada Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c
kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne nr
1846 märkusteta.
8. Mitte koosklastada Narva mnt 131b
maa-ala detailplaneeringu lähteülesannet
nr 1590 järgmisel põhjusel: Ei pea õigeks
haljasvööndisse
planeerida
ärimaa
sihtotstarbelisi ehitisi.

kiri toimetusele

Tore on saada ajalehte Lasnamäe,
kuid paluks leht postitada nii, et pool
lehte poleks postkastist väljas. Eriti
halb on see suvekuudel, kui inimesed
sõidavad mitmeks päevaks kodunt
ära, aga postkastist on kohe näha,
kus pole inimesi kodus. Ennetagem
kuritegevust! Ette tänades, Maie,
Lasnamäe elanik 1980.aastast.

Toimetus vastab: Kiri on edastatud
lehe kirjastajale, Seven Styles
Marekting OÜ-le, kes korraldab
ka levitamist D2D kullerﬁrma abil.
Loodetavalt leiab mure lahenduse.

Juhin tähelepanu täiesti ebamormaalsele olukorrale meie linnaosas asuvatel
laste mänguplatsidel. Pidevalt toovad
koerte omanikud oma koeri just
laste mänguväljakutele, kus need
oma nõudeid rahuldavad ja lapsi
hirmutavad. Ajakirjanduses oli juttu,
et koerte viimine laste mänguplatsile
on keelatud ja rikkujiad karistatakse.
Praktiliselt seda näha pole. Peale selle
kasutavad neid platse teismelised,
rikkudes laste mänguriistu. Palume
tähelepanu platsile Loitsu-Virbi peatuse
vahel. Vajame lasteväljakute märke.
Palume kaasa aidata, et lapsevanemad
saaksid ohutult kasutada meie
linnaosas asuvaid mänguväljakuid,
mitte kartes laste vigastusi või riiete
rikkumist. Margarita M.

Toimetus vastab: Kiri on edastatud linnamajanduse osakonnale, kes tegeleb
heakorra probleemidega. Siiski soovib
toimetus siinkohal arvamust avaldad.
Lapsevanemad võiksid pöörduda mänguväljaku läheduses olevate ühistute poole,
et koos korrastada oma laste õueala,
piirata mänguväljaku osa ja kutsuda
korrale neid, kes laste heaolu häirivad.
Nii saab koostegemisest rõõmu tunda
ja kindlama ning kiirema lahenduse.
Igas ühistus võiksid olla üldkasutatavad
rehad, luuad, labidad ja majahoidjagi
töö saab korraldada nii, et ta hoolitseks
just selle territooriumi eest, mis ühistule
oluline, mitte krundipiiri täpsusega.
Kindla tegevusplaani korral on koostöö
linnaosavalitsusega ka
tõenäoliselt
konstruktiivsem.

Raamatumüüja ostjale: „Soovitan teil osta
selle huumorikogumiku. Te surete naeru kätte!“
„Aga kas teie olete seda lugenud?“ küsib
ostja.
„Naiivne
küsimus!“
märgib
üks
kõrvalseisjaist skeptiliselt. „Ta on ju elus!“
Värske abielupaar väljub kirikust. Naine ütleb
liigutatult mehele:
„Oo, kallim, kuidas ma ootan tänast õhtut!“

maria naljanurk

„Mina samuti,“ vastab mees, „vaevalt suudan
ära oodata!“
„Kas sinu kingad siis ka pigistavad?“ imestab
naine.

:)

:)

Kuusalu, Kuusalu tee 41 (Peterburi mnt
mööda ca 30 km Tallinnast) võtab tööle:
stantsimisjaoskonna meistri ja järgmised
töölised: puurija, faasija-hõõritseja,
stantsija, lukksepp-rihtija, seadmete
remondilukksepp, tööriistalukksepp,
tõstukijuht sisetranspordil, abitööline. Info
telefonil 603 3400.

HELLE
SOOTS

:)

Alates 1. aprillist on sõiduintervallid
muutunud liinil 31 (P. Pinna
– Kunstiakadeemia). Varahommikul

* Linnaosavalitsus likvideerib
omavoliliselt rajatud aiamaad Liikuri ja
Vana-Kuuli tn vahelisel alal.
* Lasnamäe laupäevak toimub 8.mail
algusega kell 10 Narva mnt, Vormsi tn ja
Läänemere tee vahelisel haljasalal,
kõik on oodatud osalema!

Korrakaitsetalituse
juhtivkonstaabel

politseivaneminspektorina Ida PO
korrapidamisteenistuses. Keskharidus
ja erialased täiendkoolitused. Alates
01.01.2004.a. tegeleb väärteoasjades
kohtulikel
aruteludel
karistuse
taotlemisega
ja
politseiametnike
tegevuse peale esitatud kaebuste
lahendamisega. Hobiks on lapsed.

:)

BUSS NR 31 SÕIDUPLAAN
MUUTUS

Kasutamiskõlbmatute patareide
kogumiskastide asukohad:
• Laagna Gümnaasium Vikerlase 16
• Punane Selver Punane 46
Taaskasutatavate jäätmete liikide
kaupa kogumispunktide asukohad
(vanapaber ja papp, polüetüleenja plekktaara, värvitu ja värviline
klaastaara) asukohad:
• Katleri tn/ Paasiku tn vaheline
plats
• Laagna tee/ Mahtra tee (
Mustakivi)
• Pae 57/ Paekaare 40 (Pae
keskus)
• Peterburi tee 4/Peterburi tee 10
• Peterburi tee 64 (Ehitus Service)
• Punane tn/ Kuuli tn
•
P.
Pinna
tn
(
Kotka
Kaubanduskeskus )
•
Smuuli
tee
“
Sõjaraba”
bussipeatus

NOORSOO- JA PREVENTSIOONITEENISTUSE JUHT

:)

Võru tn 11, tel 635 0020
Näitused maikuus: Kevad aias ja
Tähistame emadepäeva koos Euroopa
Liiduga.

Asukohad:
• NESTE Smuuli bensiinijaam
Punane 43
• STATOIL Mustakivi bensiinijaam
Mahtra 29
• STATOIL Võidujooksu bensiinijaa
m
Võidujooksu 10
Avatud ööpäevaringselt. Ohtlike
jäätmete
äraandmiseks
tuleb
pöörduda tankla töötaja poole.
Bensiinijaamade juures ei võeta
vastu ohtlikke jäätmeid asutustelt ega
ettevõtetelt.

politsei

:)

LAAGNA RAAMATUKOGU

• Linnaosavalitsus korraldab
eelmises lehes avaldatud tegevuste
teostamist ja konkursi „Lasnamäe
puhtaks“ juhtimist.
• Iga territooriumi omanik on
kohustatud korraldama prügivedu
oma territooriumilt ja tasuma veoga
seotud kulud. Tasuta konteinereid
suuremahulise prahi äraveoks linna
poolt ei paigaldata.
•
Munitsipaalpolitsei
trahvib
korteriühistuid,
kui
ühistu
prügikastide kõrvale on ladustatud
vana mööbel, kasutamiskõlbmatuks
muutunud majapidamistehnika või
remondijäägid. Majapidamisjääkide
ladustamine prügikastide kõrvale on
keelatud.
•
Valge
köögitehnika
ja
olmeelektroonika
kogumise
ja
äravedamise kampaania korraldab
EMEX
koostöös
Samsung
Electronicsiga. Tasuta saab ära tuua
vanad külmkapid, pesumasinad,
pliidid, rösterid, föönid, triikrauad ja
muu kasutamiskõlbmatu kodutehnika.
Konteinerid Lasnamäel pannakse
üles järgmiselt:
• 16.04.04
Pae 9-15 garaažide
juures olevale maa-alale
• 23.04.04
Kahu tänaval
garaažidega külgneval alal
• 30.04.04 Raadiku 9 ja autoparkla
vahelisel alal
• 07.05.04
Linnamäe tee 37a
juures oleval alal

Jätkame Lasnamäe
politsei tutvustamist

:)

P. Pinna tn 2, tel 632 7463
23.04. nukuetendus
29.04. kell 13.45 Kiili kooli näiteringilt
lasteetendus
07.05. kell 11 meisterdame emale
kaardi, loeme raamatuid emadest
11.05. näitus: Johann Voldemar
Jannsen - 185
12.05. näitus: Tallinna Raekoda - 600
13.05. näitus: õppimis- ja enesetäienda
misvõimalused
21.05. nukuetendus

Heakorrakuu: 12.IV – 16.V

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

