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PARIMAD:
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* eraomanikud:

eramu Mäe 4
* haridusasutused:

Ümera Lasteaed,
Ümera tn 9
* korteriühistud:

KÜ Pae 64
* ettevõtjad:

AS Alvigo,
Paneeli tn 4d
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

foto: AS Dvigatel fotokogust

DVIGATEL sai 105-aastaseks
TARMO LAUSING
linnaosavanema abi

9. mail täitus Lasnamäel
Suur-Sõjamäel asuval
ettevõttel Dvigatel
105 tegevusaastat.
1897. aasta oktoobris kinnitas
Venemaa tsaar Nikolai II oma
Tsarskoje Selo residentsis uue
vaguniehitustehase – aktsiaseltsi
Dvigatel – põhikirja. Tehase ehitamine
käis tolle aja kohta imekiirelt – kaheksa

tuhande töölise pingutuse tulemusena
valmis Dvigatel kõigest üheksa kuuga.
9. mail 1899 toimus aga tehase
pidulik sisseõnnistamine, seda päeva
peetaksegi Dvigateli sünnipäevaks.
Algusaastatel
tegeles tehas
eritüüpi
vagunite
ehitamisega.
Peale selle võeti vastu ka tellimusi
raudsildade, pöörangute, vagonettide,
ristmike ja igasuguste metallist
tagavaraosade
tootmiseks.
20.
sajandi alguses mõjutasid tehase
käekäiku Venemaa majanduskriis
ning Esimene maailmasõda. Pärast
Eesti vabadussõda majandussuhted
Venemaaga katkesid, mille tõttu
töötajate arv Dvigatelis vähenes 90
protsendi võrra. Tehase jaoks olid
ees kõige raskemad aastad, mil
toodeti vaid Eesti väikese siseturu

LASNAMÄE
JAANITULI
ja rahavaliku
muusikaga mõnus
õhtu toimub 23.juunil
algusega kell 20
Paevälja platsil
(Narva mnt 150/90
vastas oleval maa-alal).
Kõik on oodatud,
Tasuta!
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

jaoks. 1930ndatel hakkasid Dvigateli
tootmismahud järjest suurenema.
Tehases valmistati erinevat tüüpi
reisi- ja transpordilennukeid. Oma
täisvõimsuseni
siiski
tootmist
arendada ei jõutud, kuna vahele tuli
Teine maailmasõda. Pärast sõda
otsustati tehas taastada ning sellest
ajast tänapäevani on Dvigatelis
valmistatud väga erinevaid tooteid
alates aatomienergeetika varustusest
kuni piima kuivatamise seadmeteni.
Eesti Vabariigi taasiseseisvumise
järel toimus Dvigateli erastamine
ning jagunemine tütarettevõteteks.
Samal ajal suunati pilk üha enam ja
enam Euroopa turu poole. Tähtsamad
koostööpartnerid on Norra, Rootsi
ja Soome ettevõtted ning suur
osa
tellimustest
on
suunatud
laevaehitusele.
Uue aastatuhande alguses jätkab
Dvigatel oma tegevust kolmes
suunas – tööstus, kommertstegevus
ning teistele ettevõtetele vabade
pindade rentimine. Möödunud, 2003.
aastal ületas Dvigateli ettevõtete
grupi aastakäive 120 miljonit krooni.
Võrreldes
tunamulluse
aastaga
on käive kasvanud 1,6 korda.
Tööstussektori osa moodustab käibest
veidi üle 50 protsendi. Tänaseks
on Dvigatelist välja kujunenud
tööstuspark, mitmekülgne kogum
ettevõtetest, kes teevad omavahel
tihedat koostööd. Ettevõtete vahel
müüakse metalli, materjale ja toorikuid
ning
osutatakse
mitmekülgseid
teenuseid. Lisaks Dvigateli ettevõtete

grupile
tegutseb
tööstuspargis
sada kaheksakümmend ettevõtet,
asutust ja organisatsiooni, kus töötab
ligikaudu tuhat viissada inimest.
AS-i Dvigatel peadirektori Ants
Pilvingu
sõnul
tuleb
Dvigatelil
ning Tallinna linnavalitsusel teha
ühispingutusi selleks, et siduda
ettevõtluspiirkonda
Lasnamäe
linnaosaga. “Lähedus Lasnamäega
loob eelduse suhteliselt suure
tööjõuvajadusega
ettevõtluse
arendamiseks
Suur-Sõjamäel.
Piirkonna
arenguks
tuleb
loomulikult välja ehitada vajalikud
kommunikatsioonid,” ütles Pilving.
Käesoleval aastal algab teatavasti
Smuuli tee pikenduse ehitamine, mis
peaks oluliselt parandama logistilist
olukorda Suur-Sõjamäel.
Peale tööstuse näeb Pilving
Dvigateli piirkonnas ka teisi võimalikke
arenguid. Peadirektori arvates loob
uus
Ülemiste
kaubanduskeskus
piirkonnale arengueelduse äri- ja
puhkealana. Kas, millises ulatuses ja
kui kiiresti, selgub Pilvingu sõnul juba
lähiajal.
Lasnamäe linnaosavanema Kalev
Kallo sõnul on Dvigatel üks vanemaid
ja
sümpaatsemaid
ettevõtteid
Lasnamäel
ning
kogu
Eestis.
“Lasnamäe Linnaosavalitsus peab
oluliseks Dvigateli panust ettevõtluse
arendamisel ja korrastamisel Tallinna
linnas. Samuti on nii Lasnamäe kui
ka kogu Tallinna elanike jaoks väga
oluline Dvigateli kui tööandja roll,”
ütles Kalev Kallo.

Kontorikombaini võitis
Lasnamäe Vene
gümnaasium
Tallinna kevadise
heakorrakuu sponsor
Samsung Electroniks loosis
koolidevahelisest vanapaberi
kogumise kampaaniast
osavõtnud koolide vahel välja
Samsungi kontorikombaini,
mille võitis Lasnamäe Vene
Gümnaasium.
Tallinna Kommunaalamet,
Haridusamet ning AS
Cleanway Secto korraldasid
kevadisel heakorrakuul, 12.
aprillist kuni 16. maini, Tallinna
koolides vanapaberi kogumise
kampaania. 24 kampaanias
osalenud kooli kogusid kokku
üle 103 tonni vanapaberit
Kõige rohkem vanapaberit
kogunud kooli kõige edukamalt
kampaanias osalenud klass
saab preemiaks ühiskülastuse
Pärnu veeparki. Esikoha
pretendendid on Sikupilli
Keskkool ja Karjamaa
Gümnaasium.
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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

KALEV KALLO

Suvele vastu

Kui möödunud kuul kutsusime
üles aktiivselt kaasa lööma
heakorrakuu tegemistes ja
oma koduümbrust korda
tegema, siis täna võime
sellest juba kokkuvõtteid teha.
Vaadates tehtule läbi arvude,
on väga palju, mis rõõmustab
ja nii mõndagi, mis muret teeb.
Muret teeb, et heakorrakuul tuli
ära vedada 22,5 tonni vanu rehve
ja 482 tonni olmejäätmeid, mis
oli jäetud või ära visatud kõikjal
Lasnamäel. Linnaosavalitsuse poolt
kogutud rämps on paljude autoomanike, kaaskodanike ja ühistute
vastutustundetu
suhtumine
ning
lugupidamatus oma kaaslinlaste ja
kogu Lasnamäe linnaosa suhtes.
Selle raha eest, mis tuli kulutada
prügikuhjade
likvideerimiseks
ja
teeäärte puhastamiseks, oleks saanud istutada kümneid ja kümneid uusi
puid ja põõsaid. Kallid kaaslinlased,
prahti külvavad inimesed on iga
päev teie kõrval, aidake neil hoiduda
väärtegudest ning teie koduümbrus
saab olema palju puhtam ja ilusam!
Lisaks eeltoodule toon vaid mõne
näite heakorrakuu tegemistest: likvideeriti 106 omavoliliselt paigaldatud
ebaesteetilist metallgaraaazi, veeti ära
348 tonni ehitus- ja lammutusjäätmeid,
likvideeriti Loopealse, Paekalda ja Pae
pargi territooriumile tekkinud prügilad
(kokku 178 tonni prahti), puhastati
240,7 tuhat m2 teid, korrastati 98
elamutevahelist
mänguväljakut,
paigaldati 30 uut prügikasti ja 30
pargipinki.
Eriti rõõmustab, et väga paljud

Euroopa Parlamendi
valimised
Euroopa Parlamendi valimispäev
on 13. juuni. Valimispäeval algab
hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell
20.00. Toimub ka kodus hääletamine.
foto: Lembit Michelson

lasnamäelased lõid ise käed külge
oma linnaosa heakorrastamisele ja
ettevõtlike inimeste loetelu tuleks
väga pikk. Parimad toon siinjuures
ära. Väga tublid olid lipkond “skaudid”
ja vehklejate klubi “Rünnak”, kes
tegid korda Narva mnt. ääres Pirita
jõe ürgoru. Oma majade ümbruse
ja sellega piirnevate maa-alade
korrastamisel paistsid silma KÜ
Liikuri 12-14 ja KÜ Pae 60-64.
Lasteaedadest olid tublimad Lindakivi
lasteaed, Koorti 5; Läänemere
lasteaed, Läänemere tee 56 ja
Ümera lasteaed, Ümera 9. 8.mail
korraldasime laupäevaku, kuhu oleks
oodanud palju rohkem osavõtjaid.
Aga siingi olid oma parimad, nagu
skaudid, linnaosavalitsuse ametnikud
ja Lasnamäe Haljastuse OÜ töötajad.
Konkursi
“Lasnamäe
puhtaks”
parimateks
tunnistati
elamutest
eramu Mäe tn.4, lasteaedadest
Tallinna Ümera lasteaed Ümera
tn.9, korteriühistutest KÜ Pae 64 ja
ettevõtetest AS Alvigo, Paneeli tn. 4d.

Heaks eeskujuks tahaks tuua KÜ
“Meie Kodukolle”, kes tegid suure
laupäevaku ja istutasid maja hoovi
47 sirelipõõsast, 12 kastanipuud,
3 tamme, toomingaid ja pihlakaid.
Kui seda teeksid kõik korteriühistud,
oleks meie linnaosa kõige rohelisem
Tallinnas.
Täna mööda Lasnamäed sõites
näeme, et ta on päris puhas. Läheme
siis rõõmsalt suvele vastu ja hoiame
oma kodude ümbruse kogu suve
puhtana.
Sellel suvel korraldab Lasnamäe
linnaosavalitsus üle mitme aasta
linnaosa jaanipeo, 23. juunil süütame
Lasnamäel oma jaanitule Narva
maantee ääres Lasnamäe veerul
Paevälja platsil. Tervitame sellega
suve ja pakume puhkevõimaluse
töökatele lasnamäelastele, mõnus
muusika ja ajaviide on tasuta.
Kaunist suve teile kõigile, kallid
kaaslinlased!

Tallinnas saab hääletada inimene,
kes:
• hiljemalt valimispäevaks on saanud
18-aastaseks;
• on Eesti Vabariigi kodanik
või Euroopa Liidu kodanik,
kellelt tema päritoluriigis ei ole
hääletamisõigust ära võetud;
• omab Eesti rahvastikuregistris
elukohta Tallinna linnas.

25 riiki
ja 455 miljonit
elanikku – see
on Euroopa Liit
Euroopa Liit laienes ööl vastu 1.maid
2004 25-liikmeliseks ühenduseks,
võttes vastu Eesti, Läti, Leedu, Poola,
Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Ungari,
Küprose ja Malta.
Alguses kuulus ELi ainult kuus riiki:
Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa,

Eelhääletamine:
31. maist kuni 4. juunini
maakonnakeskustes avatud
valimisjaoskondades ning 7.
juunist - 9. juunini kõikides
valimisjaoskondades.
Eelhääletamise päevadel
saab hääleõiguslik inimene
hääletada vajadusel ka
väljaspool oma elukohajärgset
valimisjaoskonda omavalitsuse
poolt määratud valimisjaoskondades.
TALLINNA KODULEHEKÜLG, WWW.TALLINN.EE.

huvitav teada
Itaalia, Luksemburg ja Holland. Taani,
Iirimaa ja Ühendkuningriik ühinesid
ELiga 1973. aastal, Kreeka 1981.
aastal, Hispaania ja Portugal 1986.
aastal ning Austria, Soome ja Rootsi
1995. aastal.
Euroopa Liidus on peamine õigusriigi
põhimõtete järgimine. Kõik ELi
otsused ja menetlused põhinevad
asutamislepingutel, mille on heaks
kiitnud kõik ELi liikmesriigid.
BNS/ LASNAMÄE LEHT

Õpilased andsid Lasnamäe päevadele vürtsi
Intervjuud
õpilasliidritega
“Tänavused
Lasnamäe
päevad
õnnestusid täielikult”, annab päevade
peakorraldaja, linnaosavalitsuse humanitaarnõunik Eve Annus üritustele
hinnangu. Eve Annuse sõnul on tal
eriti hea meel Lasnamäe õpilaste
poolt
korraldatud
ürituste
üle.
“Loodan siiralt, et suudame koostöös
õpilasomavalitsustega sarnaseid üritusi
korraldada ka järgmiste Lasnamäe
päevade raames.
Selle aasta aprilli lõpus aset leidnud
Lasnamäe päevadel toimus kümneid
erinevaid üritusi erinevas vanuses
inimestele. Oli üritusi nii lasteaialastele,
õpilastele kui ka täiskasvanutele.
Traditsiooniliselt
olid
päevade
keskmeks Lindakivi Kultuurikeskuses
sees ja väljas toimunud üritused.
Tänavused Lasnamäe päevad olid
aga erilised seetõttu, et esmakordselt
toimus päevade raames üritusi,
mida korraldasid noored ise. Nimelt
organiseerisid Kuristiku Gümnaasiumi,
Lasnamäe
Üldgümnaasiumi
ning
Tondiraba Keskkooli õpilasesindused
koostöösLasnamäelinnaosavalitsusega
mitmeid õpilasüritusi.

Linnaosavanema abi Tarmo Lausing
küsis õpilastelt endilt, kuidas läksid
korda nende üritused ning mida nad
üldse Lasnamäe elust arvavad:

EVA SAAR
Kuristiku
Gümnaasiumi
õpilasomavalitsuse
president,
12. klassi õpilane

Mis üritust korraldasid ja kuidas jäädi
sellega rahule?
Organiseerisime koostöös minu
kooli ja teiste Lasnamäe koolide
õpilasesindustega
koolidevahelise
minijalgpalliturniiri. Kokku osales turniiril
kaheksa võistkonda. Osavõtjad olid nii
eesti- kui ka venekeelsetest koolidest.
Turniir oli huvitav, võitjaks jäi seekord
Paekaare Gümnaasiumi võistkond.
Nii mina kui ka teised noored jäid
võistlusega väga rahule. Tutvusime
paljude uute inimestega ning saime
häid kogemusi koolidevaheliste ürituste
organiseerimiseks.
Kuidas hindad eesti ja vene noorte
omavahelist suhtlemist?
Lasnamäel on vene ja eesti noorte

suhted head. Need vene noored,
kellega mina kokku puutunud olen, juba
oskavad või väga tahavad eesti keelt
õppida. Usun, et õpilasomavalitsuse
koostöö Lasnamäe linnaosavalitsusega
on oluliselt parandanud suhtlemist eesti
ja vene noorte vahel.

Kas Lasnamäe leht on noorte seas
atraktiivne?
Ise ma tavaliselt lappan Lasnamäe
lehe läbi. Kui näen midagi huvitavat,
siis ka loen. Üldiselt jääb leht noorte
jaoks väheatraktiivseks. Tekst on kuiv
ning leidub vähe noori huvitavaid
teemasid. Minu arvates parandaks
olukorda, kui lehes oleks noorte jaoks
mõeldud nurgake.

Jäähallis toimunud üritusel osales ligi
kakssada noort, kes said muusika saatel
uisutada. Üritust ﬁnantseeris Lasnamäe
Linnaosavalitsus ning maiustustega
sponsoreeris AS Kraft Foods. Kohapeal
toimusid lisaks uisutamisele ka mängud
ja võistlused. Usun, et kõik, kes üritusel
osalesid, jäid väga rahule.

Kuidas mõjutab Lasnamäe maine
meie koolide õpilasi?
Üldiselt suhtutakse Lasnamäe
koolidesse
sageli
halvustavalt,
mistõttu see kandub üle ka siinsetele
noortele. Tegelikult on Lasnamäel
palju lahedaid ja aktiivseid inimesi, kes
on oma tegemistes vägagi edukad.

ARTUR PUISTE
SIIRI PAAS
Lasnamäe
Üldgümnaasiumi
õpilasomavalitsuse
asepresident,
11. klassi õpilane

Mis üritust korraldasid ja kuidas jäädi
sellega rahule?
Mina koos väga tubli meeskonnaga
korraldasime
Lasnamäe
koolide
õpilastele mõeldud Jäädisko. Jeti

Tondiraba
Keskkooli õpilasomavalitsuse
aktivist,
11. klassi õpilane

Mis üritust korraldasid ja kuidas jäädi
sellega rahule?
Minu
kooli
õpilasomavalitsus
eesotsas
president
Laura
Kummeliga viis Lasnamäel läbi
koolide omaloomingu õhtu. Üritusele

kogunesid kultuurihuvilised noored
erinevatest koolidest. Näidati õpilaste
endi tehtud ﬁlme, kanti ette luuletusi,
esinesid ansamblid ning üles oli
pandud ka kunstinäitus. Publikut
oli kohal umbes kaheksakümmend
inimest. Kõigile meeldis üritus väga.
Kohapeal sündis idee korraldada ka
luuleõhtuid ning muid kultuuriüritusi.

Millised on sinu arvates Eesti õpilaste
üldised probleemid?
Selge on see, et noored suitsetavad
ning tarbivad alkoholi liiga palju. See
on tekkinud peamiselt tegevuse
puudumisest, noortel puuduvad vaba
aja veetmise võimalused. Teiseks
probleemiks on karjäärinõustamise
puudumine
gümnaasiumiastmes.
Inimesed ei tea, mida edasi õppima
minna või kuhu pürgida. Noortele
tuleks selgitada võimalusi ning
suunata neid nende loomulike annete
suunas. Sellega tuleks alustada juba
põhikooli osas. Tarvis oleks vaja
rohkem kutsesuundumus-teste jne.
Üks tehniline probleem on veel see, et
tänastele noortele jäävad koolipingid
liiga väikeseks. Noorte kasv on
võrreldes varasemate aegadega
arvatavasti suurenenud.
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kasulik teada

linnaosavalitsuse 7 osakonda

Sotsiaalhoolekande osakond
Juhataja

tel 645 7751

KOIT NÕLVAK

Juhataja asetäitja

* osakonna juhtimine ja arendamine,
üldküsimuste lahendamine

tel 645 7764

* eakate ja puuetega inimeste küsimused

tel 645 7759

* osakonna personalitöö

tel 645 7765

* toimetulekutoetustega seotud küsimused ja
kliendikeskuste juhendamine

tel 645 7757

* lastekaitseküsimused ja
lastekaitsespetsialistide juhendamine

tel 645 7773

* alaealiste komisjoni töö korraldamine ja
koostöö noorsoopolitseiametnikega

IVIKA KÄRNER

tel 601 1201,
621 8998

* sotsiaalkeskuse töö juhtimine Killustiku tn 16
ja Pae tn 19 hoonetes

Sotsiaalteenuste infovahendaja

tel 645 7753

* informatsiooni vahendamine

ALEKSANDER
KOROLKOV

Juhtivspetsialist

Tallinna esimene
munitsipaalkutsekool
võtab vastu õpilasi
Selle aasta 1.septembril avatakse
linna esimene munitsipaalkutsekool,
Kopli Ametikool. Esimesel õppeaastal
saab alustada koolis õpinguid 130
põhikooli lõpetanud eesti ja vene keelt
kõnelevat noort kolmel erialal. Kool
pakub võimalust õppida käsitöömeistri,
kinnisvarahooldaja ning trammi ja trolli
lukksepp-elektriku erialal.
Õpilased õpivad kõikidel kolmel
erialal kolm aastat. Käsitöömeistrite

ning trammi ja trolli lukksepp-elektriku
õppetöö toimub nii eesti kui ka vene
keeles ning kinnisvarahooldaja õppetöö
eesti keeles.
Käsitöömeistri
erialal
õpivad
noored valmistama rahvuslikul ja
uusloomingulisel käsitööl põhinevaid
esemeid. Kinnisvarahooldaja hakkab
tegema
kinnisvara
remondija
hooldustöid ning trammi ja trolli
lukksepp-elektrik õpib trammide ja
trollibusside remondi- ja hooldustöid.
Täpsem info koolist, kus õpilaste
vastuvõtt on alanud: Kopli tn 98, tel 661
8039, e-post: kopliak@kopliak.tln.edu.ee
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HELI KÕVERJALG
Peaspetsialist

SIRJE UNT
Lastekaitse peaspetsialist

EIKE HUNT
Alaealiste komisjoni sekretär

DEI ALTSAAR
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse juhataja

ANNELI KUNIMÄGI

Sotsiaalhoolekande töö prioriteetideks Lasnamäel on avahoolduse
ja lastega peredega tehtava töö
arendamine. Avahoolduse eesmärgiks
on eakate ja puuetega inimeste
abistamine, et nad saaksid elada oma
kodusvõimalikultkauajatäisväärtuslikult.
Oluline osa avahoolduses on ka aktiivsest
ühiskondlikust elust kõrvalejäänud
inimestele tegevusvõimaluste pakkumisel. Lasnamäe sotsiaalkeskuses
aadressil Killustiku 16, kus töötavad
huvialaringid,
korraldatakse
infopäevasid, loenguid ja erinevaid üritusi.
Käesoleval
aastal
renoveeritakse
võimaluste piires Pae 19 hoonet ning
ka seal alustavad tegevust erinevad
huvialaringid.
Lastekaitsetöö
prioriteetideks
käesoleval aastal on ennetav ja
perekeskne töö. Hoidmaks ära laste ja
noorte kuritegevust, toetatakse laste
huviringides ja suvelaagrites osalemist
ning tehakse koostööd linnaosas
töötavate Katleri lastekaitsekeskuse ja
Päästearmee Laste päevakeskustega.
Perekeskse töö arengut
loodame
saavutada täiendavalt tööle võetud las
tekaitsespetsialistide abil ning erinevate
mittetulundusühingute kaasamisega.

Peamised osakonna tegevused:
• sotsiaalnõustamine
• eluasemeteenused, s.t. sotsiaal- ja
munitsipaalelamispinna küsimused
• koduhooldusteenused
• eakatele hooldaja-ja eestkostja
määramine, hooldekodusse
paigutamine
• lastekaitse teenused ja alaealistele
korrarikkujatele mõjutusvahendi
määramine
• teenused puuetega inimestele, s.h.
abivahendi kaardi väljastamine
• sotsiaaltoetuste maksmine
Lasnamäe elanikke teenindavad osakonna neli klienditeeninduspunkti,
kuhu saab pöörduda toimetulekutoetuse ja ühekordse sotsiaaltoetuse
maksmise küsimustega:

o 2.piirkond: telefonid:
645 7933, 645 7934, 645 7935,
645 7938, 645 7939
• Pae 19 – telefonid:
600 6725, 600 6736, 600 6735
• Sikupilli 6 – telefonid:
621 0889, 621 0877, 621 0869
2004. aasta tööplaan näeb ette
parandada klienditeenindust, milleks
pööratakse isiku või perekonna
probleemide lahendamisel senisest
rohkem tähelepanu individuaalsele
lähenemisele. Sotsiaaltoetuste sihipärasemaks maksmiseks asetame
suuremat rõhku toetuste taotlejate
abivajaduse hindamisele.

E 9-12 ja 14-17.30;
T, N 9-12 ja 14-16.30; R 9-12,
Lastekaitse esmaspäeviti ja neljapäeviti

Samuti peame vajalikuks rehabilitatsiooniteenuste arendamist, koduhooldusteenuste kvaliteedi tõstmist ning
paindlikumaks muutmist ja koduta
inimeste
tõhusamat
nõustamist
koostöös kodutute rehabilitatsioonikeskusega (Suur-Sõjamäe 6).

• Punane 16 – telefonid:
645 7770, 645 7771, 645 7769
• Mahtra 48 –
o 1.piirkond: telefonid:
645 7930, 645 7931, 645 7932

Loodame, et Lasnamäe elanikud
oskavad märgata abivajajat enda
kõrval ja teatavad neist vajadusel
meie osakonda eelpool toodud
telefonidel.

Eraisikud ei pea
eurolippu heiskama
Valitsus kinnitas määruse Euroopa
Liidu lipu ja riigilipu koos kasutamise
kohta, mille kohaselt eraisikud
eurolippu heiskama ei pea.
Euroopa Liidu lipp heisatakse
koos riigilipuga Euroopa päeval ja
Euroopa Parlamendi valimise päeval
ning alaliselt Eesti riigi piiripunktides,
teatas valitsuse pressibüroo. Euroopa
Liidu lipu heiskamise kohustus laieneb
eelnõus toodud riigi- ja kohaliku

Ehitiste infrastruktuuriga
liitmine Tallinnas
lihtsustus
Esmajärjekorras saavad soovijad
kiiremini liituda Tallinna nendes
piirkondades, kus trassid juba teede
all olemas, kuid pole ehitisega veel
ühendatud. “Telefoni-, vee- ning
gaasiﬁrmaga
lepingu
sõlmimine
ning objekti võrku ühendamine on
nüüdsest palju lihtsam ja kiirem, kuna

Okupatsioonirežiimide
poolt represseeritud
isikute seadus
01.01.2004
jõustunud
seadus
sätestab
soodustused,
mida
kohaldatakse
tagasiulatuvalt
1.jaanuarist 2004. Esimesed hüvitised
makstakse 1.augustiks 2004, edaspidi
makstakse hüvitisi kaks korda aastas
(1.veebruariks ja 1.augustiks).
Hüvitatakse: retseptiravimitele ja/
või hambaravile ja /või visiiditasudele
tehtud kulutused – kokku 450 krooni;
meditsiiniliste abivahendite ostmiseks
kulunud summa – 200 krooni;
taastusravi tuusiku maksumus, kui
isik saab vanaduspensioni või on
üle 63 aasta vana – 500 krooni.

omavalitsuse asutustele, eraisikutele
Euroopa Liidu lipu heiskamise
kohustust ei ole.
Määruse
kohaselt
heisatakse
riigilipud ka Riigikogu või kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise päeval,
rahvahääletuse toimumise päeval ja
Euroopa Parlamendi valimise päeval.
Lipupäevadeks kehtestatakse ka
Euroopa päev – 9. mai ja 4. juuni, mil
heisatakse riigilipud.
POSTIMEES ONLINE / LASNAMÄE LEHT

kõik vajalikud toimingud ning load
kooskõlastatakse interneti-põhiselt,”
ütles abilinnapea Peep Aaviksoo.
Kui siiani kulus infrastruktuuriga
liitumise projektide kõigi osapooltega
kooskõlastamiseks kaks kuni kuus
kuud, siis alates aprillist peaks
kogu toimingute protsess kestma
keskmiselt vaid paar nädalat.
RAEPRESS / LASNAMÄE LEHT

Represseeritu soodustused on samuti:
külastada tasuta riigimuuseume,
üldlaulu
ja
–tantsupidu
ning
koolinoorte laulu- ja tantsupidu,
tegeleda tasuta harrastuskalapüügiga;
kohalik omavalitsus võib vabastada
maamaksust; kinnisasja puudutavad
toimingud on vabastatud riigilõivust;
2005. aasta 1. jaanuarist õigus kuni
50% soodustusele ühistranspordis
Hüvitise saamiseks on vajalik
pöörduda Tallinnas pensioniametisse,
Pronksi tn 12, üldtelefon 697 5100.
Esitada tuleb avaldus, represseeritu
tunnistuse taotlemiseks vajalikud dokumendid, tervishoiuteenuse või ravimi eest tasumist tõendav dokument.
SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKOND

Severjanin ja Eesti –
kevad ja armastus …
JELENA ANTSAL
TIINA NAARITS
Igor Severjanin (1887-1941),
kuulus vene luuletaja emigreerus
Eestisse 1918.aastal ja elas siin
23 aastat. Ta on maetud Tallinna
Siselinna kalmistule. Severjanin on
esimene eesti luule vene keelde

tõlkija ja tema luulet on tõlgitud
eesti keelde. Teiste seas tõlkis
Severjanin Lydia Koidula, Marie
Underi ja Hendrik Visnapuu luuelet.
2002.aastal loodi Lasnamäe
Gümnaasiumis Severjanini Selts
ning
seltsi
eestvedamisel
tähistatakse igal aastal poeedi
sünniaastapäeva
(16.mai)
ja
surmapäeva (20.detsember).

14.mail
tähistati
Lindakivi
Kultuurikeskuses
vene
avangardistlike “poeetide
kuninga”
117.sünniaastapäeva. Severjanini
Seltsi
eestvedaja,
Severjanini
nimelise preemia laureaat Sofia
Bljuher koostas selleks muusikalispoeetilise kompositsiooni. Esinesid
Lasnamäe Gümnaasiumi teatri- ja
vokaalstuudio parimad etlejad.

Severjanini aastapäeva tähistamine Vene Draamateatris

foto: Soﬁa Bljuheri erakogust
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TEATED
LASTEAIAS LAAGNA RUKKILILL
töötab beebirühm. Täpsem info
telefonidel 6324055 või 566 10 583.
JALGRATASTE JA RULLUISKUDE
LAENUTAMINE
alates
01.06. BC
Rent
poolt.
Teeninduspunktid asuvad Rocca al Mare
Kaubanduskeskuse parklas Paldiski
maantee ääres olevas bussis (E-R kell
18-22, L-P kell 13-22) ja Lauluväljaku
Mere värava kassas Pirita tee ääres (ER kell 16-22, L-P kell 12-22). Täpsem info
www.bcrent.ee või telefonil 520 6204.
UUS SECOND HAND KAUPLUS
Linnamäe tee 47 (Priisle turu kõrval;
buss 60, 65, 54, 12)
Vähekasutatud riided Inglismaalt
soodsa hinnaga:
K-R kell 11-19, L ja P kell 11-15;
E ja T suletud.
ODAVAD RIIDED “RIIDELAEKAST”
Arbu tn 8, tel 503 3175, www.laegas.ee
(bussid 44, 51, 65 Virbi peatus;
bussid 76, 68 Laagna peatus)
Avatud T ja N kell 11-18, L kell 11-15.
Hinnad 1-25 krooni.

TÖÖPAKKUMINE
Brenstol OÜ võtab kohe tööle
(asukohaga Harjumaa, Loo alevik, Saha
tee 25): pingi operaatoreid, puidutöölisi,
mehhaaniku, tõstukijuhi, valvuri.
Täpsem info telefonil 603 5757.
AS Tallinna Külmhoone otsib
seoses töömahu suurenemisega
jäätisevabrikusse jäätise tootmisliini
operaatoreid, kelle tööülesandeks
on jäätise pakendamine (asukohaga
Peterburi mnt 42). Töö on vahetustega,
nõutav tervisetõend.
Täpsem info: 605 7774, 603 3807.

Elamu kindlustus lisab turvalisust
Pidev negatiivne kogemus ühe
kortermajaga
sunnib
meenutama
ka teistele omanikele, et suurem
turvalisus oma kinnisvara haldamisega
toimetulekuks on neil ühistutel ja
ühisustel, kes kindlustavad oma elamu.
Esmaspäeva, 17.mai varahommikul
kella 02.45 ajal toimus plahvatus Pae
23a majas. Lõhkeaine oli paigaldatud
elumaja esimese korruse korteriaknale.
Plahvatuse hetkel kedagi korteris ei
viibinud. Inimohvreid plahvatus kaasa
ei toonud.
Kiirabi vaatas koha peal üle mõned
abivajavad
inimesed, kes
kurtsid
peamiselt halvenunud enestunde pärast. Kell 04.00 paiku said inimesed
naasta oma korteritesse. Plahvatu
ses purunesid paljud elamu aknad,
kuid eksperdi hinnangul ei ole maja
varisemisohtlik. Juhtunu asjaolusid
hakkas uurima Kaitsepolitseiamet.
Lasnamäe linnaosavalitsus tellis
hoone konstruktsioonile ekspertiisi
ning tasustab purunenud akende
klaasimise välisklaasi paigaldamisega
ja purunenud korteri välisseina
taastamise. Tellitavaid töid tasustab
linnaosavalitsus reservfondi rahadega,

ÜLO KAMARIK

KULTUUR JA HARIDUS

MUUSIKAKOOLI KEVADKONTSERT
2. juunil kell 18 Vikerlase tn 16. Tasuta.
LINDAKIVI HUVIRINGIDE MAJA
Kalevipoja tn 10
11.-15.06. kell 11.30-15 rahvakunsti
klubi avatud uste päevad lastele koos
võimalusega ise meisterdada; telefon
623 7285.
TALLINNA BOTAANIKAAIAS
juunikuus
Kloostrimetsa tee 52, telefon 606
2666; kodulehekülg www.tba.ee
18.-20.06.
Näitus
“Tulnukad
ja
põgenikud”
tutvustab
Eestis
levinumaid tulnuktaimi ja kultuurist
põgenenud taimi. Need on inimese
poolt kas meelega või kogemata maale
toodud taimed, kelle levik on väljunud
inimese kontrolli alt.
18.06. “Lõhnade öö” - suve alguse
taimse lõhnade maailmaga saab
tutvuda giidi saatel.
Lahtiolekuajad: Palmimaja ja teised
kasvuhooned T-P kell 11-16 (näituste
ajal kuni 19) ja avamaakollektsioonid
T-P kell 11-19.

RAAMATUKOGUD
PAEPEALSE RAAMATUKOGU
P. Pinna tn 2, tel 632 7463
Näitused:
01.06 Kas mina tean? - lastekaitsest ja
lasteõigustest
08.06 Rõõmus suvi - vahvaid raamatuid
suveks
09.06 Suvereisid
16.06 Meie jaanituli, jaanipäev
22.06
Nobenäpp - vihmase ilma
tegemisi
LAAGNA RAAMATUKOGU
Võru tn 11, tel 635 0020
Näitused:
Meie kodulinn Tallinn
Käes on jaanipäev - suur suvi on
saabunud

Pae 23 ja 23a
plahvatuste
ajalugu
2000. aasta 19. aprilli öösel enne kella
nelja plahvatas lõhkekeha Pae 23a
parempoolse tiiva neljanda korruse
koridori otsaseina juures. Inimesed
vigastada ei saanud. * 2001. aasta
12. jaanuari öösel kell 2.26 plahvatas
pomm Pae 23 juures. Eest lendas maja
rauduks. * 2003. aasta 11. mai öösel
kell kaks plahvatas pomm Pae 23a
vasakpoolse tiiva keskel asuvas esimese
korruse tühjas korteris. Plahvatuse
tagajärjel hukkus 56aastane Valentina,
vigastatuna viidi haiglasse 42aastane

Ehitustööde teostamisest korterelamutes
peainsener

LASNAMÄE MUUSIKAKOOL võtab
vastu uusi õpilasi.
Vikerlase tn 16, tel 601 2293, 632
7323; www.muusika.tln.edu.ee
Vastuvõtukatsed 31.mail ja 1.juunil kell 17.
õppida saab klaveri-, süntesaatori, akordioni, kandle-, plokkﬂöödi-,
trompeti, klarneti-, saksofoni-,
aldi-, tenori-, baritoni-, tuuba- ja
löökpillierialadel.

et tagada esmane abi elanikele. Leping
tööde teostamiseks on allkirjastatud,
koos ekspertiisiga summas 86000.krooni. Täieliku remondi peavad
tagama korteriomanikud ise, mistõttu
on eelisolukorras need, kes on oma
korteri kindlustanud. Pae 23a elamu on
kindlustamata.
LASNAMÄE LEHT

Ehitusseaduse mõistes on ehitamine
ehitise püstitamine, laiendamine,
rekonstrueerimine, tehnosüsteemide
muutmine ja lammutamine.
Korterelamus
puutume
kõige
rohkem kokku rekonstrueerimise
ja tehnosüsteemide muutmisega.
Rekonstrueerimine
on
ehitise
piirdekonstruktsioonide ning kandeja jäigastavate konstruktsioonide
muutmine
või
asendamine
(paneelelamus: välisseinad, katuslagi,
vahelaed, põrandad, vaheseinad).
Ehitamine toimub Ehitusseaduse (RT
I 2002, 47, 297), kaasnevate seaduste
ja alamaktide alusel.
Ehitamisega
seonduvad
etapid
(sulgudes Ehitusseaduse § ja lõige):
- projekteerimistingimuste taotlemine
(§ 19 lg 3);
- projekti koostamine (§18);
- projekti kooskõlastamine (määratakse projekteerimistingimustega);
- ehitusloa taotlemine (§ 22-28);
- omanikujärelevalve määramine (§30);
- ehitise alustamise registreerimine
(§ 29 lg 2, 6, 7);
- ehitamine (§ 12, 31);

- ehitise ülevaatus ja ülevaatuse akti
vormistamine (§ 33 lg 10);
- ehitise kasutusloa taotlemine (§32-38).
Ehitus- ja kasutusloa saamiseks tuleb
tasuda riigilõiv (§ 86 lg 4).
Projekteerimistingimusi ja ehitusluba
võib kohalik omavalitsus (KOV)
väljastada igale taotlejale, ehitamist
võib alustada omanike loal ja
kasutusluba väljastatakse omanikele.
Vastavalt Asjaõigusseadusele võib
kaasomandis olevat asja või selle
majanduslikku otstarvet oluliselt muuta
ainult kõigi kaasomanike kokkuleppel.
Kaasomandi esemeks on maatükk,
ning kõik ehitise osad ja seadmed,
mis ei kuulu reaalosa hulka (kaasa
arvatud rõdud). Kaasomandi suurus
on väljendatud mõttelistes osades.
Kaasomandi valdamine ja kasutamine
toimub kokkuleppe või kaasomanike
enamuse otsuse kohaselt. Juhul, kui
näiteks keldriruum soovitakse mingil
otstarbel kasutusele võtta ja teda ei
muudeta reaalosaks, peab olema
sellekohane üldkoosoleku otsus.
Samuti ei tohi ühe korteriomandi
omanik vastu võtta otsuseid, mis
võivad mõjutada teisi korteriomandeid
(näiteks
korteri
kasutusotstarbe
muutmine, reaalpinna suurendamine),
sellisel juhul peavad nõusoleku
andma ja kasutusluba taotlema kõik
korteriomanikud koos.

LASNAMÄE HALDUSKOGU OTSUSTAS:
21.04.2004
1. Kooskõlastada Tinter - Projekt OÜ
poolt koostatud Priisle tee 1a kinnistu
detailplaneering nr A 11-03 märkusteta.
2. Mitte kooskõlastada Narva mnt 133 kinnistu
detailplaneeringu lähteülesannet nr 997.
3. Kooskõlastada Narva mnt 109 krundi
detailplaneeringu lähteülesanne nr 1855
järgmise märkusega: vajalik koostada
ümbritseva ala teede ja tehnovõrkude skeem.
4. Kinnitada Lasnamäe Linnaosa Halduskogu
ettevõtluskomisjoni põhikiri. Otsus jõustub
vastuvõtmisest.

19.05.2004
1. Kooskõlastada Arhitektuuribüroo Koot
& Koot OÜ poolt koostatud töö nr H-10203 Peterburi tee 56 ja 56b-56j kinnistute

detailplaneering märkusteta.
2. Kooskõlastada Arhitektuuribüroo Koot
& Koot OÜ poolt koostatud Lasnamäe tn 2
kinnistu detailplaneering töö nr H-105-03
märkusteta.
Linnavolikokku Lasnamäelt valitud
KESKFRAKTSIOONI liikmete
vastuvõtud juunis:
VITALI FAKTULIN
Pae 21, tuba 325 kell 17-19 järgmistel
kuupäevadel: 1., 8., 15., 22., 29.
JEVGENI KARAVAJEV
2. juunil kell 10-11 Vana-Viru 12, tuba 114
PAVEL STAROSTIN
14. ja 24.juunil kell 15-18 Punane 16,
tuba 503
Lisainformatsioon telefonil 694 3217.

17.mai varahommikul osutus Pae 23a taas plahvatuskoldeks

Vadim. Esmaabi anti viiele majas
viibinule. Purunes üle 50 akna. * 2003.
aasta 11. novembri hommikul kell 6.46
plahvatas pomm Pae 23 maja juures
sõiduauto Nissan Primera all. Vigastada
sai autosse istunud 40aastane Jevgeni.
* 2003. aasta 19. novembril leidsid Pae
23 elanikud öösel kella poole kahe
Lasnamäe politsei
Vikerlase tn 14,
telefonid 612 4810 (korrapidamine)
ja 612 4814 (infolaud)
JÄTKAME TUTVUMIST
KONSTAABLITEGA

1. KONSTAABLIJAOSKOND
TIIT
RAMMUS
(33a.),
korrakaitsetalituse
piirkondliku politseitöö
vanemkonstaabel,
õiguskaitsesüsteemis alates 1991.aastast,
alates 03.05.1999 konstaablina. 1998.
aastal lõpetas Politseikooli politseiametniku
erialal. Kodus on tore sõber koer.

ANATOLI
JAZÕKOV
(35a.),
korrakaitsetalituse
piirkondliku politseitöö
vanemkonstaabel,
õiguskaitsesüsteemis alates 1992.aastast,
omab keskharidust. 2000.aastal lõpetas
Paikuse Politseikooli politseivanemametnikuna. Hobiks on koduloomad, raamatud.

ALEKSEI
LEONOV
(25a.),
korrakaitsetalituse
piirkondliku politseitöö
konstaabel,
töötab õiguskaitsesüsteemis alates 1998.
aastast. 2000. aastal lõpetas Paikuse
Politseikooli
politseivanemametnikuna.
Hobiks on sport ( jalgpall).
Teenindab elanikke: Punane tn 1-39, Pae
tn, Paekaare tn.

Lihtsalt vastik ja häbi on!
Käin tihti Laine kaupluse lähedal ja ikka
näen seal Kivila 2 majast ema ja tütart viina
ja suitsu kotist müümas. Nüüd on neid vene
naisi juureski. Küll on vastik, kui inimesed
ei ole õppinud ära riigi keelt, kus elavad ja
astuvad ligi ja pakuvad müüa kaupa, mille
pealt pole vist maksusid makstud. Siis on meil
pension väike ja inimesed lähevad kergemini
viinakuradi ohvriks, mehed on ju nõrgad.
Tundub kohe, et politsei ei taha neid
viinamüüjaid näha. Mina lähen panka sisse ja

foto: Riho Suurkuusk

paiku oma maja trepikojast kahtlase
koti, milles oli lõhkeseadeldis. * 2004.
aasta 17. mai öösel kell 2.45 plahvatas
lõhkekeha maja keskel asuva esimese
korruse tühja korteri aknal. Inimesed
viga ei saanud. Hävis üks korter ja üle
60 akna.
SL ÕHTULEHT

politsei
2. KONSTAABLIJAOSKOND
VJATŠESLAV
TIMOŠENKO
(48a.),
korrakaitsetalituse
piirkondliku politseitöö
vanemkonstaabel,
töötab õiguskaitsesüsteemis alates 1982.
aastast, omab juriidilist haridust. Hobiks on
hea raamat.

VJATŠESLAV
BOTŠKARJOV
(27a.),
korrakaitsetalituse
piirkondliku politseitöö
konstaabel,
töötab õiguskaitsesüsteemis alates 2001.
aastast. Lõpetas Paikuse Politseikooli
politseivanemametnikuna.
Hobiks
on
sport (korvpall, võrkpall), mängib Põhja
Politseiprefektuuri võistkonna eest.

3. KONSTAABLIJAOSKOND
ARTJOM
JUUSE
(23a.),
korrakaitsetalituse
piirkondliku politseitöö
konstaabel,
töötab õiguskaitsesüsteemis alates 2001.
aastast. Lõpetas Paikuse Politseikooli
politseivanemametnikuna. Hobiks on sport,
antud ajal õpib enesekaitse-ja turvatakti
kainstruktorite täiendkursusel. Teenindab
elanikke: Mahtra 1-25; 50-72 ja Kivila 1-13.

Põhja Politseiprefektuuri Ida Politseiosakond

kiri toimetusele
vaatan aknast nagu ﬁlmi, aga politsei sõidab
autoga mööda ja ei tule isegi autost välja.
Linnaametnikud on küll nüüd lähedale kolinud
sellele paigale ja ikka ei ole midagi muutunud,
ei saa kohe aru. Mina pole kunagi toetust
küsinud ja käin nüüdki tööl lisa teenimas.
Ainus, mida politseilt ja linnajuhtidelt tahan,
on see, et see häbiplekk turu ümbrusest ära
võetakse. Kuna see küll juhtub?
Ligi 70-aastane Lasnamäe elanik.

