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2004.aasta gümnasistidest medalisaajad: loe lk 3
UUS KONSTAABLIPUNKT
LASNAMÄEL
1. juulist on
Lasnamäel
avatud uus
konstaablipunkt
aadressil
Killustiku tn
16. Kodanike
vastuvõtt toimub
teisipäeviti
kell 9.00-11.00
ja neljapäeviti
kell 17.00-19.00,
telefon 638 1616.
Ruumid
uue
konstaablipunkti
tarbeks andis politseile Lasnamäe
linnaosavalitsus ja remontis need
eelnevalt summas 109 234.- krooni.
Ida Politseiosakond sisustas tööruumid
vajaliku mööbli ja tehnikaga.
“Linnaosavalitsus peab väga oluliseks
linnaelanikele turvalisuse tagamist ja
seetõttu oleme Ida Politseiosakonna
käsutusse andnud ruumid kolme
konstaablijaoskonna tarvis - varem
Mahtra 48 ja Paasiku 7, nüüd Killustiku
16,” ütles Lasnamäe linnaosa vanem
Kalev Kallo.
Killustiku 16 konstaablijaoskonnas
võtavad elanikke vastu:
Ruslan Laanjärv- juhtivkonstaabel
Tiit Rammus- vanemkonstaabel
Anatoli Jazõkov - vanemkonstaabel
Andrei Jermolov - konstaabel
Eesti suurim eksportöör Elcoteq Tallinn kasvab jõudsalt

foto: Elcoteq´i fotoarhiiv

Elcoteq Lasnamäel Eesti suurim eksportöör
1992. aastal 10 inimesega tööd alustanud Elcoteq
Tallinn annab tööd enam kui 3000 inimesele.
Aasta algusest on Elcoteq Tallinn
Lasnamäel asuvasse kahte tehasesse juurde
palganud ligi 800 töötajat.Tehase peadirektori
Risto Gaggl´i sõnul jätkab Elcoteq töötajate
värbamist ka lähitulevikus. “Usun, et aasta
lõpuks on meie töötajate arv juba suurem kui
3300 inimest,” ütles Gaggl, avaldades lootust,
et sobivate töötajate leidmisega probleeme
ei tule. Hinnanguliselt on suur osa Elcoteqi
töötajatest pärit just Lasnamäe piirkonnast.
Tootmine laieneb Gaggl´i sõnul tänu
majanduse ning telekommunikatsiooni sektori arengule. “Tellimuste hulk on kasvanud
mõlemas ärivaldkonnas,” rääkis ta.

Seitse jalgpalliväljakut
Lasnamäe Maksimarketi läheduses
asuvas kahes tehases on kokku 33000m2
kaasaegset tootmispinda, u sama palju
kui 5 täismõõtmetes jalgpalliväljakut. Suve
lõpul avatakse ka 2001. aastal valminud
Peterburi mnt 66 asuva tootmishoone
9000m2 suurune laiendus, mis kasvatab
tehase tootmispinna 42 000 m2-ni – seda
saab võrrelda seitsme jalgpallistaadioniga.

Klientide usaldus
EMS sektoris on kliendi ja tootja
vahelise usalduse loomisel oluline osa
just töötajatel. “Koolitatud ja kohusetundlik
töötaja on meie kõige tähtsam vara, sest
võimekas töötaja tagab ka toodete kõrge

kvaliteedi. See omakorda aga kasvatab
klientide usaldust meie suhtes ja tagab
täiendavad tellimused,” selgitab Gaggl.
Kliendi kasvava usalduse heaks näiteks
on Elcoteq Tallinna koostöö Ericssoniga,
mis viis 1997. aastal selleni, et Tallinnas
hakati valmistama Ericssoni telefoni GA
628. Telefon, millel oli kiri Made in Estonia,
jõudis lõpptarbijani otse Lasnamäel
asuvast tehasest.

saaksid suuremate raskusteta tööl käia
kõikidest Tallinna linnaosadest – selleks on
käima pandud eribussid.

Arenev insenerikeskus
Lisaks kahele tehasele tegutseb Tallinnas
veel ka uue toote juurutamisekeskus, mille
ülesandeks on muuta kliendi soovid uue
toote suhtes tootmisprotsessis realiseeritavateks. Keskuses töötab 66 kogenud
spetsialisti, enamjaolt on nad kohalikud
insenerid.

Tuttava soovitusel Elcoteqi tööle tulnud
õed peavad Elcoteqi tugevaks küljeks
just seda, et palk on stabiilne ja selle
maksmisega pole olnud tõrkeid. Veidi
harjumatu ja raske on aga töö kolmes
vahetuses. “Elcoteqis tuleb töötada ka öises
vahetuses, kuid sellega harjub ära, sest
graaﬁkud on pikka aega ette teada ning
öise ja õhtuse vahetuse eest makstakse
lisatasu,” räägib Jekaterina töögraaﬁkust.
Küsimusele, kas omal ajal just tuttava
soovitusel Elcoteqi tööle tulnud õed
soovitaksid sama töökohta ka teistele,
vastasid tüdrukud jaatavalt. “Töö Elcoteqis
on hea võimalus eriti noortele, kes tahavad
raha teenida ja ennast üles töötada. Kuid
arengu puhul on oluline ka haridus, ilma
milleta on raske kõrgemale jõuda,” rääkisid
õed, kes plaanivad lähitulevikus õpinguid
jätkata just elektroonikaga seotud erialal.

Kaksikõed on tööga rahul
Töötajate heaolu
Senise tegevuse jooksul on Elcoteq
väärtustanud oma töötajaid ning pidanud
õigeaegset ning seadustele vastavat
palga maksmist väga oluliseks. Tehases
on ka suhteliselt madalate hindadega
tänapäevane söökla, töötajatel isiklikud
kapid ja head pesemistingimused. Kuna
töö on kolmes vahetuses, hoolitseb tehase
juhtkond selle eest, et öövahetuste töötajad

Elcoteq – mis see on?
* Elcoteq Tallinn kuulub rahvusvahelisse
kontserni Elcoteq Network, mis on üks
suuremaid sidetehnoloogiale keskendunud
EMS (electronics manufacturing service
ehk elektroonikatoodete valmistamise
teenuse) ettevõtteid maailmas.
* Elcoteq Tallinn keskendub sarnaselt
kogu Elcoteqi korporatsioonile kahele
ärivaldkonnale. Esimese moodustavad
terminali tooted ehk mobiiltelefonid, nende

Masinoperaatoritena töötavad kaksikõed
Tatjana ja Jekaterina Kravtšenko tähistasid
juuli lõpus omalaadset sünnipäeva. 21. juulil
täitus neil 7 aastat Elcoteqis töötamisest.
1997. aastal keskkooli lõpetanud ja pärast
seda Elcoteq Tallinnasse tööle asunud
õed on tööga Elcoteqis rahul. “Töö on
huvitav ning pakub arenemisvõimalusi, sest
tegemist on ju rahvusvahelise ettevõttega,”
rääkis Tatjana.

lisaseadmed ja moodulid. Teise valdkonna
alla kuuluvad sidevõrguseadmed ehk
seadmed, mida inimene oma igapäeva
tegevuses ei näe ega kohta, kuid on vajalikud
info edastamiseks ühelt telefonilt teisele.
Siia alla kuuluvad nii tugi-ja keskjaamade
seadmed, antennivõimendid kui ka muud
juhtmeta sidevõrkude moodulid.
* Kontsern tegutseb kolmel kontinendil
11 riigis ja annab tööd kokku ligi 12 3000
inimesele.

Aleksei Leonov - konstaabel
LASNAMÄE LEHT / PPP IDA
POLITSEIOSAKOND

TÄNUAVALDUS
Austatud Lasnamäe Linnaosa juhid!
Otsustasin saata paar lihtsat ja ilusat
sõna Teie kaastöötajate tegemistele.
Olen pensionär ja pöördusin väga
ammu abi saamiseks meie ja
naabermajade noorte inimeste vaba
aja sisustamiseks. Maja ees ju suur
plats. Noored kogunevad suurte
gruppidena maja ette ja koridoridessegi.
Korvpalliplats nüüd täitsa olemas.
Märtsis helistasin ja rääkisin pinkide ja
valgustuse murest Lea Ringoga. Pikk ja
asjalik jutt oli ja pingid lubati 1. juuniks.
Oli suur rõõm, kui tehtigi pingid platsile.
Tänan, et Teiepoolselt antud sõna on
peetud. Jääme veel valgustust ootama.
Nüüd noortel suve läbi mugavam olla
platsil, istuda ja sporti teha. Tülitavad
ka elanikke vähem. Tänan enda ja
kõigi nende noormeeste ja neidude
nimelgi, et enne veel kui hakkavad
peret looma, saavad nautida viimaseid
lapsepõlvemängusid. 15 aastat elatud
selles majas ja ütlen Lasnamäel on
päris tore elada.
Soovin edu töös ja vahvaid noori
ümber. Ilusat päikselist suve!
Lugupidamisega, Külli Leppik,
Vormsi tn 18 KÜ juhatuse liige.

Kaksikõed Tatjana ja Jekaterina Kravtšenko on
Elcoteqis töötanud juba seitse aastat

* Elcoteqi suurimateks klientideks on Nokia
ja Ericssoni gruppi kuuluvad ettevõtted.

Elcoteq´i tööle – kuidas?
* töövestlusele on võimalik tulla Peterburi
tee 67A, esmaspäevast reedeni kell 8-10
* lisateavet tööst huvitatutele saab
telefonidel 606 5735 või 606 5128
* korporatsiooni kodulehekülg:
www.elcoteq.com
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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kasulik teada

Meie liiklusohutusest ja teedest

foto: Lemb it Mic h e ls o n

Lasnamäe vanem

1. juulist saab osta ID-piletit,
mis hakkab kehtima selle
ostuhetkest alates
ID-pilet hakkab ostuhetkest kehtima
juhul, kui ei soovita teisiti või pole
all juba kehtivat piletit. ID-piletit on
võimalik osta nii sularaha eest selleks
ette nähtud müügipunktidest kui
ka pangaülekandega interneti või
mobiiltelefoni vahendusel.
ID-piletite müügipunktid (R-Kioskid,
Selveri kauplused, Makristol OÜ
kioskid, Stockmann, Kullo ja Eesti Posti
postkontorid) on varustatud vastava
märgistusega.
ID-piletitega kauplevad Makristol OÜ

Hoiatus laenu võtjatele ja
käendajatele

KALEV KALLO
Kohe algav augustikuu on paljudele puhkuse lõppemise ja koolilastele hiljemalt kuu teisel poolel taas linnakodudesse tulemise
kuu. Valmistutakse uueks kooliaastaks ja samas on suvine
vabadus nii värskelt meeles, et liikluses võib ette tulla rohkem
hooletust ja tähelepanematust kui mistahes muul ajal aastas.
Lasnamäel liiklevad sõidukijuhid on üldiselt viisakad ja jalakäija
ei pea end tundma märgatavalt nõrgema osapoolena. Ometi on
nüüd aeg sõidukijuhtidel topelthoolsalt jälgida sõiduteed ületada
soovivaid inimesi ja varakult võimaldada seda ohutult ka teha.
Valmivad uued teelõigud
Tee-ehitustööd
kulgevad
graaﬁkujärgselt. Lasnamäele väga
oluline ühenduslüli Kesklinnaga, Laagna
tee saab augusti lõpuks pikenduse
Mahtra tänavast Ümera tänavani. Veel
sel sügisel on valmimas Laagna tee
läbimurre Peterburi teele, sest kava
kohaselt valmib oktoobri lõpuks Laagna
ja Peterburi teed ühendav Rahu tee.
Kommunaalameti
kinnitusel
alustatakse augustis ka Smuuli tee
pikenduse ehitusega, mis loob ühenduse
Suur-Sõjamäe
teega.
Eelarvesse
on vajalikud vahendid ehitustöö
alustamiseks kavandatud ja tänavu
tehakse vajalikud eeltööd, et aasta
pärast selle teelõigu väljaehitamine

ka lõpetada. Sel aastal moodustavad
Smuuli tee pikenduse ehituse mahust
põhilise osa mullatööd ja raudteed
ületava estakaadi ehitamine.
Smuuli tee kaherajaline pikendus
Suur- Sõjamäe teeni valmib 2005. aasta
sügisel.

Olemasolevad teed saavad
korrastatud vaid osaliselt
Teede remondiks linnaosavalitsusel
raha ei ole, rahalised vahendid on
eraldatud Tallinna kommunaalametile.
Linnaosavalitsus on koostanud nimekirja
nendest Lasnamäe kvartali-sisestest
teedest, mis vajavad remonti, kokku
134 objekti. Kõik nimekirjas olevad
teeobjektid on reastatud pingeritta

põhjaliku uuringu tulemusel. Nimekiri
on esitatud kommunaalametile, kes
rahalistest võimalustest tulenevalt asub
neid objekte remontima. Teada on, et
üle 20-ne teeparandusobjekti sel aastal
ette ei võeta. Lisaks nimetatud kvartalisisestele lagunenud teedele tuleb
kommunaalametil tagada sõiduteedel
liiklemise
ohutus.
Sõiduteede
korrasoleku järelvalvet teeb Teede AS
ja nende ettekirjutustele tuginedes on
tänavu Lasnamäel remonditud sõiduteid
23 objekti ulatuses, millest neljal objektil
teetööd veel jätkuvad (Paneeli tn,
Punane tn ning Peterburi tee Smuuli
– linna piir ja Tartu mnt – Smuuli piir).
Lasnamäe
infrastruktuur
küll
paraneb
pidevalt,
kuid
juba
käigus olevate objektide täielikuks
haldamiseks napib ressursse. Ühelt
poolt võimalused paranevad, teisalt
on vaja mõistvat suhtumised, kui kõik
soovitu ei saa kohe korda.
Üks on kindel, sõltumata teede
olukorrast saab iga liikleja näidata
oma hoolivust kaasliiklejate suhtes
ning augustikuu hakul tähendab
see suurenenud tähelepanu lastest
liiklejate suhtes. Soovin kõikidele
liiklejatele
tähelepanelikkust
ja
mõistvat suhtumist!

Juuli Part –
TARMO LAUSING

Eesti Pank hoiatab laenukontorite
eest. 22.augusti Eesti Päevalehes
selgitab Eesti Panga osakonnajuhataja
Sven Meimer ohtusid laenukontori
kaudu laenu võttes. Laenaja võib sel
teel mitmekordselt pügada saada ja
inimene, kes pangast laenu ei saa,
kuid saab seda kõrgema intressiga
laenukontorist, on suure tõenäosusega
oma maksevõimet üle hinnanud ja
satub võla tasumisel raskustesse.
Laenukontor realiseerib esmalt
makseraskustesse
sattunud
laenuvõtja tagatise, mida tavaliselt
tehakse kiirmüügi korras hinnaga, mis
võib olla selle tegelikust turuhinnast
palju madalam. Laenuvõtja kanda
jäävad ka tagatise realiseerimisega
seotud kulud.
Teise võimalusena nõuab laenu-

Võimalus pikendada hoonete
torustiku eluiga
Torustike ja veeseadmete tööea
lühenemist
põhjustab
peamiselt
vee
ebasoodus
keemiline
ja
mikrobioloogiline koostis: üldkaredus,
pH-tase,
lahustunud
soolad
ning trassidest tulev rooste ja
heterotroofsed bakterid. Tekkiv sade ja
katlakivi kutsuvad esile ummistusi, mis
põhjustavad häireid veesüsteemides,
ebamugavusi
tarbijale
ning
käidukulude olulist suurenemist.
Veetöötlusseadme Bauer Antikristalliner® AK 2000 torustikku
paigaldatavas
mähistorus
genereeritava muutuva magnetvälja
toimel mõjutatakse vees lahustunud
mineraalide ioone selliselt,
et
need
ei sadestu enam torudes,
soojusvahetites ega muudel töödeldud
veega kokkupuutuvatel pindadel.

Tallinn asutab
Lasnamäele
lastekeskuse
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TATJANA MURAVJOVA
Tallinna abilinnapea

linnaosavanema abi

Lasnamäe elanik, Juuli Part sai 20. juulil saja aastaseks.
Sel puhul andis Lasnamäe Linnaosavalitsuse poolsed
õnnitlused üle linnaosavanem Kalev Kallo.
Juuli Part sündis 1904. aastal Lääne-Virumaal Simunas.
Juba väga noores eas pidas Juuli karjaseametit nagu
maalapsed ikka. Hiljem tõi saatus ta Põhjarannikule 1927. aastal liikus abiellunud proua Juuli koos abikaasaga
Pedaspea külasse Harjumaal, kus tema pere elatus
mehe kaluriametist. Praegu elab ta oma noorema tütre,
Elve Treiali hoolsa käe all Lasnamäel, Pae tänaval. Proua
Juuli haarab vaatamata oma kõrgele vanusele vestluses
aktiivsema poole ning jutustab hoogsalt oma elust ning
tegemistest.
“Saja eluaasta sisse mahub tõesti palju,” nendib
linnaosavanem Kalev Kallo kohtumisel juubilariga. See
on tõsi – Juuli Part on näinud nii tsaariaega kui Eesti
esimest Vabariiki, elanud üle sõjad ja revolutsioonid ning
tuleb toime ka tänases Eestis.

foto: Tar mo Lausi ng

Tallinna linnavolikogu kinnitas 10.
juunil linnavalitsuse otsuse asutada
Lasnamäele lastekeskus. Lasnamäe
lastekeskus asutatakse haridusameti
hallatava asutusena Ümera põhikooli
endistes ruumides aadressil Ümera
tn 46 alates selle aasta 1. septembrist.
Vastavalt
linnavolikogu
otsusele
lõpetatakse Ümera põhikooli tegevus
alates selle aasta 31.augustist.
Ümera põhikoolis tegutsevad praegu
projektipõhine päevakeskus ja 45kohaline õpilaskodu. Õpilaskodus on
käesoleval õppeaastal täidetud 30 kohta

kioskid asuvad Lasnamäel aadressil
Kivila 18 ja Punane 57 (Pikri autobussipeatus),KesklinnasKeskturujuures
aadressil Torupilli ots 2 ning Balti Jaama
juures aadressil Toompuiestee 39.
Pileti hinnale lisandub teenustasu.
Teenustasuta
saab
pileti
osta
siis, kui sõlmida internetipangas
otsekorraldusleping või osta pilet
linnavalitsuse
teenindussaalist,
Vabaduseväljak7võilinnaosavalitsusest,
Punane 16 (Lasnamäel).
Kogu piletisüsteemiga seotud info
leiab internetist aadressil www.pilet.ee
või www.tallinn.ee, võib ka pöörduda
infotelefonile 1777.
RAEPRESS

kontor maksejõulistelt käendajatelt
sisse nii kõrged intressid, viivised
kui ka võlgu oleva summa. «Seega
kõigepealt ülikõrge intress, siis varast
ilma jäämine armetu hinnaga ning
lõpuks rikutud suhted käendajast
sõbraga,» ütles Meimer.
BIG-i
sarnased
laenukontorid
pakuvad väikelaene reeglina 1,5-2
korda kõrgema intressiga kui pangad.
Laenu saamise kiiruses olulisi
erinevusi pankade ja laenukontorite
vahel ei ole, küll aga tingimustes. Kui
BIG võimaldab laenu maksepuhkust
kuni kahe kuu ulatuses, siis pangad
reeglina kuni kuue kuu ulatuses.
BIG-i juhatuse esimees Targo Raus
on kommenteerinud: «Laenulepingut
allkirjastades vastutab inimene ise
tagajärgede eest.»
LASNAMÄE LEHT /
EESTI PÄEVALEHT / POSTIMEES ONLINE

Varem tekkinud sade hakkab töötluse
toimel
järk-järgult
pehmenema
ning juba mõni nädal pärast Bauer
AK paigaldamist mikroskoopiliste
osakestena
pindadelt
eralduma.
Vesi jääb selgeks ja veeomadused
paranevad.
Bauer
AK
paigaldatakse
külmaveetorustiku hoonesisendisse
veearvesti ette või järele ning
mehaanilise
puhastusﬁltri
ja
torustiku hargnemiskoha ette. Nii
saab töötluse ka toodetav soe
vesi ning soojusvahetid saavad
kaitse katlakivi eest. Energiasääst
tekib tänu soojusvahetuspindade
puhastumisele roostest ja katlakivist,
kuna juba 1 mm paksune sademekiht
soojusvahetuspindadel
põhjustab
energia ülekulu kuni 10%.
Täpsem info: www.baltoil.ee või
telefonil 51 77 770.
Eduard Pern

1.- 6. klassi õpilastega. Linnavalitsus
teeb ettepaneku moodustada kooli
tegevuse lõpetamise järel päevakeskuse
ja õpilaskodu baasil Lasnamäe
lastekeskus 1.- 9. klassi õpilastele.
Loodavaiseseisvaasutuseeesmärgiks
on võimaldada integreeritud tegevust
sotsiaalselt ebakindlates oludes olevate
perekondade lastele, võimalust ööbida
lastekeskuse internaadis ning toetada
laste sotsialiseerimist, osutada õpiabi ja
huvitegevust tunnivälisel ajal.
Lastekeskusel
pole
polüfunktsionaalse asutusena võimalik
tegutseda õpilaskoduna, sest seda
ei luba põhikooli ja gümnaasiumi
seadus. Seega on otstarbekas luua
iseseisev asutus, kus on integreeritud
nii hariduslikud, noorsootöö kui ka
sotsiaalhoolekande funktsioonid.
Haridusamet on 2004. aasta eelarvesse planeerinud vajalikud eelarvevahendid suletava Ümera põhikooli
õpilaskodu tegevuse jätkamiseks,
esialgse
kava
kohaselt
Mahtra
gümnaasiumi
struktuuriüksusena.
Täiendavaid rahalisi vahendeid 2004.
aastaks ei ole vaja eraldada.
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Lasnamäe parimad 2004.a. koolilõpetajad
HÕBEMEDALIGA
LÕPETAJAD

Lasnamäe Gümnaasium

Tallinna Laagna Gümnaasium

ALINA KIRILLOVA
JULIA VERBINA
JEVGENI PITKUN
ANASTASSIA IVANOVA
JEKATERINA JEROMENOK

(4 kuld-, 11 hõbemedalit)
MARIA GAIDUK
KRISTIINA SAARNIIT
KATRIN GUITAR
LIINA VOOLMA
JULIA VASSILJEVA
JEVGENIA REBROVA
OLGA BIZINA
JELENA SIMONENKO
DARJA ANTONOVA
ALEKSANDRA SÕSSUN
IRINA VORONTSOVA

Tallinna Laagna Gümnaasium
ANITA SUURLAHT
LIA LADÕGINA
RIINA KOHV
SVETLANA TSEMINA

Lasnamäe Üldgümnaasium
PIRET SEPP
KADRI JÕESAAR

Tallinna Kuristiku Gümnaasium
KÄRT VELISTE

Tallinna Linnamäe Vene
Lütseum
JANA KAZARJAN

Tallinna Mahtra Gümnaasium
JAANA EIGI

Tallinna Pae Gümnaasium
JULIA VOLOSSANOVA

Lasnamäe Gümnaasium
(5 kuld, 4 hõbemedalit)
SNEŽANA STOLJAROVA
TATJANA STOLJAROVA
IRINA BARANJUK
ARTEMI MAKSIMKIN

OLGA ZJATKOVA
VIKTORIA POLIŠTŠUK

ILJA JEVLANOV
SERGEI LEBEDEV
ILJA GRIŠIN
MARGARITA MERI
KRISTINA LIIVAT

Vladimir Kornijenko
Eragümnaasium (3 hõbemedalit)

Tallinna Läänemere
Gümnaasium

MARIJA LJAHHOVA
MARIA OBRUBSKAJA
ANNA VASJUTINA

(5 hõbemedalit)
ANNA MARTÕNJUK
MARIA DANILOVA
SVETLANA TSEMENKEVITŠ

Tallinna Mahtra Gümnaasium
(1 kuld-, 1 hõbemedal)
ANASTASSIA SINKOVA

Tallinna Tondiraba Keskkool
(1 kuld-, 1 hõbemedal)
TIMO TAIDLA

Lasnamäe Vene Gümnaasium
(1 hõbemedal)
ALEKSANDR MIHHAILENKO

Palju õnne ja edu igale koolilõpetajale
ja kõikidele kooliperedele ning
õppurite lähedastele!
Lasnamäe Linnaosa Valitsus

foto: Tar mo Laus i ng

KULDMEDALIGA
LÕPETAJAD

Lasnamäe Üldgümnaasium
(2 kuld- ja 7 hõbemedalit)
GEA ALAS
KADRI KALJULA
KAISA LINNUSTE
KAIDO JÕESAAR
ANETE KRUUSMÄGI
TRIIN TASSO
KRISTEL VAINOKIVI

Tallinna Paekaare Gümnaasium
SVETLANA PULKINA

Tallinna Linnamäe Vene
Lütseum

Tallinna Tondiraba Keskkool

(1 kuld-, 6 hõbemedalit)
LARISSA VASSILJEVA

ATS JENK

Linnaosavanem Kalev Kallo hindab haridust kõrgelt. Lisaks gümnaasiumide lõpetajatele
õnnitles ta linnaosavalitsuse ametnikke, kes jõudsid töö kõrvalt kõrgharidusdiplomi või
teaduskraadi omandamiseni. Tänavu kokku viis ametnikku. Fotol õnnitleb Kalev Kallo
linnavara osakonna peaspetsialist Riina Koppel´it

Kuristiku gümnaasiumis kehaline aktiivsus au sees Lasnamäe
Muusikakooli
kõige laialdasema ja mitmekülgsema
RIINA RAAGA
huvitegevusega kool. Huviringide
lõpetas IV lend
arv on pidevalt kasvanud, lõppenud
vanemõpetaja ja ringijuht

KRISTI PAJUR
huvijuht

Kehalise kasvatuse kui
õppeaine tähtsus õppekavas
on viimastel aastatel
vähenenud, vastupidiselt
Euroopas levinud põhimõttele,
et algklassiõpilastele peaks
toimuma võimlemistund iga
päev, põhikoolis üle päeva.
Lähtudes eelnevast ja
arvestades asjaolu, et noore
inimese jaoks on kehaline
aktiivsus lausa hädavajalik,
on Tallinna Kuristiku
Gümnaasiumis (edaspidi TKG)
viimastel aastatel suurendatud
liikumis-ja spordiringide osa
tunnivälistes tegevuses.
Tavakool kui huvikool
TKG-s on peetud üheks olulisemaks
kehalise kasvatuse ülesandeks laste
ja noorte ettevalmistamist iseseisvaks,
rahuldust pakkuvaks ja kestvaks
osalemiseks
liikumiskultuuris.
Õpetajad
arvestavad
asjaoluga,
et 98% õpilastest ei saa sportlasi,
küll aga võivad kõik õpilased tänu
kehaline kasvatus tundidele hakata
armastama liikumist kui loomulikku
osa oma elust.
TKG-st on saanud üks Tallinna

õppeaastal töötas koolis 38 tasuta
ringi. Tänu teadlikule ja süsteemsele
lähenemisele on TKG õpilaste
osavõtuprotsent huvitegevusest (ringid
ja üritused) tunduvalt kõrgem kui teistes
Lasnamäe ja Tallinna koolides.
Peaaegu 50% TKG õpilastest on
seotud ringidega, mille põhieesmärgiks
on liikumiskultuuri ja spordi vastu huvi
äratamine. Lasnamäe 4. - 6. elamurajoonis puuduvad nii huvialakeskus,
spordikool kui ka rahvaspordirajatised.
Antud valdkonnas täidab TKG ja talle
kuuluv staadion tõsist tühimikku.
Õpilaste
ja
õpetajate
vaevaga
hooldatud ja kooli pisku rahaga
korrastatud spordiväljakutel käivad kõik
Lasnamäe elanikud oma liikumistarvet
rahuldamas. Kõik on teretulnud.
TKG-s on tugevad spordilaagrite
traditsioonid. Igal õppeveerandil korraldatakse kahepäevane laager. Suvel
toimuvad
erinevate
huviringide
juhenda-jate
ja
treenerite
eestvedamisel kuni kümnepäevased
õppetreeninglaagrid soovijatele.
Tippspordi suunitlusega on TKG-s
ainult käsipall. Eesmärgiks on poiste
treenimine maksimumsaavutuseks.
Osaleda on võimalik kõikidel poistel
alates esimesest klassist (minikäsipall) kuni kaheteistkümnenda
klassini. 1982-1983. a sündinud
poisid, nüüd juba kooli vilistlased
on olnud Eestis kindlad käsipalli
valitsejad omaealiste vanuseklassis
juba viimased 8 aastat.

MAILE HARIK
Lasnamäe Muusikakooli direktor

Õpilased ise teevad
Traditsiooniliseks
liikumiskultuuri
propageerivaks ettevõtmiseks on TKG
õpetajate poolt algatatud iga-aastased
aeroobikamissi valimised, kuhu on
kaasatud kõik Lasnamäe eesti koolid
ja vene koolide keelekümblusklasside
õpilased. Algklassidele suunatud
üritus motiveerib kõiki liikuma ja on
õpilaste hulgas tohutult populaarne.
Arvestades poiste aktiivset osavõttu
igas vanuseastmes antakse välja ka
aeroobika misteri tiitel.
Teiseks kogu kooli õpilaskondade
haaravaks ürituseks on kesk-ja
vanemaastme õpilastele korraldatud
võimlemispidu.
Võimlemispeo
arendasid
võimlemisõpetajad
Riina Priimäe eestvedamisel välja
spordipäevast ning praeguseks on
sellest kasvanud ülimalt populaarne
kogu kooli kihama panev sündmus.
Kool on üle Eesti ja raja tagagi
tuntud oma iga-aastaste laulu-tantsuja võimlemispidude poolest. Üritus on
ka kohalike elanike hulgas tähelepanu
pälvinud ning nende poolt sel kevadel
juba 17. korda toimunud TKG
suurepärane õueetendus Lasnamäe
laulupeoks nimetatud.

Tänavu kevadel toimus
Matkamajas Lasnamäe
muusikakooli IV lennu
kontsert-aktus. Muusikakooli
lõpetas 8 noort muusikut, kes
8 aasta jooksul omandasid
muusikaalased algteadmised
pilliõppes ja üldainetes, et
soovi korral saaks jätkata
õpinguid professionaalseteks
muusikuteks.
Enne lõputunnistuse ja hinnetelehe
kätteandmist, mis alates sellest
aastast on kõikides muusikakoolides
ühesugused,
palusin
lõpetajatel
meenutada, mis on jäänud neile kõige
rohkem meelde nendest aastatest
Minu rõõmuks ükski õpilane ei
meenutanud pikki harjutamistunde
nagu minagi oma õpingute aastatest
mäletan, vaid selle lõpptulemust
– esinemisi.
Klaveriõpilased Evelyn Kivi, Pia
Pikkor, Anna Mõtlik ja Mari-Liis
Saks meenutasid osalemist Harjuja
Raplamaa
Klaveriansamblite
festivalil Tohisoo mõisas, Paldiski
Muusikakoolis ja rahvusvahelisel
klaveriansamblite festivalil Valgas.
Eriline kontakt on muusikakoolil
helilooja
Alo
Põldmäega,
kes

on olnud korduvalt eksperdiks
muusikakoolis
korraldatavatel
üleriigilistel omaloomingu päevadel.
Klaveriõpilastele jäi eriti meelde
A.
Põldmäe
Klaveripalade
kogumiku ettekandmine
Teatri-ja
Muusikamuuseumis ja traditsioonilised
esinemised RAT Estonia Talveaias.
Trompeti eriala lõpetanud Peeter
Sirotkinil on eriti palju meenutada, sest
tema mängib puhkpilliorkestris ning
selle kollektiivi esinemist soovitakse
eriti
tihti
kuulda.
Põnevamad
esinemised on toimunud Helsingis,
Pellos ja Kuhmos ning viimane
meeldiv kontsert oli Karksi-Nuias.
1.septembrist jätkab ta õpinguid G.
Otsa nim Muusikakoolis.
Kandle eriala lõpetaja Marianne
Saarele
meenusid
esinemised
rahvapilliorkestri koosseisus Soomes
ja Rootsis. Plokkﬂöödi eriala lõpetajad
Ege Trestip ja Mari Tromm meenutavad
rohkeid esinemisi ansamblites ja
solistidena
Pikkadeks aastateks
jäävad meelde õppereisid heliloojate
sünnikohtadesse Poola, Saksamaale,
Austrasse, Norasse ja Venemaale.
Kõik lõpetajad tänasid oma toredaid
õpetajad ja leiavad, et õpinguaastate
jooksul
on
nad
omandanud
esinemisjulguse ja palju häid sõpru.
Vastuvõtu katsed muusikakooli
vabadele
kohtadele
toimuvad
26.augustil kell 15 Vikerlase tn 16.
2.septembrist
alustab
tööd
ettevalmistusrühm.
Täpsem info alates 23.augustist:
tel 601 2293 või
www.muusika.tln.edu.ee

Juuli 2004
UUDISED, TEATED, LÜHILOOD
Lasnamäe Lehe kõigil neljal
leheküljel tasuta.
Kontaktandmed esilehel.

Veel neli tasuta matka koos elektriraudteega
KULDAR VÄÄRSI
Elektriraudtee AS

TÖÖPAKKUMINE
VP MARKET
Kiiresti arenev jaekaubandusvõrk
pakub tööd raamatupidajatele,
kassapidajatele, müüjatele ja
operaatoritele. Soovitav eelnev
töökogemus. Pakume kindlat töökohta
ja hea töö eest väärilist tasu. Info 623
0654, 5218916, Tiia.

TEATED
LINNAOSAVALITSUSSE (Punane 16,
Paekaare peatus) TOOVAD BUSSID
nr 7 (Suur-Sõjamäe – Seli)
nr 13 (Autobussikoondis – Seli)
nr 31 (Kunstiakadeemia – P. Pinna)
nr 50 (Pae – Seli)
nr 62 (Lennujaam – P.Pinna)
nr 65 (Peterburi tee – Lasnamäe Centrum)
ETTEVÕTLUSE TOETUSE TAOTLUS
Tallinna
ettevõtlusamet
ootab
27.augustini taotlusi ettevõtlustoetuste
saamiseks. Stardiabi on mõeldud
alustavale ettevõtjale, kellele linn
pakub
stardiabi,
koolitustoetust,
spetsialisti
täiendkoolitustoetust
ja praktikajuhendaja toetust. Koos
taotlusega tuleb esitada äriprojekti
kirjeldus koos detailse eelarvega.
Taotlejapoolne omaﬁnantseering peab
olema vähemalt 1/3 kogu äriprojekti
mahust. Stardiabi ülemmääraks on
100 000 krooni ja ühele ettevõtjale
eraldatakse stardiabi üks kord.
Taotlemise korrad ning taotlusvormid
on kättesaadaval infopunktis Vabaduse
väljak 7, I korrus ning Tallinna kodulehel.
Lisainformatsioon telefonil 640 4219.

KULTUUR JA HARIDUS

VLADIMIR
TŠERNETSOV
(26.a.),
konstaabel

korrakaitseorganites alates 28.10.1998.a.,
konstaabli ametikohal alates 2001.aastast.
2000.aastal lõpetas Paikuse Politseikooli II
astme politseivanemametnikuna. Hobideks
on sport ja turism.
Rongist saab sõidupiletina kehtiva infolehe.
Soovitame kaasa võtta joogi ja kerge eine
pikniku jaoks, võimalusel ka binokkel ja
fotoaparaat, supelriided ja/või vihmakeep.
Jalga muidugi mugavad matkajalatsid.
Järgnevad matkad: 01. augustil KloogaKloogaranna, 08. augustil jalgrattamatk
läbi Põhja-Kõrvemaa, 15.augustil RiisipereNissi-Alema ning 22. augustil VasalemmaVeskiküla-Rummu.

VJATŠESLAV
DAINEKO
(26.a.),
konstaabel

2. Kooskõlastada OÜ KEBAR taotlusel
Arhitektuuribüroo Maret Tääker OÜ
poolt koostatud Betooni tn 11 krundi
detailplaneering märkusteta.
3. Kooskõlastada Susi AS taotlusel OÜ
Urban Mark poolt koostatud Peterburi tee
48 kinnistu detailplaneering märkusteta.
4. Kooskõlastada Metallisti Majad taotlusel
K-Projekt AS poolt koostatud Peterburi
tee 53, 53b, 53c, 53d, 53e, 53f ja 53g
kinnistute detailplaneering töö nr 02122
märkusteta.

:)

Ameeriklane on Dublinis. Ta ütleb giidile:
“Teil siin Iirimaal on kõik kuidagi väike ja
vilets! Näiteks selle maja seal oleksime meie
vähemalt kolm korda suurema ehitanud.”
“Seda arvasin minagi,” vastab giid. “See on
nimelt hullumaja.

:)

:)

:)

Korsika külasse saabunud turist näeb
kohaliku kõrtsi ees ebatavaliselt pika
habemega meest.
“Vabandage, senjoor, kuidas teil on
õnnestunud kasvatada niisugune tore habe?”

“Kui mu naine kinkis mulle elektripardli, siis
ma loobusin habemenoa kasutamisest.”
“Hm, aga mida te pardliga tegite?”
“Mitte midagi. Ootan, millal külasse elekter
pannakse.”

:)

Kaks juuti vaidlevad:
“Valge on värv!” “Ei, valge ei ole värv!”
Lähevad rabbi juurde lahendust otsima. See
vaatab Toorast ja ütleb, et valge on värv.
Vaidlevad jälle:
“Must on värvus!” “Ei ole!”
Jälle rabbi juurde küsima. See vaatab jälle
targast raamatust ja ütleb, et ka must on värv.
Esimene juut ütleb teisele: “Näed nüüd! Ma
müüsin sulle värviteleka!”

Suur tänu saadetud naljade eest! Endiselt
ootel meili- aadress: marianaljad@hot.ee ja
kirjutada saab ka aadressile Lasnamäe Lehe
NALJAD, Punane 16, Tallinn

politsei
korrakaitseorganites alates maist 2000.
a. Kesk-eriharidusega, lõpetanud Tallinna
Kõrgema
Tehnikakooli.
2002.aastal
lõpetas Paikuse Politseikooli II astme
politseivanemametnikuna.
Hobiks
on
raamatud ja lugemine.

3. KONSTAABLIJAOSKOND
KIISLA
ALEKSEI
(31.a.),
konstaabel

korrakaitseorganites alates 01.12.1991.
a., konstaabli ametkohal alates 1993.
aastast. Omab politseilist kesk-eriharidust,
lõpetanud Sisekaitseakadeemia Nõmme
ﬁliaali.
Lisaks konstaabliteenistusele tegutseb
osakonna laskeinstruktorina. Hobiks on
sport, mängib võrkpalli.

PÕHJA POLITSEIPREFEKTUURI
IDA POLITSEIOSAKOND

“Mine metsa” laager lõppes linnas
ANNE KLAAR

Täpsemat infot saab rongiinfo telefonilt
1447 ja Elektriraudtee AS kodulehelt
www.elektriraudtee.ee/raudteematkad.php.

:)

RAAMATUKOGUS augustis
www.keskraamatukogu.ee
Paepealse rmtk:
P. Pinna 2, tel 632 7463
05.08 Vabadus ja armastus - Reet
Kudu sünnist 55 aastat
10.08
12.08 Citius, altius, fortius suveolümpia Ateenas 2004
17.08 Elan tundes, et vastutan taasiseseisvuspäev 20.08
18.08 Hoidistaja ABC
Laagna rmtk: Võru 11, tel 635 0020
Kolm temaatilist näitust.

maria naljanurk

:)

RAAMATUKOGUD

1. Kooskõlastada AS Linette taotlusel
Arhitektuuribüroo Studio Paralleel poolt
koostatud Mahtra tn 30c ja 30d kinnistute
detailplaneering nr 9/03DP järgmiste
märkustega:
a. Mitte planeerida Mahtra tn 22 elumaja
esise tee ja parkimisplatsi ühendamist
planeeritava alaga ning Mustakivi teega,
et vältida läbivat liiklust. Elamu esine plats
lõpetada tupikuna.
b. Mahtra 30d kinnistu ehitusalust pinda
lubada kuni 1000 m2.

:)

UUED PALLIPLATSID TALLINNAS
Lasnamäele ehitatakse sel suvel kaks
uut asfaltkattega palliplatsi, Peterburi
tee 16 ja Tuulemäe tee 6 maja juurde.
Seitsme asfaltkattega korvpalliväljaku ja
lauluväljakule skate`pargi ehitamiseks
kuulutas linn välja riigihanke, mille võitis
Tallinna Teede AS. Kõik püstitatavad
Eesti ﬁrma OÜ Stigmari poolt valmistatud
korvpallikonstruktsioonid on metallist.
Tallinn
alustas
üldkasutatavate
korvpalliväljakute ehitamist aastal 2002.
Koos valmivate uute platsidega on
Tallinnas kokku 21 asfaltkattega ja 2
vineerkattega korvpalliväljakut.

2. KONSTAABLIJAOSKOND

Ida Politseiosakonna
vanemkonstaabel

LASNAMÄE HALDUSKOGU OTSUSTAS: 16.juunil 2004

:)

VENE MUUSEUM SAI ENDALE KODU
Tallinna linnavalitsus otsustas anda
Vene muuseumile tähtajatult üürile
endise Kadrioru põhikooli hoone
aadressil L. Koidula tn 23. Hoone on
ehitatud 1720. aastal ja ümberehitatud
1848. aastal.
Muuseumis on kavas avada Eesti vene
kogukonna eluolu ja kunsti kajastav
ekspositsioon. Muuseumikogu koosneb
põhiliselt ikoonidest ja eksponaatidest.
Näitusi hakatakse korraldama peale
hoone remonti, mis peaks algama
2005.aastal.

JÄTKAME TUTVUMIST
KONSTAABLITEGA

:)

TALLINNA BOTAANIKAAIAS augustis
Kloostrimetsa tee 52, tel 606 2666;
kodulehekülg www.tba.ee
14. – 15.08 Mürktaimed
Ükski taim ei ohusta otseselt inimest, kuid
mitmed neist sisaldavad mürgiseid aineid.
Seetõttu on vaja mürgiseid taimi tunda,
et end mitte ohtu seada neid korjates või
nende eest hoolitsedes. Esitletakse Eesti
kõige mürgisemat põõsast.
27. – 29.08 Daaliad ja gladioolid
Saab tutvuda gladioolide uudissortidega
ja juba vanade tuttavatega. Kust
on nime saanud jorjen ja miks teda
ka daaliaks kutsutakse, kui palju
on daaliaid maailmas ja Eestis sellistele küsimustele saab vastused
juba näitusel, mis valmib kodumaa
suurimate kollektsionääride osavõtul.
Näituste lahtiolekuajad: T-P kell 11-19.

Elektriraudtee pakub
juulis-augustis
kuus
tasuta nädalalõpu-matka
Harjumaa erinevatesse
piirkondadesse. Matkale
viib
Balti
jaamast
elektrirong ning toob
matkalised ka õhtul
Tallinnasse tagasi. Nii
osalemine kui rongisõit
matkajatele on tasuta.
Matkad
viiakse
läbi
koostöös matkajuhtide
väljaandja OÜ BTG-ga.
Esimesed
matkad
on juba toimunud, Pakri poolsaare matkal
osales ca 700 matkajat.
Matkad
toimuvad
matkajuhtide
juhendamisel, kuid omal vastutusel.
Jalgsimatkade pikkused on 12-15 km, kuid
tempo ca 3 km tunnis, mis on jõukohane
ka vanematele inimestele ja lastele.
Jalgrattamatka pikkuseks on ligi 35 km.
Osalejal tuleks matkaks planeerida terve
päev, sest elektrirong väljub Tallinnast
hommikul kell 8-9 ning tagasi jõuavad
matkalised kell 18-19.
Rongid väljuvad Balti jaamast, kuid
peale võib tulla ka teistest peatustest.

Lasnamäe politsei
Vikerlase tn 14,
telefonid 612 4810 (korrapidamine)
ja 612 4814 (infolaud)

laskumine, kütte kogumine, palli mängimine,
jutustuse kuulamine, võistlustes osalemine
ning loomulikult, mis kõige tähtsam laagris
- söömine. Õhtul ununes ilmataadil leping
korraldajatega ning hakkas sadama. Need
meeskonnad, kes ei olnud päeval usinalt kütet
varunud, pidid tegema seda öösel.

Nii see algas
Selle aasta kevadel said kokku Põhja
politseiosakonna ja Ida politseiosakonna
noorsooteenistuse konstaablid, Tallinna Maleva
Noorte Kotkaste noorteinstruktor, et planeerida
suvel toimuvat neljapäevalist laagrit. Laagri
nimetuseks sai “Mine metsa”, toimumispaigaks
Aegviidu Tankotroom, osavõtjateks 24 last,
vanuses 12 – 14 ja 12 noorkotkast, ilmataadiga
lepiti kokku päikesepaistelise ilma suhtes ning
õhutemperatuuriks telliti +25c .

Üks laagripäev täis
tegutsemislusti
07.06.2004.a. oli käes see hetk kui 36 noort,
seljas väikesed matkakotid kohtusid Sakala
keskuse ees olevas parklas ning hakati sõitma
Aegviidu poole.
Pärastlõunani oli laagris igati meeleolukas
– valiti telkide asukohti, pandi ülesse telke ning
seejärel said noored ülesandeks moodustada
meeskonnad ning kujundada oma meeskonna
T-särk. Hetk hiljem jooksid metsas ringi 36 hästi
silmatorkavat oranži laagerdajat. Päeva mahtus
veel võistkondade tutvustuste esitamine, köiest

Põgenemine harjumuspärasesse linnakeskkonda
Hommikul selgus kurb tõsiasi, et kuna
ei olnud kaasas päästepaate, oli uppujate
päästmine eelkõige uppujate enda asi,
seetõttu võeti vastu otsus õhtupoolikul
tsiviliseeruda tagasi Tallinnasse. Kuna laager
nõnda lühikeseks jäi, kogunesid laagrist
osavõtnud lapsed koos vanematega 19.juunil
Pirita Velodroomile, kus toimus maastikumäng,
võis mängida erinevaid mänge ja lõpuks said
kõik osalejad ka kõhu täis.

Suur tänu toetajatele!
Seega võib öelda, et lõpp hea, kõik hea.
Korraldajad omalt poolt koos osavõtnud
lastega soovivad tänada laagri toetajaid:
Punane Selver, Lasnamäe ja Pirita
linnaosavalitsusi ja Põhja Politseiprefektuuri.
Ette rutates võib öelda niipalju, et plaanis
on samalaadne laager viia läbi ka järgmisel
aastal, kuid siis tehakse ilmataadiga juba
kirjalik leping ja valmistutakse võimalikeks
ilmavingerpussideks.

Pensionifond: mis ja kuidas ja kellele?
Lugejakirjade põhjal palus toimetus
selgitust
pensionifondidest
Tiina
Ormissonilt, Eesti Ühispanga Tallinna
kontori direktorilt:
Kas õpilasel ja mittetöötaval
noorel on mõtet endale ise
pensionifond valida, millal seda
teha ja millised on valikud?
Vältimaks hilisemaid bürokraatlikke
sekeldusi, on tark teha oma
pensionifondi valik juba 18-aastaseks
saamisel või veelgi varem, kui on
plaan näiteks suveks töö leida.
Kohustusliku
kogumispensioni
fonde on Eestis kokku 15. Iga fond on
erineva tulususega ja need jagunevad
kolme erineva riskiastme vahel.
Kuna võimalusi on mitmeid, on
noorel inimesel mõttekas enne
(suve)tööle või praktikale asumist ise
valik teha, ise otsustada, millisesse
fondi raha koguda. Vastasel korral
loosib riik noorele juhusliku fondi ja
seda vaid konservatiivse investee

rimisstrateegiaga fondide hulgast.
Ettevaatlikum strateegia tähendab
aga väiksemat potentsiaalset tulu.
Valitud
kohustusliku
kogumispensioni fondi on võimalik
hiljem vahetada. Seadus seab
fondivahetusele aga omapoolsed
piirangud. Esiteks saab fondi vahetada
vaid kord aastas, teiseks peab olema
kogunenud vähemalt 500 osakut, et
neid teise fondi kanda saaks.
Kui enne tööle asumist on
fondivalik tegemata jäänud, koguneb
noore inimese pension riigi poolt
loositud madalama tulususega ehk
konservatiivse investeerimisstrateeg
iaga fondi. Et sinna kogunenud raha
tulusamasse fondi üle kanda, tuleb
täita eelpoolmainitud tingimused. See
tähendab ajakulu ja ressursi mitte
kõige paremat kasutamist.
Kellele
on
mõeldud
raha
kogumine III pensionisambasse?
Keskmise sissetulekuga inimesele

on raha kogumine III sambasse
lisapensioni kindlustamiseks parim
lahendus, mida riik omalt poolt toetab
veel maksusoodustusega. Igaüks
saab oma brutopalgast kuni 15%
paigutada III sambasse maksuvabalt.
See tähendab, et näiteks keskmise
palga saaja tohib oma pensioni heaks
maksuvabalt maksta veidi üle 1000
krooni kuus ning saab aasta eest kokku
veidi üle 3300 krooni maksutagastust.
Riiklik pension koos kohustusliku
kogumispensioniga ehk II sambaga
ei taga enamat, kui 40% viimasest
sissetulekust. Seetõttu on väga oluline,
et inimesed leiaksid võimaluse koguda
raha täiendavalt ka III sambasse, mille
abiga suudetakse pensionile jäädes
säilitada endist elustandardit. Seni on
kolmandat sammast peetud rikaste
lõbuks. Tegelikult on kolmas sammas
vajalik eelkõige just keskmist palka
teenivatele inimestele, kuna II samba
sissemaksetest lihtsalt ei pruugi just

neil piisata tuleviku kindlustamiseks.
Kuidas valida pensionifondi?
Pensionirahasid
koguma
hakates on ääretult oluline, et
aastakümneteks tehtav valik oleks
parim, see aga tähendab usaldust.
Kindlalt võib ennast tunda ainult siis,
kui pensionirahade eest kannab
hoolt usaldusväärne ja kaalukate
kogemustega partner. Võimalusi tuleb
kaaluda põhjalikult. Eesti Ühispank
näiteks kuulub rahvusvahelisse SEB
Gruppi, mis omab juba üle 100 aastast
pensionifondide haldamise kogemust
Rootsis ja minu meelest kogemus loob
turvalisust, et pensioniraha on ikka
turvalises kohas ja kasvab kindlalt.
Lisainfo erinevate
pensionisammaste kohta on ka
pankade interneti-lehekülgedel
ning pangakontorites jaotatavatel
infovoldikutel.

