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Uuest aastast rakendub jäätmeteveo uus kord: loe lk 3
Tallinna parim
noorsoopolitseinik
on Lasnamäelt
Põhja Politseiprefektuur
ja Tallinna Linnavolikogu
teatavad,
et
teist
aastat
järjest
valiti
Tallinnas parimat noorsoopolitseinikku.
Tänavu pälvis tiitli Irina Aleksandrova
(44.a.) Põhja Politseiprefektuuri Ida
osakonnast. Irina Aleksandrova on
Tallinnas
kõige
pikema
staažiga
noorsoopolitsei-ametnik, olles teenistuses
alates 1983.aastast. Oma pikaajalise
töö tõttu noorsoopolitseis tunneb ta
hästi alaealisi ja nende vanemaid
ning
on
ka
ise
teenistuspiirkonnas, Lasnamäel noorte hulgas teadatuntud inimene.
Parimat noorsoopolitseinikku valitakse
Tallinna Linnavolikogu, Haridusameti ja
Põhja Politseiprefektuuri koostöös.
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Tõnis Palts valiti Tallinna
linnapeaks
Tallinna linnavolikogu
valis 14. oktoobril 38
poolthäälega linnapeaks
Tõnis Paltsi. Salajasel
hääletamisel osales 62
linnavolikogu liiget. Paltsi

foto: Tar mo Laus i ng

Novaforest remondib
Tallinna prügiautosid
TARMO LAUSING
linnaosavanema abi

Lasnamäel, Betooni tn 11C
asuva ettevõtte,
OÜ Novaforesti üheks
töövaldkonnaks on
prügiautode remont ning
hooldus. Betooni tänavalt
leiab veoautode jaoks
huvitava ning mugava
teeninduskompleksi – ühes
ja samas paigas asuvad
veoautoremondi töökoda,
autopesula, varuosade
kauplus ning koormakatte
parandust pakkuv ettevõte.
Kuigi kõik erinevad ﬁrmad,
on nende vahel tihe
igapäevane koostöö.

Novaforest on 1998. aastal asutatud
ﬁrma, mis põhineb täielikult Eesti
kapitalil. Läbi kuue tegevusaasta
on ettevõte tegelenud peamiselt
veoautoremondiga. Novaforesti asutaja ning omanik Velmo Pind on
autoremondiga
tegelenud
juba
üksteist aastat.
Täna on ettevõtte põhitegevuseks
endiselt
veoautode
remont,
sealhulgas on oluline osa ka
Tallinna teeninadavate prügiautode
parandamisel ja hooldamisel. Firma
pakub soodsa hinnaga kompaktset ja
kvaliteetset teenust. Veoautoremondi
puhul tehakse koha peal kõik
vajalikud tööd peale rehvide müügi
ning paranduse.
Peale remondi on Novaforesti
uuemaks tegevusalaks paakautoteenuse pakkumine. See tähendab
fekaalide ja ohtlike jäätmete vedu,
aga ka kanalisatsioonitorude ning
küttemahutite survepesu. Ettevõtte
hooaeg algab sügisel koos ilmade
külmenemisega, sest soojal ajal
saavad juhid ning omanikud veoauto
pisiprobleemid
ise
lahendatud.
Teiseks põhjuseks on temperatuuri

mõju autodele – madal temperatuur
on koormav, seetõttu tulevadki külma
ilmaga välja tehnika vead ning nõrgad
kohad.

Kasutatakse kõrge
kvaliﬁkatsiooniga tööjõudu
Möödunud aasta alguses toimus
ettevõtte jaoks oluline läbimurre
– saadi valmis uus ja moodne
administratiivkorpus ning töökoda.
Angaaris
on
korraga
ruumi
kaheteistkümne veoauto jaoks, aastas
tehakse seal keskmiselt kuus tuhat
remondi- ja hooldustööd.
Pindi sõnul nõuab veoautoremont
kõrgelt
kvaliﬁtseeritud
tööjõudu.
“Kuigi ﬁrmas ei toimu pidevat
töötajate liikumist, tuleb muudatusi
ikka ette,” ütles Pind. Tema sõnul
on ettevõttesse viimasel ajal tööle
võetud autoremondilukksepa erialal
kutsekooli lõpetanud noori, kuid ka
sellisel juhul läheb aega, enne kui
kutseoskused kätte saadakse.

Osaleti Tallinna veeuputuse
likvideerimisel
Novaforestil oli roll täita ka juulis

Tallinnat
tabanud
lausvihmade
tagajärgede likvideerimisel. Firma
paakautod kutsuti välja tühjendama vett
täis valgunud keldreid ning puhastama
ummistunud kanalisatsioonisõlmesid.
Tekkinud veeuputuse ajal töötas
kaks paakautot vahet pidamata kolm
ööpäeva järjest.
Velmo
Pindi
sõnul
tuleks
kanalisatsiooni
hooldamisega
tegeleda regulaarselt, mitte alles siis,
kui lausvihmadest ja ummistusest
põhjustatud
uputus
käes
on.
Normaalne oleks aastas korra
kanalisatsioonitorusid survepesuga
puhastada, sest nii saab ennetada
probleemid võimaliku veeuputuse
puhul.
Lasnamäe linnaosavanema Kalev
Kallo
arvates
on
regulaarne
kanalisatsioonitrasside puhastus eriti
oluline
korteriühistutele
suurtes
majades,
kus
kõige
rohkem
ummistuvad
majadevahelised
kanalisatsiooni ühenduskohad.
Info Novaforesti kohta:
www.novaforest.ee

linnapeaks valimise vastu andis hääle 23
linnavolikogu liiget, üks sedel tunnistati
kehtetuks.
Tallinna Linnavalitsuse praegusesse
koosseisu kuulub kokku 7 liiget: linnapea
Tõnis Palts ja 6 abilinnapead: Ülle Rajasalu,
Tatjana Muravjova, Peep Aaviksoo , Diana
Ingerainen, Kaupo Reede ja Vladimir
Maslov.
Linnavalitsuse liikmete kohustused on
paika pandud tööjaotusega. Linnavalitsuse
töö vorm on istung. Linnavalitsuse
korralised istungid toimuvad reeglina igal
kolmapäeval linnavalitsuse istungite saalis
algusega kell 10.00.
Linnavalitsus juhib linna ametiasutuste
(v.a. linnavolikogu kantselei) ja nende
hallatavate asutuste tegevust, osaleb
linnavolikogu poolt kehtestatud korras
aktsionärina, osanikuna, asutajana ja
liikmena eraõiguslikes juriidilistes isikutes.
Linnavalitsus
realiseerib
temale
pandud ülesandeid õigusaktide andmise,
majandustegevuse, kontrolli ja elanike
kaasamise kaudu.
Linnavalitsus lähtub oma töös 13.oktoobril
2004 allkirjastatud koalitsioonileppest.

Linnavalitsuse vastuvõtuajad:
(Vabaduse väljak 7; tel 640 4141;
e-post: lvpost@tallinnlv.ee)
Linnapea - iga kuu esimesel ja kolmandal
esmaspäeval kell 16-18
Abilinnapead - igal esmaspäeval
kell 16 -18
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Lasnamäe Linnaosa Valitsus:
Punane 16, 13619 Tallinn
tel. 645 7700,
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
Gonsiori 21, 10147 Tallinn
tel. 502 3152, 604 8287, 627 7282
faks 627 7285
e-mail: reno@ssm.ee
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Lasnamäe vanem

munitsipaalkortereid. See on suur löök
väga paljudele tallinlastele, kellel ei
ole võimalik osta korterit turuhinnaga.
Lasnamäel on hetkel elamispinna
järjekorras 173 perekonda. Kõigi
nende perede lootused kunagi linna
abiga oma kodu saada muutuvad
nüüd nullilähedaseks.

veidi
suuremad,
süüdistasid
reformierakondlased meid kohe
Lasnamäele
“suurte”
rahade
planeerimises. Tegelikkuses
on
Lasnamäe elanikule keskmiselt
kulutatav summa võrreldes Kesklinna
omaga 2,6 korda väiksem ja Pirita
omaga 3,1 korda väiksem.

Peamine süüdistus osutus
silmakirjalikuks

Lugupidamist linnajuhtidelt
väärib iga linnaosa elanik

Peamine süüdistus, millega meie
nüüd juba endine koalitsioonipartner
Reformierakond välja tuli, oli see,
et Lasnamäe ja Põhja-Tallinna
linnaosadele planeeritud eelarve
olevat võrreldes teiste linnaosadega
liiga suur. Tõesti, aastapikkuse töö
tulemusena
õnnestus
mõningal
määral
suurendada
Lasnamäe
linnaosale planeeritud summasid
Tallinna eelarve projektis, millest
kirjutasin lähemalt ka septembrikuu
Lasnamäe lehes. Küsimusele, kas see
väike kasv muutis üldist olukorda, on
vastus ei. Ma ei taha olla üldsõnaline
nagu mõned oponendid ja seepärast
toon konkreetsed näited arvudes.
Tallinna kõigi linnaosade eelarvete
kogusumma teeb keskmiselt 732
krooni iga linnaelaniku kohta.
Lasnamäe linnaosa eelarves on see
summa aga 457 krooni elaniku kohta,
Kesklinnas 1190 krooni elaniku kohta
ja Pirital 1432 krooni elaniku kohta!
Aga see on just see raha, millega me
saame toetada linnaosa kultuuritööd
(mitmesugused
kultuuriüritused),
sporditööd
(toetused
linnaosa
spordiklubidele ja laste spordile)
ja noorsootööd (eelkõige on see
toetus laste suvelaagritele) ning
tagada Lasnamäe heakord. Aastaid
on laste suvelaagritesse soovijaid
olnud peaaegu poole rohkem, kui
oleme suutnud rahuldada. Nüüd,
kus järgmise aasta eelarveprojektis
on Lasnamäele eraldatud summad

Kas lasnamäelane on 2,6 korda
halvem kesklinnas elanikust või koguni
3,1 korda halvem Pirita elanikust?
Sellele
vastupidine
arusaam
kannustas mind möödunud sügisel
arvutuste abil linnajuhtidele tõestama
aastaid
kehtinud
ebavõrdsust
Lasnamäe rahastamisel. Aga uus
Res
Publica,
Reformierakonna
ja ülejooksikute võimuliit peab
ebavõrdsust
normaalseks.
Siin
ei suuda ma ka parima tahtmise
juures mõista meie enda Lasnamäe
faktulinite ja karavajevite tegutsemise
motiive ja mõttekäike, sest sõnad ja
teod ei käi neil ühte sammu. See
on isiklik ja ainult isiklik kasu, mida
ülejooksmisest saadi. Aga nende
tegevusele annate hinnangu just
Teie, lugupeetud lasnamäelased,
kui lähete järgmise aasta oktoobris
valimiskastide juurde. Soovin Teile
seniks jõudu ja vastupidamist, sest
selle valimisperioodi lõpuni on jäänud
kõigest aasta. Olen veendunud,
et ükski Lasnamäe elanik ei pea
ennast tundma vähem väärtuslikuna
Kesklinna ja Pirita elanike kõrval. Küll
aga tasub mõelda, keda järgmisel
korral usaldada, sest samavõrd
“usaldusväärseid”
kaaslasi
kui
Faktulin ja Karavajev võib meie seas
veelgi olla.
Soovin igale Lasnamäe elanikule
novembrikuu
alguspäevadel
tähistatava hingede ajaga seonduvalt
rahu ja südamesoojust!

Lasnamäel kaks vastselt
koolitatud võlanõustajat

ning aitavad suhelda võlausaldajatega.
Samuti
teab
koolituse
läbinud
sotsiaaltöötaja, mis on seaduse silmis
võlglaste kohustused ja õigused ning
kuidas korraldada võlgniku kaitset
kohtumenetluse ja vara arestimise
käigus.
Võlanõustajate
koolitajateks
olid juristid, kohtutäiturid, lisaks ka
Saksamaa kogemusega võlanõustaja
ja mitmed teised spetsialistid. 160tunnist koolitust korraldas Avahoolduse
Arenduskeskus
koos
Tallinna
Pedagoogilise Seminari ja Eesti
Akadeemilise Sotsiaalturva Ühinguga.

KALEV KALLO
14. oktoobri Tallinna
Linnavolikogu istungil avaldati
34 poolthäälega umbusaldust
Tallinna linnapeale, Edgar
Savisaarele. Otsustava osa
umbusalduse läbiminekusse
andsid oma erakonna ja valijad
reetnud Erika Salumäe, Peeter
Kreitzberg, Jüri Trumm, Vitali
Faktulin, Irina Didenko ja
Jevgeni Karavajev.
Mul on äärmiselt kahju, et eelloetletute hulgas on kolm Lasnamäelt
valitud saadikut. Nende alatust
suurendab veelgi tõsiasi, et mitte
ükski neist ei saanud mandaati
Teilt, lugupeetud lasnamäelased,
nad said linnavolikogusse häältega,
mis Teie andsite Edgar Savisaarele.
Olgu siinjuures meeldetuletuseks
ära toodud nende poolt valimistel
kogutud hääled: Jevgeni Karavajev
241, Jüri Trumm 221 ja Vitali Faktulin
189 häält. Reeturite rida täiendavad
veel
Lasnamäe
halduskogu
liikmed Adolf Käis 147 ja Sergei
Korotkov 116 häälega. Nemad on
need “kangelased”, kes otsustasid
seekord linnavõimu saatuse ja
paljude projektide ning algatuste
saatuse. Uue võimu koalitsioonileppe
peamiseks muudatuseks võrreldes
senisega on see, et linn ei ehita enam

19. oktoobril said 15
sotsiaaltöötajat kätte
tunnistused võlanõustamise
koolituse läbimise kohta,
nende seas Lasnamäe
linnaosavalitsuse
sotsiaalhoolekande
osakonnast:
IRINA TOMBERG,
lastekaitsespetsialist, kes võtab vastu
Punane 16 kab 305, tel 645 7766

linnaosavalitsuse 7 osakonda

Linnavõim vahetati reeturite häälega

MARE JALLAI, vanemspetsialist,
kes võtab vastu Pae 19 kliendikeskuses, tel 600 6735.
Võlanõustajad hakkavad abistama
rahaliste raskuste ja võlgade tõttu
kodu kaotamise ohus elavaid linlasi.
Tallinna Avahoolduse Arenduskeskuse
direktori Kersti Põldemaa sõnul aitavad
võlanõustajad võlgadesse sattunud
inimestel otsida tööd ja saada toetusi,
koostavad võla tagasimaksegraaﬁkuid
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Võimalused huvitegevuseks
Ajaleht Lasnamäe jätkab
huvitegevuse info tasuta
vahendamist. Toimetus loodab, et
Lasnamäe iga elanik leiab kodulinnaosas sobiliku meelistegevuse
oma vaba aja selliseks sisustamiseks,
mis aitab kaasa positiivsele ja
mitmekülgsele arengule.
MALEKLUBI ŚAHH JA GARDE
www.zone.ee/sgcc, tel 636 6494, 53 99 1414;
Kalevipoja tn 10
Lasnamäe laste ja noorte maleklubi ootab 6-12-aastaseid
malehuvilisi poisse ja tüdrukuid. Peatreener Grigor
Airapetjan. Kasutatakse kiirõppe metoodikat, osaletakse
nii Eesti kui rahvusvahelistel turniiridel.

EESTI KEELE SUHTLEMISKOOL (EKS)
koolitusluba nr 3399 HTM
Võru tn 11, tel 635 1424, 52 75 005;
e-post ingeo@hot.ee (Inge Krjukov, juhataja)
Eesti keele rühmad noortele emadele. Samas majas
samal korrusel on võimalik emade keeleõppe ajal
rakendada lapsed erinevates tasulistes mängimis- ja
õppimiskeskustes.
Eestikeelsesse kõrgkooli astuda soovijate keeleõpe.
Puhkepäeviti: info, vestlus, kirjutamine.
Eesti keele tasemeeksami ja kodakondsusrühmad.
Töötavad igal nädalapäeval, eraldi alg-, kesk- ja
kõrgtaseme õpe. Kodakondsuskursus on Eesti
seadusandluses orienteerumiseks ja eksamiks
valmistumiseks. Võimalikud eraldi grupid 9.-12.klassi
õpilastele.
Tähelepanu! PHARE eesti keele projekt lõpetab oma
töö Eestis 30.novembril 2005, edaspidi selle raames
tagasimakseid ei saa.

Juriidiline osakond
TIIU KOITLA
juhataja, jurist
tel 645 7723

Lasnamäe
linnaosavalitsuse
juriidilises osakonnas töötab kolm
juristi ja üks peaspetsialist. Osakonna
juhataja ja veel üks jurist tegelevad
väga erinevate juriidiliste probleemidega, mis on seotud kas linnaosavalitsuse ametnike nõustamise või
elanike ja teiste kokkupuuteid omavate
isikute küsimuste lahendamisega
või nõustamisega. Üks jurist tegeleb
juriidilist
kompetentsi
nõudvate
sotsiaalküsimustega ja peaspetsialist
üürivõlglastega.
Juriidilise osakonna ametnikud
võtavad kodanikke vastu vastuvõtuaegadel igal esmaspäeva pärastlõunal ja neljapäeva ennelõunal, mil
nõustatakse juriidilistes küsimustes,
kuid ei koostata kirjalikke dokumente.

Samuti ei ole võimalik meie ametnikel
olla
linnakodanike
esindajaks.
Juristid esindavad kohtuvaidlustes
volikirja alusel nii Tallinna linna kui ka
Lasnamäe Linnaosa Valitsust.
Kohtuinstantsides vaieldakse läbi
küsimused, kus juriidiline isik või
linnakodanik leiab, et tema õigusi
on rikutud ja ametnike selgitused ei
ole piisavad. Nii on 2004.aastal 101
vaidlust lõppenud kohtulahendiga,
millest ühes asjas selgus, et eksinud
oli Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
Vaidlused ja küsimused on alati
oluline võimalikult kohe esile tuua, sest
nii on võimalus pikka kohtuteed ja ka
pettasaamist vältida. Linnakodanikud
võivad alati tulla juriidilisse osakonda
küsima eelnevat nõu, kui on kahtlusi
mõne tehingu tegemisel. Peale
tehingu vormistamist ei ole enam
konsulteerimisel mõtet, sest enamasti
on sõlmitud tehingute tühistamine
võimatu. Õigeaegne nõu küsimine
hoiab ära ebameeldivad tagajärjed,
sest langetatav otsus on kaalutletum.

Lasnamäe
lastekaitsespetsialistid
Küsimuse ja murega võib
pöörduda nii laps kui
lapsevanem, aga ka lapse
raskest olukorrast teadlik või
informeeritud pedagoog või
mõni teine täiskasvanu:
esmaspäeviti kell 9-12 ja
14-17.30 ning neljapäeviti
kell 9-12 ja 14-16.30
EVA VAU
tel 645 7768; Punane 16 kab 318
Asunduse
Pallasti
Katusepapi
Peterburi tee
Kesk-Sõjamäe Sikupilli
Killustiku
Suur-Sõjamäe
Kivimurru
Tuha
Lasnamäe
Tuulemäe
Lasnamäe põik Valge
Lennujaama teeVäike-Sõjamäe
Majaka
Ülemiste tee
Majaka põik
Kiive
Pae 2-40, 7-53 Uuslinna
Paekaare 2-18

IRINA TOMBERG
tel 645 7766; Punane 16 kab 305
Pae alates 42
Paekaare alates 20
Punane (kuni majani 39)
Võidujooksu
Pinna
Kalevipoja
Kalevipoja põik
Liikuri

SIRJE KALDA
tel 645 7767; Punane 16 kab 317
Alvari Paasiku
Anni Pikri
Härma Punane (alates majast 40)
Katleri Tondiraba
Koorti Turba
Kuuli Vikerlase
Loitsu Vilisuu
Mäe Võru

TIIA JÄRVEPERA
Tel 645 7941; Mahtra 48 kab 5
Arbu
Lagedi tee
Mahtra
Raadiku
Sinimäe
Virbi
Väo tee
Ümera

LIINA PÄRTEL
tel 645 7945; Mahtra 48 kab 5
Kivila
Kärberi
Linnamäe tee 1-37 ja 2-8
Muhu

BIRGIT MIHHAILOV
tel 645 7940; Mahtra 48 kab 5
Kihnu
Linnamäe tee alates 43 ja 12
Läänemere tee
Narva mnt
Priisle tee
Vormsi
SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKOND

TSK SPORDIKLUBI TAREKE

SPORDIKLUBI RULLEST

Tel 56 644 510; 632 1288;
e-post urmas.rosenberg@laagna.tln.edu.ee

www.rullest.ee, tel 56 628 180, e-post info@rullest.ee

Laagna Gümnaasiumis, Vikerlase tn 16 tegutsev ujumisklubi
ootab 7-12-aastasi ujumisest huvitatud lapsi kolm korda
nädalas toimuvatele treeningutele. Õppemaks kuus
250.-krooni. Klubi kasvandikud osalevad Eesti noortesarjade,
Tallinna, Eesti ja rahvusvahelistel ujumisvõistlustel.
Hommikuti algusega kell 8 korraldab klubi ujumise algõppe
kursusi 6-11-aastastele, kursuse tasu 350.-krooni.

LASNAMÄE KERGEJÕUSTIKUHALL
Punane 45; tel 635 0180; www.tsh.ee/lasnamae
Spordihuvilised lapsed ja noored saavad osaleda erinevates
treeningrühmades: kergejõustik, jalgpall, akrobaatika,
grossing, võitluskunst, shaping ja poks. Hall mahutab korraga
kuni 250 harrastajat. Peamiselt toimuvad spordiklubide
treeningud, kuid ta on avatud ka kõikidele individuaalselt
sportida soovijatele. Hall on avatud igal nädalapäeval,
E-R kell 7-22, L-P kell 9-21.

Rulluisutamise klubi kutsub treeningutele 5-12-aastaseid lapsi
laupäeviti ja pühapäeviti kell 14-15 Viimsi Spordihalli.
Lasnamäe noored esinesid Eesti esinduse koosseisus edukalt
tänavu 9.-10.oktoobril Belgias Puttes´i linnas toimunud
rulluisutamise karikavõistlustel Open Spirit Cup 2004.
Rulluisuklubi alustas tegevust 1995.aastal just lasnamäelase,
Piret Rink´i eestvedamisel, kes on tänaseni üks treeneritest.
Ilurulluisutamine on tänaseks maailmas juba üpris levinud spordiala,
mis pürgib olümpiamängude näidis-spordialaks. See on paljuski
seotud muusika, koreograaﬁa ja tantsuga, kuid nõuab ka head
vastupidavust ja jõudu. Lisaks uisutamisoskusele omandatakse
ilus rüht, tugevdatakse oma tervist ja heade tulemuste korral on
saanud parimatest tipptasemel ilurulluisutajad. Laste silmaringi
laiendamiseks on tavaks saanud ühepäevased kultuuriprogrammid
võistlussõitude raames. Oleme tutvunud Itaalia, Prantsusmaa,
Saksamaa, Austria, Hollandi, Belgia, Taani, Rootsi, Soome, Tsehhi
ja Poola kultuuri- ning vaatamisväärsustega.
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Linda Raag - 102-aastane
Lasnamäe hällilaps
TIINA NAARITS
Lasnamäe vanim elanik sai 102aastaseks 27.septembril. Hällilaps Linda
Raag võttis külalisi vastu rahvalikke laule
lauldes ja Koidulat 100-kroonisel enese
nooruspõlve pildiks pidades.
Linda Raag elab täna Iru Hooldekodus
ja üllatab erksa meele ning iseseisva
toimetulekuga. Proua Raag elab omaette
toas ühena vähestest nii kõrges eas
olevatest hooldekodu elanikest. See
on aga igati loomulik, kuna elurõõmus
ja toimekas proua ei vaja abi endaga
toimetulekul ja eluaegne hobi ning töö –
taimekasvatus, vajab ruumi. Nii on Linda
Raag oma hea käega hoolitsenud aastaid
erinevate taimede eest hooldekodus ja
praegugi on aknalaud lilli täis. Külalistele
kinnitas ta, et aaloe peab ikka aknal
olema, et selle oksakesi süües terve ja
elurõõmus püsida.
Tartus 27.septembril 1902 sündinud
Linda Raag on kogu oma täiskasvanuea
elanud Tallinnas ja hoolitsenud aednikuna
Kadrioru ja Toompea iluaia eest.

Lasnamäe Lastekeskus avati
tänavu 1.septembril endise
Ümera Põhikooli hoones,
Ümera tn 46. Keskus allub
Tallinna Haridusametile ja
õppetöö toimub vene keeles.
Lastekeskus võimaldab kogu Tallinna
1.-9. klassi õpilastel tasuta ajutiselt

Pae gümnaasiumi huvijuht
“Nii, aga miks Itaalia?” imestab
hämmingus lugeja, kuni pole lugenud
läbi vastukaja rahvusvahelisele projektile
“Cultural parallels.”
Õpilasvahetuse projekti koordinaator
Luisa
Korbette
tuli
Eestisse
Haridusministeeriumi
toetusel.
Tema
andis võimaluse kõikidele koolidele
rääkida avalikult endast, oma õpilastest ja
koolitraditsioonidest. Väljavalitud 9 kooli (8
eesti ja 1 vene kool) hulgas oli Tallinna Pae
Gümnaasium, Lasnamäe vanim kool, mis
on tuntud oma mitmekesise klassivälise
tööga, mille abil püütakse leida midagi uut,
mitteordinaarset ja omapärast.
Esimeseks etapiks oli õpilaste sõit
Itaaliasse,
Piemonte’sse
–
projekti
toetavatasse valda, kus meie partneriteks
said J.С. Maxwelli tehnikakooli õpilased ja
õpetajad. Seda kooli külastasid üheaegselt
ka 18 õpilast Rootsist. Omavaheliseks
suhtluskeeleks oli inglise keel. Pae
Gümnaasiumist osales projektis ka
rahvapilliorkester “Russkij Suvenir”.
Igal hommikul käisid lapsed tundides.
Huvitav detail: selgus, et itaalia koolis
on spetsiaalsed suitsetamiskohad, mida
kasutasid õpetajad ja õpilased. Missugune
demokraatlik kord! Meie õpilased olid

2005.aastast rakendub
jäätmeveo uus kord
2004.a.
1.maist
kehtima
hakanud
jäätmeseadus ja 16.09.2004 vastu võetud
Tallinna jäätmekorralduseeskiri sätestavad
korraldatud jäätmeveoga seonduva.
Igasse
piirkonda
(eeldatavasti
41)
määratakse konkursi korras üks jäätmevedaja
kolmeks aastaks. Konkursil sätestatakse
jäätmeveotingimused segunenud olmejäätmete,
vanapaberi
ja
-papi,
kompostitavate
biolagunevate jäätmete ja konteinerite juurde
paigutatud mahukate jäätmete äraveoks.

Arvestada tuleks järgnevaga:

Linda Raag oma 102.sünnipäeval, 27.09.2004

Kauneimaks mälestusteks peab proua
Raag kooseluaastaid kolme abikaasaga,
kes kinkisid turvalisust, hoolivust ja
seltskondlikku laululusti, mida jätkub
tänaseni.
Külaliste seas viibis ka 100-aastaste
eestimaalaste uurija, Lasnamäe elanik

kasutada linna poolt loodud õppimis-,
elamis- ja kasvatustingimusi. Aidatakse
õppimisel ja huvitegevuse arendamisel,
võimalik
on
saada
individuaalset
psühholoogilist nõustamist. Lastekeskus
tegutseb õppeperioodil ning vajadusel
koolivaheaegadel,
välja
arvatud
suvevaheajal.
1.-6.klassi
õpilastel
on võimalus esmaspäevast reedeni

foto:Tar mo Lausing

Helje Loopere, kes kinnitas, et nii kõrge
iga saab osaks vähestele. Tema andmetel
on täna Eestis 97 üle 100 või 100-aastast
inimest. Vaid kolm neist on sündinud üleeelmisel ehk XIX sajandil. Tallinnas on
100-aastaseid 30, neist Lasnamäel elab
kaheksa prouat.

ööpäevaselt viibida lastekeskuses. Tasuta
huvitegevusvõimalused on esilagu seotud
spordisaali, kodutööderingi, muusika- ja
arvutiklassiga.
Õpilaste asutusse vastuvõtmise otsustab
asutuse juhataja, Marina Baranjuk. Õpilaste
asutusse vastuvõtmise aluseks on õpilase
vanema või seadusliku esindaja avaldus
või kooli avaldus, millele on lisatud vanema
nõusolek.
Täiendav info:
e-post: direktor@ymera.tln.edu.ee ;
tel 526 355 17, 635 6828, 635 7030
LASNAMÄE LASTEKESKUS

Itaalia – kauge ja lähedane
TATJANA MASORINA

kasulik teada

hämmingus ning rääkisid itaallastele
võitlusest avalikes kohtades suitsetamise
vastu meie vabariigis.
Me töötasime rühmades iga päev,
korraldasime jalg- ja võrkpallivõistlusi ning
– võitsime väljaku peremehi!
Algas uus õppeaasta. Ja nüüd, oktoobris,
me ootame külla oma itaalia sõpru.
Kohtumine ei toimu Pae Gümnaasiumis, kus
praegu käivad kauaoodatud remonditööd.
Meie eesmärk on võtta külalised vääriliselt
vastu! Me saavutame selle kindlasti,
sest meid aitavad Haridusministeerium,
Lasnamäe Linnaosavalitsus, noorsoo

organisatsioon “Euroopa noored” ja Slaavi
Selts, omalt poolt aga anname parima
selleks, et teha külaliste viibime Eestis
huvitavaks ja unustamatuks.
Soovime, et Tallinna ilu, selle legendid
ja ajalugu meie külalistele meelde jääksid.
Soovime, et nad veel kord veenduvad,
et tänapäeva Eestis on võimalused
kultuurseks arenguks ning erinevate
rahvaste traditsioonide säilitamiseks, et
meie vabariik on väärt partner Euroopa
Liidus.
Kaugus ei ole takistus. Kauge on saanud
lähedaseks…

• korraldatud jäätmeveoga liitumine on Tallinna
haldusterritooriumi piires kohustuslik kõikidele
olmejäätmete valdajatele, ka suvila, elu- või
äriruumina kasutatava ehitise või korteri
omanikele;
• kui olete jätnud korraldatud jäätmeveo
lepingu
sõlmimata,
siis
loetakse
teid
jäätmehoolduseeskirja alusel liitunuks korraldatud
jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses
jäätmeveo piirkonnas. Eelnevalt kehtinud
lepingud kaotavad kehtivuse;
• lepingu sõlmijad saavad seada omapoolseid
nõudmisi (jäätmeveo korralduse, jms. kohta,
kehtestatud määruste raames). Kui lepingut
ei sõlmita, siis veotiheduse ja mahutite
osas rakendatakse analoogiat naabritega
või vähemalt selle elamutüübile ettenähtud
miinimumpakette;
• linnavalitsus võib erandkorras teatud tähtajaks
jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse
alusel, kui isik korraldab jäätmekäitluse ise.
Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab üks
kord aastas linnavalitsusele kirjaliku selgituse
oma jäätmete käitlemise kohta;
• kinnistutel tuleb koguda eraldi mahutitesse
segunenud olmejäätmed, vanapaber ja -papp,
kui kinnistul on vähemalt 5 korterit, ning alates

Narkosõltlastest naistele
eraldi toetusgrupp
Tallinnas käivitati eelmisel aastal tasuta
programm
narkomaanide
metadoonasendusraviks, mille läbimisel on võimalik
jätkata võõrutusraviga. Programmis osalevad
naised on seni olnud ühises psühholoogilise
nõustamise grupis meestega.
Raepressi andmetel selgitas LääneTallinna
Keskhaigla
sõltuvusravikeskuse
psühhiaater Ellu Eik, et teatud asju on kergem
rääkida naistel omavahel, kuna paljusid
narkomaanidest naisi on elu jooksul korduvalt
vägistatud ja mitmed teenivad elatist oma

Politsei hoiatab pensionäre
varguste eest
Politsei kutsub kõiki pensionäre üles olema
pimedal ajal ettevaatlik, sest näiteks oktoobri
alguses registreeriti ainuüksi viie päeva
jooksul viis vargust, kus kannatanuteks olid
pensionärid.

Munitsipaalpolitseinike
õigused ja kohustused
suurenesid
22.septembri
Tallinna
Linnavalitsuse
istungil kinnitati määrus, mille kohaselt anti
Tuletõrje- ja Päästeameti munitsipaalpolitsei
ametnikele pädevus kõikides linnale olulistes
valdkondades linnavalitsuse nimel väärtegusid
menetleda.
Määruse kohaselt on Tuletõrje- ja
Päästeameti munitsipaalpolitseinikel pädevus
menetleda väärtegusid, mis on seotud

Hauaplatsid muutuvad üle
Eesti tasuliseks

foto: Sergei Legi nov

Äsja valminud kalmistuseaduse eelnõu
järgi tohib 2005. aastal küsida ühe hauaplatsi
eest kuni 850 krooni. Nimetatud summa peaks
mõne aastaga kerkima 1000 kroonini, kuna
maksimumhinna piir on seotud tulumaksuvaba
miinimumiga. Lahkunute omastelt kogutavat raha
tohib kulutada vaid kalmistu tarbeks.
Tarmo Tuisk Siseministeeriumi õigusosakonnast
on täpsustanud Eesti Päevalehele, et tasu ülempiir
võib ka muutuda, täpsed tasud jäävad linnade
ja valdade otsustada. Siiski tuleb arvestada
lähedaste muldasängitamise kallinemisega, kui

korraldatud jäätmeveo rakendumisest eraldi
mahutisse kompostitavad biolagunevad jäätmed,
kui kinnistul on vähemalt 10 korterit. Võimaluse
korral tuleks eraldi koguda nimetatud jäätmeliike
ka väiksema korterite arvuga kinnistutel ning
soovitatav on vastavalt jäätmehoolduse eeskirja
X osale kompostida ka biolagunevaid jäätmeid;
• juhul, kui kuni kahe korteriga väikeelamutes
on korraldatud oma biolagunevate jäätmete
kompostimine vastavalt eeskirja punktidele
72 ... 75 ning mahutitesse ei panda
toidujäätmeid, siis on kuni 240 l mahuteid
lubatud tühjendada kord kuus tingimusel, et
oleks välditud nende ületäitumine, haisu ja
kahjurite teke ning ümbruskonna reostus;
• segunenud olmejäätmete mahuteid peab
tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite
ületäitumise, haisu ja kahjurite tekke ning
ümbruskonna reostumise, kuid üldjuhul mitte
harvemini, kui üks kord kahe nädala jooksul.
Biolagunevate
jäätmete
kogumismahuteid
tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas või
tihedamini.
• Kui Teie majapidamises tekib jäätmeid
tunduvalt vähem, siis saate kirjutada avalduse
oma linnaosasse, kus see siis kas rahuldatakse
või mitte. Avaldus peab sisaldama soovi, et
ei taha nii tihedalt konteineri tühjendust ning
samas näitate ära tekkivad jäätmekogused.
• Ühe pere jäätmete kogumiseks võib kasutada
kuni 150-liitriseid jäätmekotte, mis on aiaga
piiratud territooriumil paigutatud kaetud alustele
nii, et jäätmekotid oleksid kaitstud sademete või
muul viisil niiskumise ning loomade ligipääsu
eest. Jäätmekotid peavad olema valmistatud
niiskuskindlast paberist või plastikust.
Lisainfo:
www.tallinn.ee/prygihunt
või kommunaalameti heakorraosakonnast,
tel 645 7828.

LASNAMÄE LEHT
(kampaania “Prügihunt” juhi Elar Põldvere pikema
kirjutise põhjal)

keha müügiga, et osta narkootikume. Eiki
sõnul püütakse grupi käivitamisega luua
naiste eripära arvestav ravi- ja psühholoogilise
rehabilitatsiooni mudel, et vähendada oluliselt
naisnarkomaanide kriminaalset käitumist,
uimastite tarbimist ning parandada naiste
sotsiaalset ja psühholoogilist toimetulekut,
sealhulgas vanemlikke oskusi.
Täpsem info Lääne-Tallinna Keskhaigla
Psühhiaatriakeskuse süstivate opiaatsõltlaste
asendus- ja võõrutusravi üksusest telefonil 666
5216. Konsultatsioonile saab pöörduda ilma
eriarsti saatekirjata Tallinna elanikeregistris
olev isik, kuna ravi eest tasub Tallinna linn.

LASNAMÄE LEHT

Sagedamini langevad pensionärid varaste
ohvriks inimtühjades trepikodades ning
tendentsi tõusu on märgata kuu algul, mil
väljastatakse pensionirahasid. Paljudel juhtudel
oleks vanainimene ise saanud varguse ohvriks
langemist vältida.

LASNAMÄE LEHT/POSTIMEES ONLINE

alkoholi,
ehituse,
kaubandustegevuse,
looduskaitse,
muinsuskaitse,
reklaami,
tubaka, tarbija, turismi, ühistranspordi,
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadustega.
“Tallinna
munitsipaalpolitsei
arengukava
lähim eesmärk on muuta munitsipaalpolitsei
peamiseks linnavalitsuse nimel väärtegude
menetlejaks,” ütles TTPA direktori asetäitja
munitsipaalpolitsei alal Tiit Kivikas.
Lasnamäe munitsipaalpolitsei üksus asub
linnaosavalitsuse hoone esimesel korrusel,
Punane tn 16, tel 645 7799.

LASNAMÄE LEHT/RAEPRESS

Riigikogu toetab ministeeriumide, omavalitsuste
ja luteri kiriku ühisettepanekut seada sisse
hauaplatsi kasutamise tasu.
Kalmutasu sätestamist põhjendavad seaduse
autorid rahapuudusega, mistõttu jätab soovida
Eesti surnuaedade heakord. Tasulise platsi
kasutusaeg on eelnõu järgi vähemalt 25 aastat,
kuid kalmu hooletusse jätmise korral saab
lepingut ka varem lõpetada.
Kalmistuseadus kehtestab ka üksikasjalise
tuhastamise korra. Eesti kolm krematooriumit
(Tallinnas, Tartus, Jõhvis) on seni tegutsenud
seadusliku aluseta.

LASNAMÄE LEHT/POSTIMEES ONLINE

Oktoober 2004

AS A&G Textile võtab tööle seoses
müügimahtude kasvuga ja ettevõtte
laienemisega eelneva töökogemusega
õmblejaid, kes soovivad kuuluda pidevalt
arenevasse töörõivaid valmistavasse
organisatsiooni, kus praegu Tallinnas
antakse
tööd
300-le
inimesele.
Töökeskkond on kaasaegne ja töö
stabiilne, palk on konkurentsivõimeline.
Täpsem info: 666 4930, 666 4932.

Riia munitsipaalpolitsei jagas kogemusi
LEO GLÜCKMANN
Tallinna Munitsipaalpolitsei
registriteenistuse
juhtivinspektor

TEATED
Hansapanga korteriühistute
INFOPÄEV
Tasuta teabepäev toimub Hansapanga
Rävala kontoris pühapäeval, 7.novembril
kell 11, Rävala pst 5. Kolme tunni
jooksul esinevad panga laenunõustajad,
ehitusﬁrmade ja elamute hooldusﬁrmade
esindajad, võimaldatakse kontakte
usaldusväärsete ehitusekspertidega.
Osalejate vahel loosib Hansapank välja
erinevaid auhindu.
Lisainfo tel 613 32 73 või e-post liis.
kattel@hansa.ee (Liis Kattel).
Linnaosavalitsuse korteriühistute
INFOPÄEV
Tasuta
teabepäeva
korraldab
Lasnamäe
LOV
kolmapäeval,
24.novembril kell 16 Punane 16, V
korruse saalis. Oodatud on Lasnamäe
kõikide ühistute juhatajad! Lisainfo
teabekorraldusnõunikult, tel 645 7731,
Larissa Śkurat.
LASNAMÄE SOTSIAALKESKUS
Killustiku 16, tel 621 8998
Alates 4. oktoobrist saab kasutada dušiteenust: 15 minutit maksab 5.- krooni.
Teenus on mõeldud sotsiaalhoolekannet
vajavatele klientidele (eakad, puudega
inimesed jne).
Male, kabe ja preferanss - ka sel hooajal
on neid mõnusas seltskonnas võimalik
harrastada, mängida ja õppida.
OÜ INVARU TEENINDUSPUNKT
Peterburi tee 14A, tel 621 1920,
621 2582; www.invaru.ee ; e-post
info@invaru.ee
Alates8.novembristasubteeninduspunkt
uuel aadressil, Peterburi tee 14A, kus
teenindatakse kliente E-R kell 9-18.
OÜ Invaru müüb ja laenutab liikumis(kepid, kargud, ratastoolid), vanni(vanniistmed,
vannilauad),
tualeti(potitoolid, potikõrgendused) ja põetusabivahendeid
(mähkmed,
siibrid,
uriinipudelid).

Tallinna Munitsipaalpolitsei
külastas linnaelanike ohutuse
tagamise valdkonnas
kogemuste vahetamise
eesmärgil oma Riia kolleege.
Läti pealinna 700 000
elaniku kohta on 1000
munitsipaalpolitseinikku.
Riia Munitsipaalpolitsei loodi
26. septembril 1990. aastal
ühes linnarajoonis (Vidzeme)
ning 1995. aastal sai sellest
linnateenistus.
Läti politsei eksisteerimise
seaduslikuks aluseks on
Politseiseadus.
Selles seaduses on määratletud
riigi- ja munitsipaal- ning kaitsepolitsei
tegevuse alused.
Riia munitsipaalpolitsei struktuur
on järgmine: 1. Teenistust juhib
linna Munitsipaalpolitsei amet. 2.
Territoriaalseteks allüksusteks on
Riia linnarajoonide Munitsipaalpolitsei
haldused
(kokku
6).
3.
Munitsipaalpolitsei spetsialiseeritud
allüksused.
Munitsipaalpolitsei
vorm
on
musta värvi, nad on relvastatud
tulirelvade, nuiade, käeraudade ja
gaasiga. Töörežiim ööpäevaringne,
vahetustega. Üheaegselt patrullivad

halduskogu

KULTUUR JA HARIDUS
EESTI KEELE TASULISED
JÄRELEAITAMISTUNNID
1.-4.klassi nii eesti kui vene keelt
kõnelevatele lastele.
Tel 635 5644 või 52 93 295, Melanie
Noormägi
ROCKI-KARNEVAL HALLOWEEN
2004
31.oktoobril kell 16 kutsuvad Tallinna
Noorte Muusikute Keskuses ja Vene
Teatris tegutsevad Lasnamäe noored
huvilisi Guitar Safarisse (Müürivahe tn
22). Rahvusvahelisest rock-karnevalist
on kutsutud osa võtma nii kohalikud
kui piiritagused punk- ja metal-bändid.
Pilet 50.-, kostüümiga sisenejal 30.-.

SEDA JA TEIST

KESKFRAKTSIOON teatab
Tallinna Linnavolikokku

teadaanne

Alates 1. novembrist 2004.a sõidab bussiliin
nr 54 töö- ja laupäevadel marsruudil
Mereakadeemia – Autobussijaam ja läbib
peatused:
Mereakadeemia, Kuristiku, Priisle kauplus,
Ussimäe tee, Priisle, Priisle, Rauna,
Kiviku, Mustakivi, Varraku, Pikri, P. Pinna,
J. Smuuli tee, Sõjamäe raba, Jüriöö park,
Ülemiste, Väike-Paala, Pae, Peterburi tee,
Autobussijaam (lõpp), Autobussijaam,
Peterburi tee, Pae, Väike-Paala, Ülemiste,
Jüriöö park, Sõjamäe raba, P. Pinna, Pikri,
Varraku, Taevakivi, Mustakivi, Kiviku,
Rauna, Priisle, Ussimäe tee, Priisle
kauplus, Kuristiku, Mereakadeemia

Bussiliini nr 67
marsruudimuudatus
Alates 1. novembrist 2004.a sõidab bussiliin
nr 67 igal nädalapäeval marsruudil Seli Estonia ja läbib peatused:
Seli, Ümera, Raadiku, Mustakivi, Laagna,
Kotka kauplus, Paesilla, Uuslinn, Laulupeo,
Gonsiori,
Kunstiakadeemia,
Estonia,

maria naljanurk

Munitsipaalpolitsei
töötab tihedas kontaktis
riigipolitseiga
Ühes rajoonihalduses tegutseb
ühine
valvejaoskond.
Enamasti
tagatakse avalik kord ja liikluse
kontroll koostöös. Korraldatakse ka
ühiseid politseioperatsioone. Näiteks
meie külaskäigu ajal tegelesid nad
Gruusia Presidendi visiidi ja Läti-Eesti
jalgpallikoondiste kohtumise ohutuse
kindlustamisega.

Riia munitsipaalpolitsei
allüksused tegelevad
järgmisega:
1) liikluspolitsei – parkimiskorra
kontroll;
2)
järelevalve
teenistus
–
parandustööde kui kriminaalkaristuse
täitmise kontroll;

Lasnamäelt valitud
oma liikmete vastuvõtuajad
novembris
NELLI PRIVALOVA: 5. nov kell 10.30-11.30 ja
12. nov kell 15-16 linnavolikogu keskfraktsiooni
toas, Vana-Viru 12 kab 114.
Registreerimine tel 694 3217.
PAVEL STAROSTIN: 8. ja 22. nov kell
15-18 Lasnamäe Halduskogus, Punane 16 kab
503. Registreerimine tel 645 7780.
RUSLANA VEBER: 16. nov kell 16-17
linnavolikogu
keskfraktsiooni
toas,
Vana-Viru 12 kab 114.
Registreerimine tel 694 3217.

Kunstiakadeemia, Gonsiori, Laulupeo,
Uuslinn, Paesilla, Kotka kauplus, Laagna,
Taevakivi, Mustakivi, Raadiku, Ümera, Seli

Bussiliini nr 54
marsruudimuudatus

Alates 1. novembrist 2004.a sõidab
ekspress-bussiliin nr 56 tööpäevadel
marsruudil Seli – Kunstiakadeemia ja läbib
peatused:
Seli, Ümera, Raadiku, Mustakivi, Laagna,
Kotka kauplus, Gonsiori, Kunstiakadeemia
(linnast väljuval suunal), Gonsiori, Kotka
kauplus, Laagna, Mustakivi, Raadiku,
Ümera, Seli

Bussiliini nr 53
marsruudimuudatus
Alates 1. novembrist 2004.a sõidab
ekspress-bussiliin nr 53 tööpäevadel
marsruudil Priisle – Kunstiakadeemia ja
läbib peatused:
Priisle, Reinu, K.Kärberi, Mustakivi, Laagna,
Kotka kauplus, Gonsiori, Kunstiakadeemia
(linnast väljuval suunal), Gonsiori, Kotka
kauplus, Laagna, Mustakivi, K. Kärberi,
Reinu, Priisle
LASNAMÄE LINNAMAJANDUSE OSAKOND
dinosauruse luustiku juures silti ja pöördub
mööduva valvuri poole:
“Kui vana see olla võiks?”
“2 miljonit aastat ja 7 kuud.”
“Oh, kuidas te seda nii täpselt teate???”
“Kui ma siia hiljuti tööle tulin ja sama
küsisin, siis vastati, et 2 miljonit aastat...”

:)

:)

:)

:)

Zooloogiamuuseum. Külastaja ei märka

Bussiliini nr 56
marsruudimuudatus

:)

Naine mehe käest, kes just kalalt tulnud:
“Jälle oled endal nosu täis tõmmanud!”
“Ära pahanda, musikene! Nääd, püüdsime
Karlaga kala ja pudel ujus mööda, no ja...”
“Jaa-jah...ja teie püüdsite Karlaga pudeli
kinni ja pudelis oli dzinn!”
“Ei olnud dzinn, musikene! Viin oli!”

:)

SOOV ÜÜRIDA
Keskealine abielupaar soovib soodsalt
üürida
keskküttega
ühetoalise
sisustatud (kindlasti TV, külmik) korteri
või köök-toa. Tel 50 87 997.

Kooskõlastada Tallinna Asunduse Lasteaia,
Tallinna Liikuri Lasteaia, tallinna Läänemere
Lasteaia, Tallinna Priisle Lasteaia, tallinna
Raadiku Lasteaia ja Tallinna Ümera Lasteaia
arengukavad aastateks 2005-2007.

:)

KARDIKOOL JA KARDIRADA
“IRU-RING”
www.iru-ring.ee; tel 56 622 908, 605
9512; kardirada@iru-ring.ee; SahaLoo tee 6 Jõelähtme vald
Kardirada on avatud igal päeval kell 1222, kardikooli tunnid toimuvad laupäeviti
ja pühapäeviti kell 9.
Lastele on kasutusel lastekart DINO,
4 HJ mootoriga. Täiskasvanutele on
kasutusel 10 Saksamaal valmistatud
hobi-karti, mis on varustatud Honda GX
270 mootoritega. Neljataktiline mootor
saavutab kuni 9 HJ kiiruse. Veel on
võimalik kasutada unikaalset kahekohalist
TWIN-karti. Ringrada on varustatud
elektrooniliste ajavõtuseadmetega, mis
võimaldab ringiaega määrata 0,001sekundilise täpsusega. Kardisõitjate
käsutuses on kogemustega personal,
riietusruum, du ja saun, autoparkla ning
baar-kohvik. Ühe pileti hind õpilasele on
75 kr, sõidu kestus 10 min. Õpilastele
alates 5-st inimesest transport koolist
kardirajani ja tagasi tasuta.

Lasnamäe halduskogu
otsustas: 15. septembril 2004

Riias
30
munitsipaalpolitsei
patrulli. Linna elanikkond pöördub
munitsipaalpolitseisse kõikvõimalike
probleemidega.
Töötajate
kättesaadavuse
tagamiseks,
peale
personaalse
pöördumise
valvejaoskonda või telefonil, võib
tulla vastuvõtule ametiruumidesse,
mis asuvad linnaosades, samuti
on võimalik saata avaldusi postiga.
Kõikide trahvide kogusummast 30%
läheb munitsipaalpolitsei arengufondi.
Munitsipaalpolitseil
on
oma
Koolituskeskus. Õpe kestab 2 kuud
ja selle aja jooksul makstakse 80%
palgast. Vormiriietuse saavad uued
ametnikud pärast kirjalike eksamite
sooritamist.
Munitsipaalpolitseid
peetakse üleval kohaliku eelarve
arvelt.

Nalju, kommentaare ja muud sellist saate
saata aadressile: marianaljad@hot.ee
või aadressile „Maria naljad“, Punane 16,
13619 Tallinn

R i i a muni ts i paal pol i ts ei ameti s õi duk

3) päästeteenistus – vetelpääste ja
tuukritööd;
4) valveteenistus – kohalike
omavalitsuste hoonete valve, avaliku
korra tagamine ning lastevägivaldsuse
preventiivne töö koolimajade juures,
samuti võitleb ta uimastite levitamisega
alaealiste vahel kooliõuedes;
5)
korrakaitse
–
vandalismi
ja varguste ennetamistöö linna
kalmistutel;
6) kodanikukaitse teenistus –
kriisiolukordade analüüs, elanikkonna
teavitamine, eriteenistuste koostöö;
7)
konstaablite
teenistus
– rahu rikkumise, purjutamise,
kommunaalavariide jms kaebuste
lahendamine;
8) patrullteenistus – tagab avaliku
korra linnas, peab kinni isikuid, kes
tarvitavad alkoholi avalikes kohtades,

foto:Tal l i nna muni ts i paal pol i ts ei fotokogus t

toimetab alkohoolses joobes olevaid
inimesi kainestusmajja;
9)
munitsipaalpolitsei
määrab
trahve erinevat liiki administratiivsete
korrarikkumiste eest.
Riia
elanikkond
teab,
et
munitsipaalpolitsei
seisab
valvel
nende huvide eest ja on alati valmis
neid aitama. Ka munitsipaalametnikud
teavad, et inimesed politseivormis
aitavad neid linna huvide tagamisel.

Lasnamäel
võtavad
Tallinna
munitsipaalpolitseinikud
elanikke
vastu Punane tn 16 (linnaosavalitsuse
hoones) esmaspäeviti kell 15-18 ja
neljapäeviti kell 9-12. Ida piirkonna
peainspektor on Haider Kruusamäe,
tel 645 7799.

politsei

Lasnamäe politsei:
Vikerlase tn 14,
telefonid 612 4810
(korrapidamine)
ja 612 4814 (infolaud)
www.pol.ee

JEKATERINA
LOIK
(28.a.),
konstaabel

JÄTKAME TUTVUMIST
KOHALIKE POLITSEINIKEGA

3. KONSTAABLIJAOSKOND
VLADISLAV
GRIGORJEV
(26.a.),
konstaabel

Korrakaitseorganites alates 2002.
aastast.
Kõrghariduse
omandas
Tallinna Tehnikaülikoolis. Hobideks
arvutiga seotud tegevus ja purjesport.

Korrakaitseorganites alates 1998.
aastast.
Kõrghariduse
omandas
Sisekaitseakadeemias.
Hobideks
ujumine ja shaping.

JELENA
SIMONOVA
(23.a.),
konstaabel

Korrakaitseorganites alates 2002.
aastast.
Kõrghariduse
omandas
Sisekaitseakadeemias, praegu jätkab
õpinguid Tartu Ülikooli Õigusinstituudis.
Hobideks võõrkeeled ja shaping.

PÕHJA POLITSEIPREFEKTUURI IDA POLITSEIOSAKOND

Helkur on vajalik ja kohustuslik
Helkuri kasutamine on õnnetuse ennetamine. Samuti
kohustab liikluseeskiri jalakäijat helkurit kandma ja seda
kontrollib politsei. Seaduse mittetundmine ei vabasta selle
täitmisest ja politseil on õigus trahvida jalakäijat pimedas
helkuri mittekandmise eest.
Selle aasta üheksa kuuga on pimedas hukkunud 13 jalakäijat,
kirjutatakse Eesti Politsei koduleheküljel. Samast selgub, et
helkurit vajalikuks pidavate ja seda kandvate inimeste hulk on alates 96-ndast aastast
tõusnud 6-lt protsendilt 45-le täiskasvanute seas ning laste hulgas on protsent tõusnud
koguni 85ni.
Helkur tuleks kinnitada riietele nii, et see oleks nähtav võimalikult paljudest suundadest,
parimal juhul tuleks kasutada kahte helendajat korraga — üks paremal, teine vasakul.
Sobivaim on riietele püsivalt kinnitatud helkurmaterjal, mis peaks välistama helkuri
unustamise.
LASNAMÄE LEHT
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