Lasnamäe Leht
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ajaleht

UUDISED
Linnaosavanem tänas
parimaid politseinikke
Traditsiooniline koostöö linnaosavalitsuse ja
kohaliku politsei vahel on ellu kutsutud elanike
suurema turvatunde tagamiseks. Tunnustamaks
korravalvurite tööd, on seni linnaosavanem iga
kvartali parimatele Lasnamäe politseiametnikele
jaganud ergutusi, seda vastavalt kohalike
politseijuhtide ettepanekutele. 2005. aasta I
kvartali tulemuste põhjal andis linnaosavanem
üle tänukirjad 5. mail kokku kaheteistkümnele
Lasnamäe politseiametnikule.

Rulluiskudega Lasnamäel
Tallinna Abitelefon jagab lasnamäelaste rõõmu,
mida vahendas üks tähelepanelik ja sportlik
helistaja. Rulluiskudega sõita armastav proua
teatas, et jalgrattatee Vana-Narva maanteel on väga
heas korras. Teeservas on puhkamiseks istepingid,
olemas on prügikastid – ja muidugi suurepärane
asfaltkattega jalgrattatee. See kokku tagab väga
mõnusa sportliku liikumisvõimaluse. Helistaja
soovis edastada suured tänusõnad tegijatele ja
soovida aktiivset liikumist teistelegi Lasnamäe
elanikele!

Vene Kulturikeskuse direktoriks sai Aleksander Besedin
Tallinna
linnavalitsus
kinnitas
Vene
Kultuurikeskuse direktori ametisse Aleksander
Besedini (53), kes oli alates 7. märtsist Vene
Kultuurikeskuse direktori kohusetäitja. Besedin
valiti Vene Kultuurikeskuse direktoriks avalikul
konkursil ametikohale pretendeerinud kaheksa
kandidaadi seast.
Besedin on lõpetanud Tallina Tehnikaülikooli
insener-mehhaaniku erialal, on töötanud tehases
“Dvigatel” ja ﬁnants-krediidiettevõtetes, alates
eelmisest aastast juhtis telekanalit TVN. Vene
Kultuurikeskuse senine direktor Aleksandr Iljin
jätkab kultuurikeskuse kunstilise juhi ametikohal.

Emadepäeva-üllatus
linnaosavalitsuses

15. mai 2005 Nr 44 (50)

TASUTA
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Heakorratalgud Lasnamäel
– võimalus luua kodutunnet
Alvine Ilus
Lasnamäe Leht
Heakorrakuu aprillis ja mais tähendab juba
mitmendat aastat Lasnamäe elanikele ja asutusteleettevõtetele võimalust teha midagi oma kodu- või
töökoha ümbruse heaks. Siiski pole varasematel
aastatel kaasatud nõnda palju lasnamäelasi kui
tänavu. Nii oli 25. aprillil koguni pool tuhat õpilast
Lasnamäe eri paikades puhastustöid tegemas.
Heakorratalgud 6. mail kujunesid toredaks
koostöötamiseks
Tänavuste talgutega tehti ettevalmistusi suve
suureks pühaks. Ühisjõududega korrastati Lasnamäe
jaanitule plats. Kolm tundi töörügamist ja siis
meeleoluka muusika saatel talgute supi söömine
oli paljude jaoks hämmeldust tekitavalt meeldiv.
Talgulised rääkisid, et prahti on küll väga palju,
kuid koos nõnda paljude inimestega töö nagu polegi
töö. Nii korrastati Paevälja haljasala, mille kinnistu
aadress on Narva mnt 129, rahva seas teada aga
Lasnamäe jaanitule platsina.
Heakorratalgutel osalesid eeskätt korraldajad,
linnaosavalitsuse juhtkond ja töötajad eesotsas
linnaosavanemaga. Võrdselt tublid olid ka
jalgpalliklubi FC Ajax liikmed, SotsiaalHumanitaarinstituudi rahvas, pensionärid Lasnamäe
Sotsiaalkeskusest ning mitmete koolide esindajad.
Töö laabus tänu asjatundlikule juhendamisele, mille
tagas OÜ Lasnamäe Haljastus. Supi jagamisega
andsid oma panuse kaitseliitlased.
Lasnamäel
korraldati
tasuta
suurte
prügikonteinerite paigaldus
2.-11. maini oli võimalik vastavalt linnaosavanema
otsustusele Lasnamäe elanikel tuua talvega
kokkukogutud prügi suurtesse konteineritesse,
mille äraveo eest tasus linnaosavalitsus reservfondi
summadest. Prügikonteinereid paigaldati 31-le
objektile, millest teavitati elanikke otsepostituse
kaudu. Kokku koguti 1660 kanti (m3) olmeprügi.

Lasnamäe linnaosavalitsus
tänab häid koostööpartnereid,
kes aitasid sisustada õpilaste
loosiratast

Lasnamäe heakorratalgud Paevälja platsi korrastamisel. (Foto: Mart Tilk)
Kodukoha heakorrastajate konkursi parimad
selguvad alles
Juba mitmendat aastat on Lasnamäel konkurss
korteriühistute, väikeelamute, haridusasutuste
ja ettevõtete seast parima väljaselgitamiseks.
Tänavune hindamine on aga varasemast sootuks
teine. Igas Lasnamäe asumis on oma pensionär, kes
elab ka ise samas piirkonnas ja jälgib, mis toimub
kuu aja jooksul ning kes pingutab kõige rohkem
kaunima koduümbruse nimel. Tulemustest juba
järgmises Lasnamäe Lehes.
Õpilaste heakorrakonkurss esmakordne
Lasnamäe Linnaosa Valitsus otsustas tänavu
haarata Lasnamäe lapsed kodukoha korrastamisele.
Konkursile registreerus üheksast koolist kokku 44

AS HANSAB
AB BALTIK VAIRAS EESTI FILIAAL

(võitudest täpsemalt järgmises Lasnamäe Lehes,
sest küllap lehelugejagi soovib teada, mis
loosikarussellis võideti ja kes sai AB Baltik Vairase
kingitud jalgratta)
Emadepäevale järgneval päeval said Lasnamäe
linnaosavalitsuse naised, nii praegused kui
tulevased emad südamliku üllatuse osaliseks.
Linnaosavalitsuse meespere oli korraldanud
pisikese kontsert-tervituse koos Lasnamäe
Lasteaed-Algkooli õpilastega. Õpetaja Lilian
Küttise juhendamisel lauldud laulud ja loetud
luuletused olid nõnda südamlikud, et nii mõnigi
kuulaja pühkis vargsi rõõmupisara ja jagas saadud
positiivset energiat ning tänutunnet kolleegidega,
kommenteerides, et nii vähe ongi vaja, et
maailm oleks ilusam ja rikkam ja õnnelikum.
Linnaosavalitsuse naised tänavad südamest
kevadisi üllatajaid ja meeskolleege, kes selle
korraldasid!

Lasnamäe Linnaosa Valitsus: tel 645 7700 fax 645 7734
Punane 16, 13619 Tallinn
e-post: lasnamae@tallinnlv.ee

ESTONIAN AIR AS

EMT AS

AS INFOTARK / BÜROOMAAILM

Toimetus: tel 645 7739, 645 7715
e-post: tiina.naarits@tallinnlv.ee

klassi, kus kokku pisut üle tuhande õpilase.
Õpilased lõpetavad konkursi raames tehtavad
heakorratööd 15. mail, olles selleks ajaks uue ilme
andnud paljudele objektidele, peamiselt laste enda
kooli läheduses.
Tänu headele koostööpartneritele saavad kõik
konkursis osalenud lapsed autasu, kus määravaks
osutub loosiõnn. Iga loos küll võidab, kuid üllatused
on väga erinevad, alates pastapliiatsist ja T-särgist
kuni jalgrattani välja. Kui koolist oli esindatud
vähemalt kolm klassikomplekti, on üks auhind juba
ette olemas, sest selle tingimuse täitmisel kingib
linnaosavalitsus koolile ühepäevase ekskursiooni ja
kool otsustab ise, milline konkursil osalenud klass
seda väärib.

PÕHJA POLITSEIPREFEKTUURI
IDA POLITSEIOSAKOND

GLASKEK AS

PLM HOOLDUSE OÜ

ÜLEMISTE CENTER OÜ

TALLINNA KÜTE AS

EHITUS SERVICE / AIAPARADIIS

Kirjastaja ja levi korraldaja:
FIE Reno Raskall tel: 5666 3318

Reklaami tellimine: tel 5666 3318 fax 6466 425
e-post: reno.lasnamaeleht@email.ee
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LÜHIDALT
Sõnum M. Härma 10
parklateenuse kasutajatele
Garaaźiühistute Härma 10, Põhi ja Härma
10-III omanike esindaja, OÜ Alter Õigsbüroo jurist
Aleksei Ratnikov teavitas linnaosavalitsust, et
garaaźiühistute omanikud on otsustanud avariilises
olukorras garaaźide katuse renoveerimiseks
alustada remonttöid 16. mail.
Valmisolek sulgeda parkla oli juba 1. mail, kuid
ühistuomanikud ei soovinud ebameeldivusi
elanikele, kes ei ole teadlikud OÜ Hansa Parkingu
ebaseaduslikust tegevusest ja kes kasutavad
parkimisteenust. Selliseid autoomanikke on
hinnanguliselt ligi 300. Garaaźiomanikud on
tegelenud infotahvlite kaudu teabe vahendamisega
ja kinnitavad praeguse sõnumiga, et 16. maist ei
ole võimalik enam Härma 10 parklat kasutada,
kuna alustatakse remonttöid.
Samas menetleb politsei alates 1. aprillist 2005 OÜ
Hansa Parkingu tegevust parkla teenuse pakkumisel
M. Härma 10 aadressil, selleks luba omamata.

Lasnamäe linnaosa sai
ühise turvakokkuleppe
25. aprillil allkirjastas Lasnamäe vanem Oleg
Rebane kaks turvakokkulepet. Esimene neist on
linnaosavalitsuse ja politsei ühise tegutsemise
kokkulepe, mis on raamiks korrakaitsega
seotud tegevustele Lasnamäel. Teine leping,
linnaosavalitsuse ja AS Falck Eesti patrullteenistuse
osutamise leping tuleneb politseiga sõlmitud
üldisest kokkuleppest.
Politseiga sõlmitud ühise tegutsemise kokkuleppe
allkirjastas politsei poolt ülemkomissar Margus
Kotter. Tegemist on raamlepinguga pikemaks
perioodiks, mille juurde allkirjastatakse igaks
konkreetseks aastaks kokkuleppe lisa, mis määrab
konkreetsed prioriteedi üheks aastaks.
Turvaﬁrmaga AS Falck Eesti sõlmitud
patrullteenistuse osutamise leping
tulenes
politseistatistikast, mille kohaselt tänavakuritegevus
on praegu Lasnamäe kuritegevuses silmatorkav.
Lepingu allkirjastas turvaﬁrma poolt Falck Eesti
AS juhtimiskeskuse juhataja Margus Kolumbus.
Leping on esialgu kestusega kaks kuud, et seejärel
tulemuste analüüsile toetudes konkretiseerida
võimalikku koostööd turvaﬁrmaga.
Linnaosavalitsuses vastutab turvalisuse ja
korrakaitsega seotud ühistegevuste koordineerimise
eest sisekontrolör Mart Tilk, telefon 645 7742,
e-post mart.tilk@tallinnlv.ee.

Sõlmiti kaks Lasnamäe
noortele suunatud
koostöökokkulepet
28. aprillil allkirjastasid Lasnamäe vanem Oleg
Rebane ja FC Ajax president Boriss Dugan
koostöölepingu, mille kohaselt arendatakse ühiselt
jalgpalli ning aidatakse kaasa tervete eluviiside
propageerimisele noorte hulgas. Lisaks kohustus
FC Ajax heakorrastama tänavu kevadel 18hektarilise maa-ala Lasnamäel.
2. mail allkirjastasid Lasnamäe vanem Oleg Rebane
ja Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakooli (TLMK,

direktor Vladimir Belõi) koostöölepingu, et aidata koos
kaasa noorsoo igakülgsele arengule eeskätt kutseõppe
propageerimise vallas. Lisaks võttis mehhaanikakool
endale ülesande aidata kaasa Lasnamäe sildade
metallkonstruktsioonide korrastamisele õpilaste
praktika suunamisega nendele objektidele.
Mõlemad koostöölepingud sõlmiti viieks aastaks.

Tutvustati Lasnamäe
Tööstusparki
3. mail toimus Lasnamäe Centrumi (Mustakivi 13)
tagusel rohealal infovahetus Lasnamäe Tööstuspargi
tuleviku ja hetkel käimasoleva konkursi teemal.
Lasnamäe Tööstuspark asub Peterburi tee, Kuuli
tn, Laagna tee ja kavandatud Taevakivi tn vahelisel
alal, Tondiraba serval, hõlmates enam kui 14,5
hektari suuruse ala, mis on jagatud 18 krundiks.
Detailplaneeringuga on lubatud kruntidele ehitada
ühe- kuni kuuekorruselisi hooneid, kusjuures
eelistatud on kergetööstuslik tootmine. Kokku
kulub tööstuspargi rajamiseks 50 miljonit krooni,
millest 12 miljonit tuleb linnalt. Tööstuspargist
krundi omandamise vastu tundsid ettevõtted huvi
juba enne ametliku müügi algust. Linn kavatseb
maha müüa kolmandiku kruntidest, ülejäänud
antakse ettevõtetele kasutamiseks hoonestusõiguse
alusel. Ehitustöödega saab algust teha järgmise
aasta algul, peale kruntide infrastruktuuri
rajamist.

Suur jalgpallipidu
– FC Ajax Lasnamäe
hooaja avamine 21. mail

Jaak Põlluaas
Lasnamäe linnaosavanema nõunik
4. mail peeti Laagna Gümnaasiumis maha Lasnamäe
esimene arengukonverents, mida linnaosavalitsus
kui korraldaja soovib käsitleda põhjalikuma
Lasnamäe arengudiskussiooni lähtena. Varemgi on ülevaatlikult arutatud arenguküsimusi, kuid
esmakordselt sõnastati vajadus jätkukonverentsiks,
mis vaatleb Lasnamäe arengut seni olnust tulevikku
suunatult.
Menuka ettekande teinud Eesti Kunstiakadeemia
magistrandid Margit Kärner ja Marju Tammik
leidsid muuhulgas, et Lasnamäel tuleks enam
teadvustada oma unikaalsust, tuues positiivse
piirkonnandliku märksõnana välja avaruse kui
väärtuse. Kuigi tänane elukeskkond on kaasaegses
mõistes moraalselt vananenud, siis erinevate
kujunduslike detailide kasutamine aitaks seda
hõlpsasti muuta.
Konverentsil osalenud üle saja osalise tõdesid
üldistatult, et on hämmastavalt palju detaile, mida
ka põlise Lasnamäe elanikuna või konkreetse
valdkonna juhina ei tea ega ole osanud tähele
panna. Samuti täheldati, et Lasnamäe kohta on
liikvel palju ümberlükkamist vajavaid müüte
ning et tegemist on arengu seisukohalt ühe
perspektiivseima piirkonnaga Tallinnas. Seda
eelkõige soodsa geograaﬁlise asukoha, mis

Arengukonverentsi modereeris Peeter Lorents
(Foto: Mart Tilk)
loob head eeldused kujuneda olulise tähtsusega
logistika- ja ettevõtlussõlmeks, aga ka kasutuseta
oleva maaruumi tõttu.
Konverentsi ettekanded on kavas koondatult
lugemiseks panna Lasnamäe linnaosa kodulehele.

FC Ajax Lasnamäe avab oma
hooaja terve päeva kestavate
meeleolukate ja sportlike
ettevõtmistega oma staadionil,
Võidujooksu 8a. Üritused algavad juba kell 10
ja kulmineeruvad Eesti meistrivõistluste raames
peetava I liiga esimese mänguga. FC Ajax
Lasnamäe vastaseks on Lelle SK. Lasnamäelased
on oodatud omadele pöialt hoidma!
Järgmine koduväljaku mäng toimub FC Ajax
Lasnamäel 11. juunil algusega kell 14, mil
vastaseks on Tallinna Jalgpalliklubi. Täpne
tabeliseis on internetis: www.fcajax.ee

Laagna Gümnaasiumis
avatakse sügisel JALGPALLI
JA MAJANDUSÕPPE 1. klass
Lisainfo koolist tel 632 7323 (Helle-Mai
Kruusimägi, sekretär). Kehaliste katsete osas info
tel 50 72 139 (Argo Arbeiter, SK Tallinna Sport).
Eelkooliealiste laste treeningud toimuvad teisija neljapäeval kell 18 – 19 kunstmuruväljakul
aadressiga Võidujooksu 8A. Seal tutvub treener
jalgpalliklassi kandidaatidega.

Eksituse parandus
OÜ Kingser vabandab oma klientide ees
eelmises lehes avaldatud eksliku aadressi pärast.
Parandustöökojad (jalatsite, rõivaste, kohvrite,
pehme mööbli ja õmblusmasinate) asuvad:
Pae 72 (tel 55 699 720) ja Läänemere tee 45
(tel 55 828 78). Üldinfot saab ka tel 633 1454.

Tallinna Linnavolikogu Lasnamäelt
valitud liikmete vastuvõtuajad
Keskerakonna fraktsioon: Vana-Viru 12,
tuba 114, informatsioon telefonil 694 3217
Toomas Vitsut, linnavolikogu esimees
23. mai, kella 16.00 – 18.00
Vana-Viru 12, tuba 201 (eelregistreerimine 694 3211)

Eestimaa Ühendatud Rahvapartei fraktsioon: VanaViru 12, tuba 105, informatsioon telefonil 694 3222
Leonid Mihhailov
23. mai kella 16.30 – 17.30 Vana-Viru 12, tuba 105

Res Publica fraktsioon : Vana-Viru 12, tuba 103,
informatsioon telefonil 694 3236
Tiit Matsulevitš
16. mai, kella 16.00 – 18.00
Lossi plats 1A (eelregistreerimine 50 93 993)

Reformierakonna fraktsioon: Vana-Viru 12,
tuba 101, informatsioon telefonil 694 3231
Sergei Ivanov
19. mai kella 16.30 – 17.30 Vana-Viru 12,
tuba 101 (eelregistreerimine 694 3231)

2

Lasnamäe areneb

Arengukonverentsil kuuldu tekitas huvi nii linnaametnikes kui ka kõikides teistes osalistes.
(Foto: Mart Tilk)

Ühistujuhtide küsimustele vastavad
korteriühistute liidu juhid
Lasnamäe
Linnaosa
Valitsuses
toimunud
korteriühistute juhtide infopäeval said konkreetsed
küsimused ka vastused, millele vastasid 23. märtsil
Marit Otsing (Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse
esimees), Paul Puustusmaa (Eesti Korteriühistute
Liidu jurist) ning Enno Selirand (Korteriühistute
lepitaja).
Milliseid võimalusi ning teenuseid pakub EKÜL
oma liikmetele?
6 korda aastas ilmub kakskeelne ajakiri “Elamu”.
Samuti pakutakse juriidilist nõustamist ja
kohtuesindust. Koolitus (KÜ juhi koolitus, 160h),
raamatupidamine,
käsiraamatud,
õppereisid,
igaaastased KÜ foorumid neljas piirkonnas.
Samuti toimuvad ümarlauad kaheteistkümnes
linnas ja Tallinna piirkondades. Arendusprojektid,
sooduskindlustus
majakarpidele
ning
ka
soodustingimustel laenud Tallinnas (intress 1,87),
Rakveres ja Paides.
Paul Puustusmaa sõnul põhiküsimused, mida
lahendatakse on vaidlused. Samuti tegeletakse erinevad
majandamise vormidega: HÜ- hooneühistu (endine
kooperatiiv, elamuühistu, on tulundusühing, juriidiline
isik); ühisus (õigussuhete kogum, ei ole juriidiline
isik, eksisteerib kui korterelamus on rohkem kui üks
omanik, liikmemaks puudub, osakapitali pole vaja

koguda) ning KÜ- korteriühistu (mittetulundusühing,
juriidiline isik). Need majandamise vormid alluvad
erinevatele regulatsioonidele: hooneühistuseadus,
korteriomandiseadus ning korteriühistu seadus.
Kuidas jaotatakse elamu haldamise- ja
majandamisega seotud kulud (sh soojusenergia
ja vesi) korteriomanike vahel ning kuidas peab
valitud jaotusprintsiip olema vormistatud?
Elamu haldamise- ja majandamisega seotud
kulud jaotatakse ruutmeetrite alusel. Samal alusel
valitakse vee soojendamisel tehtud kulutuste jaotus
korteriomanike vahel. Võib ette näha teisiti kui
üldkoosolek seda otsustab.
Kelle hooldada ja remontida on elamu lodžad ja
rõdud, mis kuuluvad korteriomanikele mõttelise
osadena? Kas korteriomanikud või KÜ? Rõdud
ja lodžad on kaasomandi osad. Ühistu otsus käsitleb
kaasomandi korrashoidu. Nt. korteriomanikel pole
õigust omavoliliselt kinni ehitada oma rõdusid, kõik
see peab olema eelnevalt kooskõlastatud ühistuga.
Järgmine korteriühistute juhtide infopäev
Lasnamäel toimub 25. mail kell 15. Tehakse
kokkuvõtteid heakorrakuust ja autasustatakse
parimaid.
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Lasnamäe
vanim mees sai
100-aastaseks

Paepealse raamatukogu on
kaasaegne ja populaarne
Piret Martinov
Paepealse raamatukogu juhataja
Lasnamäe linnaosavalitsusele lähedal asuvas
Paepealse raamatukogus on kasutusele võetud
automatiseeritud
lugejateeninduse
süsteem,
mis kiirendab registreerimist ja laenutust. Koos
uude asukohta kolimisega (P. Pinna 2) kasvas
märkimisväärselt lugejate arv. Kuna 2004. aasta
oli esimene täisaasta uutes ruumides ja täienisti
automatiseeritud lugejateenindusega, siis on just
selle aasta arvud meil tänavuseks võrdluseks. 2004.
aasta lõpuks oli meil lugejaid 2595 ning külastusi
54391. Lugejad on alati teretulnud!

Raamatukoguski toimuvad tunnid

19.
aprillil
sai
100-aastaseks
Kaarel
Lobjakas. Eakas juubilar võttis külalisi tänavu
vastu diakooniahaiglas. Lasnamäe elaniku
sünnipäevpidu peeti küll Hiiu mändide vahel,
kuid tervitusi toodi ka Lasnamäelt. Õnnesoove
jagasid nii mitme põlvkonna järeltulijad kui ka
linnaosavanem.
(Foto: Aleksander Korolkov)

Koolilastele on meie töötajad läbi viinud
raamatukogutunde, kus õpetati ja juhendati õpilasi
kasutama teatmeraamatuid ning elektronkataloogi
ESTER. Peamisteks koostööpartneriteks on esialgu
olnud koolidest Kuristiku ja Laagna Gümnaasium,
aga ka mitmed lasteaiad. Tagasiside tundide kohta
on olnud igati positiivne, mistõttu kutsun ka teisi
Lasnamäe koolide kirjandusõpetajaid, samuti
lasteaiakasvatajaid kasutama võimalust õpetada
lapsi raamatukogus raamatuteni jõudma.

Traditsioonid on säilinud
Lasteraamatukogupäevilt alguse saanud traditsioon
– nukuetendused on jätkuvalt toimumas meie

väiksematele
lugejatele.
Eriliselt paistis lastele meeldivat
nukuetendus „Korralik ollaseda ei suuda ju keegi”, mille
valmistasime ette Nele Mooste
raamatu „Kõik lubatud ehk
alati korralik olla – seda ei
suuda ju keegi” põhjal. Fotod
on
siinjuures
sõnadest
kõnekamad, neid saab vaadata
ka raamatukogu koduleheküljelt
www.keskraamatukogu.ee.

Raamatukogu on
mugav ja lihtne koht
info kogumisel
Kirjandus on paigutatud avariiulitele, eraldi on
täiskasvanuid ja lapsi teenindavad osakonnad,
pakume kohapeal lugemise võimalust ja
kojulaenutust, samuti saab kasutada internetti
ning tutvuda värskete ajalehtede ja ajakirjadega.
Arvutitöökoha
kasutamiseks
on
vajalik
lugejakaardi olemasolu ning eelregistreerimine.
Lugejate kasutuses on neli arvutit, mis on mõeldud
infootsinguks ja veebipõhiste e-posti portaalide
kasutamiseks. Abistame infootsingul internetis,
vastame infopäringutele.

Foto: raamatukogu fotoarhiivist

Paepealse raamatukogu ootab
huvilisi kogu aasta
Oleme avatud: T, K, R kell 11-18; N kell 12-19;
L kell 10-17. P, E ja iga kuu viimasel tööpäeval
suletud.
Asume: P. Pinna 2 (Lindeni kaubanduskeskuse 2.
korrusel, lähedal on politseimaja ja kergejõustikuhall
ning bussipeatus Pinna, kuhu tulevad bussid nr 19,
35, 50, 58).

Katleri Põhikooli hüvastijätu- Keskus psüühiliste
erivajadustega inimestele
näitus linnaosavalitsuses

Aprillikuu kahel viimasel nädalal esitles Katleri
Põhikool linnaosavalitsuses oma kunstiklasside
töid. See oli linnaosavalitsuses eksponeeritud
lastetööde näitustest kolmas, kuid Katleri koolile
avalikest näitustest viimane, kuna on otsustatud

kooli sulgemine. Veel on töid võimalik
näha vaid sel kuul, mil taieseid
eksponeeritakse
lapsevanematele
koolinäitusel.
Näitusekülastajate hinnangutel tegi head
meelt värviküllus ja lugusid sisaldavad
joonistused. Iga töö vajas omaette aega.
Muidu hämarat fuajeed ilmestasid eriti
rõõmsameelselt kaheksa tütarlapse
kaks ühistööd, värvilisi geomeetrilisi
kujundeid ühendavad mitmemeetrised
taiesed. Kool otsustas need kaks tööd
kinkida linnaosavalitsusele edaspidiseks
püsieksponeerimiseks.
3. mail toimunud näituse sulgemise tseremoonial
tänas linnaosavanem Katleri Põhikooli õpilasi,
direktor Anastassia Voluźinat ja õpilaste
juhendajaid Elle Kannikest ning Reet Libet.

Lasnamäe on avastatud
Maastikumänguga Lasnamäed
avastamas

Lasnamäe Avatud Noortekeskus viis Lasnamäe
päevade ajal läbi maastikumängu “Avasta
Lasnamäe!”, kus osales maksimumarv võistkondi
– tervelt üheksa ja viimased kolm registreerijat jäid
välja, sest kes oskas tulla selle peale, et tervelt 12
võistkonda on valmis avastusretkeks.
Kontroll- ja vahepunktideks olid olulised paigad:
õppe-, vabaaja- ja spordiasutused, ka Mahtra
noortekeskus; ning Tondiraba tennisekeskus,
Mereakadeemia,
Jüriöö
park,
Russalka
mälestusmärk jm. Lahendada tuli lisaülesandeid.
Tihedas rebimises tuli esikohale Sikupilli Keskkooli
1. võistkond ajaga 1.25, teise koha saavutas
Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 1. võistkond ajaga
1.28. Kolmanda koha võitis Lasnamäe Avatud
Noortekeskuse võistkond ajaga 1.33 – sama aja sai
ka Kuristiku Gümnaasiumi võistkond, kuid vale
vastuse eest sai oma ajale juurde veel ühe lisaminuti.
Noored tunneavad ja tahavad tunda kodukohta!

Kirjandusmaailma Lasnamäel
avastamas

Laagna Gümnaasiumis avastasid Lasnamäe
päevade
raames
algklasside
õpilased
kirjandusmaailma. Osalesid Katleri Põhikooli,
Lasnamäe
Lasteaed-Algkooli,
Sikupilli
Keskkooli,
Lasnamäe
Üldgümnaasiumi,
Läänemere, Kuristiku ja Laagna Gümnaasiumi
õpilased ja nende õpetajad.
Õpilased lugesid I. Trulli luuletusi ja näitasid
nende kohta joonistatud pilte. Toimus viktoriin
lastekirjanduse tundmisest, kus edukamad olid
Lasnamäe Üldgümnaasiumi, Lasnamäe LasteaedAlgkooli ja Katleri Põhikooli õpilased. Iga
kooli võistkond proovis ka ise kohapeal valmis
kirjutada väikese luuletuse. Meeleolu tõstmiseks
laulsid Laagna Gümnaasiumi 3b klassi õpilased
lustakaid lastelaule.
On rõõm tõdeda, et huvi raamatute ja lugemise
vastu pole laste seas sugugi kadunud.
Tiiu Riimak

Lasnamäe Avatud Noortekeskus

Annika Torjus
Lasnamäe sotsiaalhoolekande
vanemspetsialist

27. aprillil avati Lasnamäel Pae 19 Tallinna
Vaimse Tervise Keskuse Lasnamäe Tööja Tegevuskeskus. Tegemist on Tallinna
hoolekandeasutusega, mis pakub erinevaid
vaimse tervise teenuseid täiskasvanutele. Varem
on sama keskuse osakonnad avatud Haaberstis,
Koplis ja Pelgurannas.
Psüühiliste erivajadustega inimeste igapäeva- ja
tööelu toetav Lasnamäe Töö- ja Tegevuskeskus
aitab suurendada eelkõige Lasnamäe elanikele
vaimse tervise teenuste kättesaadavust ning

arendab igapäeva- ja tööelus vajalikke oskusi
grupitöö ja töötegevuste näol. Keskus pakub
erinevaid päevategevusi ning
osalemist
toiduvalmistamise,
tööotsijate,
tööoskuste
harjutamise ja võimlemise grupis ning inglise ja
eesti keele õpperühmas. Võimalus on kasutada
ka interneti ühendusega arvuteid ning keskuse
ruumides lihtsalt aega veeta.
Keskuse tegevustes osalemiseks on vaja raviarsti
või rehabilitatsiooni-meeskonna suunamiskirja.
Keskuses on kolm tegevusjuhendajat ning
keskus on avatud tööpäeviti kell 9-17. Lisainfo
tel 634 5600 ja www.mhcenter.ee .

Tugigrupid perevägivalda kogenud naistele
Eesti keeles
Igal neljapäeval kell 18 Salme Kultuurikeskuses
(Salme 12), tel 56 987 393.
Vene keeles
Igal teisipäeval kell 18 Lasnamäe Sotsiaalkeskuses
(Killustiku 16), tel 555 96 404.
Kui vastad suuremale osale allolevatest küsimustest
jaatavalt, siis oled kindlasti oodatud vägivalla all
kannatavate naiste toetusgruppi. Tea, et enamasti
algavad kõik paarisuhted armastusega, ka need, kus
mees hakkab hiljem vägivaldselt käituma. Järgnevalt
on loetletud märke, mis sageli ilmnevad enne otsese
vägivalla algamist.
• Kas mees on armukade ja nõudlik, käitub
omanikuna? Armukadedus ei ole suunatud
vaid Sinu tuttavatele meestele, vaid ka Sinu
sõbrannadele ja sugulastele.
• Kas teie suhe algas kiirelt, tunnetele tuginevast
kiindumusest lähtuvalt? Kas sinust sai mehe tunnete
ja ootuste keskpunkt, ilma milleta ta ei suuda elada?
Usub ta, et ainult sina võid teha teda õnnelikuks?
• Kas ta käitub kontrollivalt? Tahab ta pidevalt
teada, kus liigud, mida teed ja kellega kohtud, või
näiteks ootab ta, et tuleksid töölt täpselt õigel ajal?
• Ootab ta, et Sa täidaksid tema näpunäiteid ja käske?
• Paneb ta sind tundma, et Sa oled kogu aeg
milleski süüdi või peaksid millegipärast andeks

paluma? Kas sul tekib tema reaktsioonidest
tunne, et Sa ei tee kunagi midagi õigesti?
• Kas Sa kardad või on sul hirm tema kuuldes
oma arvamust välja öelda?
• Kas ta süüdistab alati teisi, kui ilmneb mõni probleem?
• On tal seksi juurde kuuluvaid nõudmisi? Kas
ta kasutab Sinu suhtes jõuvahendeid seksuaalse
naudingu saamiseks?
• Kas tal on ranged seisukohad soorollide küsimuses?
On tal kindlad veendumused sellest, milline peab
olema mees ja milline peab olema naine?
• Kas ta kohtleb Sind jämedalt? Kas ta kasutab
füüsilist jõudu, et sundida Sind tegema, mida ta
tahab? Kardad Sa teda, kui ta muutub vihaseks?
• Kas ta käitub võõraste seltsis täiesti teisiti?
• Kas ta teeb Sinu arvel “nalja” või teeb Sinu
kohta teiste juuresolekul märkusi, nii et Sul
hakkab piinlik ja tunned häbi?
• Kas ta on kodu- ja lemmikloomade vastu julm?
• Kas ta on lõhkunud esemeid või muid asju teie
kodus? Kas ta on Sind ähvardanud vägivallaga?
• On ta kasutanud füüsilist jõudu riiu ajal,
näiteks raputanud sind õlgadest?
• Kas tema lapsepõlvekodus on isa käitunud vägivaldselt?
• Kas Sinu mees on oma varasemates naissuhetes
käitunud vägivaldselt?
Eesti Sotsiaalprogrammide Keskus
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Tallinna Teataja UUDISED

Lasnamäe Leht avaldab valiku Teataja uudistest

Valik Tallinna interneti-ajalehe uudistest, millele lisa saab lugeda eesti keeles www.tallinn.ee/teataja ja vene keeles www.tallinn.ee/rus/teataja
“Lühidalt” rubriigis pressiteenistuse teadetest valikuline ülevaade

LÜHIDALT
Sõltlaste päevakeskused
ülekäigurada
tõstavad tallinlaste turvalisust Valgustatud
tõstab liiklusohutust
Maikuus avab Tallinnas Magasini tänav 32
uksed sõltlaste päevakeskus, mille eesmärgiks
on oluliselt vähendada narkomaania levikut
pealinnas. “Päevakeskuse olulisim ülesanne
on vähendada narkomaani riskikäitumist,” ütles
abilinnapea Diana Ingerainen. ”Keskuse töö on
motiveerida narkomaani hoolima nii enda ja ka
teiste tervisest, et ta hakkaks esimese sammuna
kasutama puhast süstalt. Keskuses suunatakse
ta tervisekontrolli ning vajadusel ka ravile, et
sõltuvusest lõplikult vabaneda.”
Keskusesse tulnud narkomaan saab sealt uue
puhta süstla vaid juhul, kui toob sinna vana. See
vähendab täna kogu linnas valitsevat olukorda, kus
narkomaanide kasutatud süstlad jäävad tänavatele
vedelema.
Esimene sõltlaste päevakeskus luuakse kesklinna,
sest just siin on olukord kuritegevuse ja narkomaania
osas kõige hullem. Keskuse paiknemine kesklinnas
aitab seega kaasa sellele, et asutusse jõuavad
võimalikult paljud abivajajad.
Kauaaegse aidsiennetaja ja Riigikogu liikme Nelli
Kalikova sõnul puudub keskusse tulnud narkomaanil
vajadus agressiooniks. “Seal piirkonnas, kus teda
abistatakse, on tal motivatsioon käituda hästi, keegi
ei hakka ju lööma abikätt,” lisas ta.
Kalikova möönis, et Eestis on narkotalude jms.
sarnaste asutuste loomise käigus tulnud varem
ette elanike vastuseisu. ”Hiljem, kui elanikud on
näinud, et probleeme ei teki, on pinged vaibunud,”
lisas ta.

Kuus 80 uimastitarvitajat

Sõltlaste päevakeskuse eesmärgiks on jõuda
narkomaanideni aktiivse tänavatöö kaudu,
ühes kuus peaks keskus jõudma kuni 80
uimastitarvitajani.
Rajatav keskus omab eraldi sissepääsu ning
keskuses on rakendatud ka mitmed turvameetmed

nagu signalisatsioon ja paanikanupud. Lisaks
palkab linn keskuse ümbruse turvalisust tagama
ka turvapatrulli. Samuti teevad keskuse lähistel
tänavatööd asutuse töötajad, kelle ülesanne on
sõltlasi nii keskussesse kutsuda kui ka abivajajatel
silma peal hoida.
Ingerainen rõhutas, et narkomaanid on pärit meie
keskelt ja seega peab neid ka abistama meie keskel.
“Kahjuks on paljudel inimestel probleemi ulatusest
raske enne aru saada, kui sõltlaseks osutub ta enda
sõber, tuttav või pereliige,” lausus Ingerainen. “Linn
aga ei saa lihtsalt käed rüpes istuda ja oodata, kuni
asi veel hullemaks läheb. Oleme Euroopas HIVviiruse kandjate poolest esirinnas ehk sisuliselt on
meil täna tegu narkomaania- ja aidsiepideemiaga.
Sellised keskused on end mujal riikides igati
õigustanud. Britid leiavad, et iga nael, mis on
paigutatud narkomaania raviks ja ennetamiseks,
säästab neli naela, hoides ära narkomaaniast
põhjustatud probleemide, nagu näiteks kuritegevus,
teket.
“Keskusesse tulevad need narkomaanid, kellel on
motivatsioon enda sõltuvust kontrolli alla saada ja
lõpuks ka sellest vabaneda,” selgitas Ingerainen.
Tallinna eelarvest on keskuse loomiseks ette nähtud
kaks miljonit krooni. Kokku kulutab Tallinn aidsi
ja narkomaania tõkestamiseks tänavu 8,4 miljonit
krooni.
Täna on seevastu Tallinnas hinnanguliselt juba
5-7 tuhande narkosõltlase ringis ning nende arv
kasvab jõudsalt. Narkootiliste ainete proovimisega
alustatakse üha varasemas eas. Eesti eripäraks on
muuhulgas see, et narkomaania ja HIV käivad siin
käsikäes ehk enamus narkomaane nakatub kasutatud
süstalde tarvitamise tõttu varem või hiljem ka HIVviirusesse. Samalaadsed keskused on juba olemas
Põhja-Tallinnas ning üks keskus on kavas luua ka
Lasnamäele.

12. rasedusnädalaks arvelevõtmise nõue jõustub augustist
Tallinna linnavolikogu võttis 21. aprillil vastu
määruse, mille kohaselt hakkab selle aasta
1. augustist kehtima nõue, mille kohaselt
peab ema 5000 kroonise lapse sünnitoetuse
taotlemiseks olema võetud rasedusega arvele
hiljemalt 12. rasedusnädalal.
Tänavu 17. veebruarist jõustus linnaeelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste määruse säte,
mille kohaselt peab ema lapse sünnitoetuse
taotlemiseks olema võetud rasedusega arvele
hiljemalt 12. rasedusnädalal ja olema raseduse
vältel arsti regulaarsel jälgimisel.
Sel neljapäeval lükkas linnavolikogu nimetatud
määruse muudatusega selle sätte jõustumise
edasi 1. augustini, et linn jõuaks tulevasi emasid
rohkem teavitada sellest, et võimalikult varane
rasedusega arvelevõtmine on nii lapse kui ka ema
enda tervise huvides. Mitte ilmaasjata ei rõhuta
arstid, et tulevase lapse tervisele pannakse alus
esimesel kolmel raseduskuul, mil kujunevad
välja lapse elutähtsad organid.
Nõuet rasedusega arvelevõtmise kohta volikogu
seega ei tühistanud, vaid see hakkab nüüd
kehtima alles augustist. Sünnitoetust makstakse
lapse sünnikuupäeval kehtinud korras seega
kehtib rasedusega arvelevõtmise nõue nendele
emadele, kelle laps sünnib 1. augustil või pärast
seda. See tähendab, et näiteks juulis lapse ilmale
toonud ema rasedusega arvelevõtmise tõendit
toetuse saamiseks esitama ei pea.
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Määruse muudatus, mis lükkab 12 rasedusnädala
jõustumise edasi, hakkab kehtima 28. aprillist.
Sellest kuupäevast alates saavad elukohajärgse
linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonda toetust
taotlema minna ka need emad, kes vahepeal 12
rasedusnädala arvelevõtmise nõude veebruarist
kehtimahakkamise tõttu sellest ilma jäid.
5000 kroonine sünnitoetus määratakse lapse
emale Eesti Vabariigis väljastatud lapse
sünnitunnistuse alusel. Alates 1. augustist tuleb
toetuse taotlemisel esitada lisaks ka raviasutuse
või perearsti tõend, kust nähtub, et lapse
sünnitanud ema oli võetud rasedusega arvele
enne 12. rasedusnädalat ja olnud arsti regulaarsel
jälgimisel.
Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema
Tallinna linna elanik.
Ühekordne lapse sünnitoetus määratakse
lapse sünnitanud emale tingimusel, et ta on
rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna
elanik enne lapse sündi ning vähemalt üks
lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel
elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi.
Lapse sünnitanud ema võib esitada avalduse
sünnitoetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast
lapse sündi.
12 rasedusnädalaga arvelevõtmise nõude
kehtestamisel
toetavad
Tallinna
linna
günekoloogid, lastearstid, Tallinna Perearstide
Selts ja Lastekaitse Liit.

/3. mai 2005/
Jalakäijate ohutuse tagamiseks võtab Tallinna
Linnavalitsus kasutusele reguleerimata ülekäiguradade valgustuse tüüpmoodulid, mis muudavad
ülekäiguraja atraktiivseks. Kommunaalamet pakub
kasutuselevõtuks välja 4 ülekäiguradade valgustamise
tüüplahendust ehk moodulit. Üks vastvalminud valgustuse tüüpmoodul on paigaldatud Pirita teele Näituseväljaku vastas olevale jalakäijate ülekäigurajale.
Valgustuse
tüüpmoodulite
kasutuselevõtt
linnaliikluses suurendaks
tunduvalt üldist
liiklusohutust ning vähendaks liiklusõnnetuste arvu
reguleerimata ülekäiguradadel. Sõltuvalt kasutatavast
tüüpmooduli variandist, kujuneb ülekäiguraja
täiendava valgustamise maksumuseks 50-120 tuh
krooni, mis on 4-8 korda odavam ülekäiguradadele
valgusfooride paigaldamisest. Tallinnas põleb
tänavavalgustus aastas kuni 4000 tundi.

Tallinn plaanib aastaks 2007
üle minna kakskeelsele õppele
/2.mai 2005/
Tallinna Haridusamet on moodustanud linna vene õppekeelega koolide juhtidest ning linna ja riigi haridusametnikest koosneva komisjoni, kes on töötanud välja
vene õppekeelega koolide osaliselt eestikeelsele õppele
ülemineku mudeli. Mudeli väljatöötamisel lähtuti eesmärgist, et venekeelses koolis käival noorel oleks põhikooli lõpetades kesktasemel eesti keele oskus ning
gümnaasiumis toimuks 60% õppest eesti keeles.
Kakskeelse haridusmudeli rakendamiseks on komisjoni arvates vajalik määrata kindlaks Tallinna vene
õppekeelega koolide kõigi kooliastmete eesti keeles
õpetavate õppeainete standardloetelu, töötada välja
iga eesti keeles õpetatava aine metoodiline mudel ning
õppevahendid, mis tuginevad olemasolevatel pedagoogilistel kogemustel. Lisaks arendada välja õpetajate
täiendkoolituse süsteem ning määrata realistlik üleminekuperiood, mille vältel eesti keeles õpetavate ainete
osakaal gümnaasiumiastmes võiks jõuda 60% tasemele
riiklikus õppekavas ﬁkseeritud mahust. Õpetajate eesti
keele oskuse parandamise võimalusena näeb linn eeskätt tihedamat koostööd Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskusega.

Õpilasmalev valmistub stardiks
/22. aprill 2005/
Varsti alustab Tallinna Õpilasmalev oma kolmandat töösuve. Malevasuve tutvustav väliüritus toimub 21. mail
algusega kell 11.00 Tammsaare pargis, registreerimine
malevasse hakkab 23. mail kell 14.00 õpilasmaleva koduleheküljel www.malev.ee. Malevasuvi algab 27. juunil.
Sihtasutuse Õpilasmalev juhataja Tiit Teriku sõnul planeeritakse sellel aastal noortele töökohti 1500, neist 1100
asub väljaspool linna ja 400 töökohta on Tallinnas.

Kivila haljasalale rajatakse
Tondiloo park
/20. aprill 2005/
Tallinna Keskkonnaamet allkirjastas töövõtulepingu Lasnamäel asuva Tondiloo pargi (Kivila 5H)
rajamiseks. Märtsis läbiviidud avatud riigihankele
Tondiloo pargi rajamiseks esitas parima pakkumise AS
Baltifalt maksumusega 3,8 miljonit krooni. Tondiloo
pargi rajamist alustati juba 2003. aastal. 2004 aastal investeeriti pargi rajamisse pool miljonit krooni, millega
tehti ära pargi vertikaalplaneerimine. Tänavused tööd
Tondiloo pargis lõppevad 30. augustil 2005.

Tallinna Kurtide Koolil uus nimi
/19. aprill 2005/
Tallinna Linnavalitsuse 20.04.05 istungiks
valmis eelnõu Tallinna Kurtide Kooli

ümbernimetamiseks Tallinna Heleni Kooliks.
Tallinna Kurtide Kool (Ehte tn 7) on asutatud 1994.
aastal kuulmispuudega õpilastele.
Alates 2003. aastast võetakse kooli sotsiaaltöö
gümnaasiumiklassidesse ka kuuljaid õpilasi, 2005.
aasta sügisest alustavad koolis tööd põhikooli
klassid nägemispuudega õpilastele - pimedatele ja
pimekurtidele. Kuna koolis õppiv õpilaskontingent
laieneb, on nimi Tallinna Kurtide Kool eksitav
ning vajab muutmist. Heleni nime valiku aluseks
on maailmakuulus Helen Keller, kes väikelapsena
pimedaks ja kurdiks jäänuna kujunes õppimisvõime
ja tulemuste poolest omamoodi sümboliks.
Spetsialistide sõnul on kooli uut nime lihtne
hääldada ka kurtidel õpilastel. Kooli nime muutmist
toetab ka kooli hoolekogu.

Korteriüüri majandamiskulude
piirmääraks 60 krooni
ruutmeetrilt
/19. aprill 2005/
Linnavalitsuse 20.04.05 istungil on arutlusel
volikogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse
toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks võetava
eluruumi tegeliku korteriüüri majandamiskulude
piirmääraks 60 krooni ruutmeetrilt.
Linnavolikogu määruse eelnõuga kehtestatakse
Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide
suhtes toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks võetav
eluruumi tegeliku korteriüüri või omandiõiguse alusel
kasutatava eluruumi majandamiskulude piirmääraks
60 krooni ruutmeetrilt.
Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi Omandireformi
aluste seaduse § 121 muutmise seaduse
jõustumisega mullu 26. detsembril tunnistati
kehtetuks üüri piirmäärad, va munitsipaalomandis
olevate eluruumide üüri piirmäärad. Seaduse
muudatus eeldatavalt suurendab rahaliste vahendite
vajadust toimetulekutoetuste välja maksmiseks.
Sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lõike 5 ja 6
kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogul
võimalus kehtestada piirmäär, mille ulatuses
korteriüür toimetulekutoetuse määramisel arvesse
võetakse ja mis tagab isiku inimväärse äraelamise.

Sõlmiti töövõtuleping Smuuli
tee pikenduse ehituseks
/15. aprill 2005/
J. Smuuli tee pikenduse ehituseks sõlmis
Tallinna Kommunaalamet lepingu ﬁrmaga AS
Merko Ehitus. Avatud pakkumismenetlusega
riigihankele Smuuli tee pikenduse väljaehitamiseks
Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe lõigul esitati viis
kvaliﬁtseerumistingimustele vastavat pakkumist,
millest tunnistati soodsaimaks AS Merko Ehitus
pakkumine maksumusega 83,7 miljonit krooni.
Järgmisel, 2006. aastal valmiv J. Smuuli tee pikendus
Suur-Sõjamäe tänavani koos raudteeülesõidu
rajamisega vähendab tunduvalt Tartu maantee ja
Peterburi tee ristmiku liikluskoormust.

Linn asub Katleri Põhikooli
ja Tondiraba Keskkooli
likvideerima

/12. aprill 2005/
Tallinna Linnavalitsuse korraldusega moodustatakse 13.04.05 istungil Tallinna Katleri Põhikooli
ja Tondiraba Keskkooli likvideerimiskomisjonid.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari
2005 otsusele lõpetatakse Tallinna Katleri Põhikooli
ja Tondiraba Keskkooli tegevus alates 31. augustist
2005. Koolide likvideerimiskomisjonid moodustatakse Tallinna Haridusameti ja nimetatud koolide
esindajatest. Komisjonide töösse kaasatakse ka
koolide raamatupidajad. Komisjonid alustavad
likvideerimismenetlust 3. maist 2005 ja lõpetavad
1. novembriks 2005.

15. mai 2005

TEADAANNE
Tähelepanu, tänavakaubanduse rajatise
valdaja! Tuletame meelde, et teie valduses
olev (-ad) tänavakaubanduse rajatis (-ed) peavad
olema korras. Seoses heakorrakuuga, mis lõpeb 15.
mail, pööratakse ka Lasnamäel erilist tähelepanu
puhtusele ja korrale. Aega korrastustöödeks on
15.maini, mil alustab linnaosavalitsuse komisjon
kontrollkäiku Lasnamäel!
(Alus: Tallinna linna heakorra eeskiri p.12.1
- ehitise omanik on kohustatud hoidma korras
hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad
elemendid s.t. fassaadielemendid peavad
olema terved, nõuetekohaselt värvitud ning

TÖÖPAKKUMINE
vastavuses kinnitatud ehitusprojektile.)
Tänavakaubanduse
rajatised
(kioskid,
bussiootepaviljonid) vajavad remonti ja üle
värvimist, istepingid ootekodades parandamist
ja puhastamist, vanadest reklaamlehtedest
koristamist. Veel on kahjuks näha prügiurnideks
sobimatuid nõusid, kioskite varikatused on
määrdunud ning luitunud.
Kohaliku Omavalitsuse Korralduse seadus
§ 66² - heakorratööde eeskirjade rikkumine
ning koormise täitmata jätmine (2) alusel
karistatakse juriidilist isikut rahatrahviga kuni
20 000.- krooni.

LINDAKIVI Kultuurikeskuse Huviringide Maja
Kalevipoja 10, www.lindakivi.ee
15. mail Tallinna Päeva vabaõhukontsert
Huviringide Maja platsil
Esinevad tantsustuudio Agneta, loomingukeskuse
Aplaus lapsed ning breikarid. Majas sees saab
vaadata teatrietendusi: kell 12 Nukuteater
Dream Fabrik “Kus on šahhi pea?” ning kell 15
Vene Noorsooteater “Pipi”. Ürituste toimumise
ajal võivad huvilised tutvuda Huviringide
Majas tegutsevate kollektiivide tööga, vaadata
Lasnamäe lasteaedade joonistuste näitust ja
kollektsionääride klubi Baltic näitust.

28. mail kell 15 toimub Kultuurikeskus
Lindakivi kevadkontsert, sel aastal Salme
Kultuurikeskuses (Salme 12). Esinevad KK
Lindakivi kollektiivid, fuajees Rahvakunsti Klubi
näitus. Pilet 30.-.
Täiskasvanute arvutiring, alustab maikuus,
nii päevane kui õhtune. Kursus kestab 20 tundi,
töökeeleks on eesti keel. Arvutite kasutustasu on
10.-/h. Täpsem info tel 635 1155, Ilmar Arumäe.

Lasnamäe Sotsiaalkeksus
Killustiku 16, tel 621 8998 (trammiga
peatus Majaka-põik, bussiga peatus Pae)
18. mail kell 14: kuulmisega seotud küsimustele vastused spetsialistilt
Kui Teie või Teile lähedane inimene ei kuule,
siis ehk aitavad Teid vastused järgmistele
küsimustele: kas ja kuidas saab kuulmist parandada; millised kuulmisabivahendid on olemas;

kes ja kuidas toetavad abivahendi ostmist;
kuidas teised inimesed oma kuulmispuudega
hakkama saavad
20. mail kell 13.30 kontsert vokaalstuudiolt
“Evterpa”
Kunstiline juht Nonna Ishova, muusikaline juht
Tiiu Kardna.

14. mai kell 12 ja 14
Teater “Grotesk” muusikaline muinasjutt lastele
S.Marsak “Tareke”
14. mai kell 17
Olga Lundi nimelise stuudio kontsert
15. mai kell 19
Roman Viktjuki teater “Salome”
21. mai kell 13 ja 15
Teater “Junost” V.Tkatsenko muinasjutt kahes
osas “Must kivi”
21. mai kell 17
Folklooriansambli “Bolitsa” kontsert

TEATED
LAAGNA PEREARSTIKESKUSES
Vilisuu 9 võtab alates 1. aprillist patsiente vastu dr
Küllike Eivak, kelle erialadeks on lastehaigused ja
peremeditsiin. Tel 636 7676

HARIDUSKESKUS
PROSHA
suvelaager
4-12-aastastele
Kolmel suvekuul võimalik lastel osaleda kuues
10-päevases laagris hinnaga 1600.- krooni.
Lisainfo telefonidel 632 8585 või 528 1307,
www.hot.ee/startkool

Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus LOKSA
korraldab narkosõltlaste vanemate ja lähedaste
jaoks tugigrupi. Psühholoogi vastuvõtt on
tasuta. Nõustamine narkosõltuvuse küsimustes.
Registreerimine tel 697 9450 kell 10-16.

LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE
Vilisuu 7, tel 670 1868 ja 559 94 678 kutsub
väikelapsi vanematega ja õpilasi osalema erinevates
tegevustes kogenud pedagoogide juhendamisel.
Juhendamine on vene keeles.

ODAVAD VÄHEKASUTATUD RIIDED Inglismaalt
Kauplus Linnamäe tee 47 (buss 12, 54, 60, 65)
Priisle turu kõrval avatud K-R kell 11-19, L-P kell
11-15, E-T suletud.

STUUDIO MEKSVIDEO
kutsub 5-8-aastaseid lapsi multiﬁlmide rühma.
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas, aadressil
Kalevipoja 10. Kuutasu 300.-EEK. Info tel 633
1623, 510 1706, 580 44707.

HARIDUS, KULTUUR, SPORT
MALEKLUBI “SHAH JA GARDE”
Võtab vastu algajaid malehuvilisi vanuses 616 aastat. Treeningud Kalevipoja 10. Kasutusel
kiirõppe-meetod. Lisainfo: tel 636 6494, 53 99
1414; www.zone.ee/sgcc .
WUSHU KOOL DALUN tasuta treeningud
Ainult maikuus on võimalik osaleda tasuta
traditsioonilise wushu treeningutel Lasnamäe
Lastekeskuses, Ümera 46, esmaspäeviti kell
16.30-17.30. Kõik huvilised on oodatud sportlikus
riietuses. Lisainfo: 56 501 350.

22. mai kell 14
Ansambli “Peppy Dance” juubelikontsert
23. mai kell 12 ja 14
Noortekonkurss “Noored Talendid”
25. mai kell 18
Teater “Junost” C. Goldoni komoodia “Naljakas
juhtum”
27. mai kell 18
Rahvusvaheline festival “Euraasia”
29. mai kell 14
Tantsukooli “Rada” aruandekontsert

TANTSUSTUUDIO TRIBU kutsub treeningutele
Kahu 4 (Lasnamäe Avatud Noortekeskus) kolm
korda nädalas, kuutasu 250.- krooni. Oodatud
on 10 – 25-aastased noored. Lisainfo: 635 1398,
555 40 897, 552 6727.
MÄNGUTUBA BIM-BOM
Peterburi tee 15 / Pae 1 (Lasnamäe Spordikompleks)
mängutuba kutsub lustakalt aega veetma kuni 6aastaseid lapsi. Pakutakse ka laste sünnipäevade
korraldamise võimalust, ruumide üürimist
pidudeks, lapsehoidmist. Lisainfo tel 566 022 74 või
www.bim-bom.ee.

Bussiliinidel suvine sõidugraaﬁk
Alates 1.maist alustas Tallinna ühistransport üleminekut
suvisele töökorraldusele. Tallinna kogu ühistranspordi
sõidugraaﬁkud ka internetis www.tallinn.ee.

Vene Kultuurikeskus

Mere pst 5, tel 644 1832,
www.venekeskus.ee. Kassa avatud iga
päev kella 11-19. Alla 11-aastasi lapsi
õhtustele etendustele ei lubata.

A&G TEXTILE AS võtab tööle õmblejaid
Vajalik on eelnev töökogemus ja kohustundlikkus.
Pakume stabiilset tööd ja konkurentsivõimelist
palka koos kvartaalse lisatasuga ja iga-aastase
garanteeritud palgatõusuga. Töökoht asub Kadaka
tee 46A. Lisainfo tel 666 4930 ja 666 4932.

RAGBIMEESKONNAD kutsuvad mängima
Tallinn Sharks ja Tallinn Tigers ragbi meeskonnad
kutsuvad soovijaid (ka tüdrukuid!) ragbit mängima.
Treeningud toimuvad Tallinna Hipodroomil
(Paldiski mnt 50), K kell 18 ja P kell 11. Lisainfo:
www.rugby.ee ning eesti keeles tanel74@hot.ee
või tel 513 1545 (Tanel) ja vene keeles dro@hot.ee
või tel 55 19 217 (Andrei).

Autobussiliinil nr 15 Veerenni - Sõjamäe asendatakse
nädalavahetustel 2 normaalbussi veovõime tõstmiseks
liigendbussidega, sõiduplaanid ei muutu.
Autobussiliinil nr 29/29A/29B Viru väljak - Kärmu
(29A - Iru Hooldekodu) muutuvad kõik sõiduplaanid

seoses liini töörežiimi korrigeerimisega.
Autobussiliinil nr 34A Viru keskus - Muuga aedlinn
tuuakse tööpäevadel liinile täiendav normaalbuss,
nädalavahetustel hakkavad liini teenindama 5
normaalbussi asemel 6 liigendbussi. Muutuvad kõik
sõiduplaanid.
Autobussiliinil nr 39 Veerenni - Lasnamäe muutuvad
kõik sõiduplaanid seoses vajadusega korrigeerida
peatuste-vahelisi sõiduaegu.

MARIA NALJAD
Juku on juba mõnda aega taevasse vahtinud ja
küsib isalt: “Isa, kas sa lendavaid taldrikuid oled
näinud?”
“Olen poja, olen”; vastab isa.
Juku: “Kas nad lendavad väga kõrgelt?”
Isa: “Ei, üsna madalalt lendavad.”
Juku: “Ja kus sa neid nägid?”
Isa: “Köögis, kohe peale pulmi.”

Juuli läheb Maali juurde ja ütleb: “Tead Maali,
sõda hakkab.”
Maali: “Kust sa seda tead?”
Juuli: “Allveelaevad on juba Paide all.”
Maali: “Seal pole vettki!”
Juuli: “Ega sõda küsi, tema muudkui tuleb.”
Nalja-postkast on avatud: marianaljad@hot.ee

Reklaam

KAS SOOVID KIIRELT JA
MUGAVALT SOETADA UUT KODU?
Aitame müüa vana ja
leida uut – just
Teile sobivas piirkonnas.
TASUTA kinnisvaraalane
konsultatsioon!
Küsi julgelt!

www.1partner.ee
Monika Murumets
Tel. 66 84 700,
56 691 060
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