Lasnamäe Leht
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht

Üleskutse lasnamäelastele,
kes ei ole oma tegelikku elukohta registrisse
kandnud. Olete oodatud just nüüd registreerima
oma elukoht registriosakonnas. Alates 20.
märtsist kuni 20. aprillini viiakse Tallinna linnas läbi
elanikeregistri korrastuskuu. Mitmed linnapoolsed
toetused on seotud elanikeregistriga, mistõttu on ka
oluline oma elukoht registreerida.
Kuni 20. aprillini elukoha registreerinud saavad
kõik 1 kuu tasuta ajalehe „Postimees” tellimuse
(vastavalt eesti või vene keeles) ning kuni aprilli
lõpuni tasuta perepääsme Tallinna Botaanikaaeda.
Lisaks loositakse kõigi registreerunute vahel välja
mitmeid erinevaid auhindu!
Registriosakond asub Lasnamäel linnaosavalitsuses,
Punane 16 ja kliendikeskuses, Mahtra 48.
Registriosakond on avatud esmaspäeviti kell 8.1518, teisipäevast neljapäevani kell 8.15-17 ja reedeti
kell 8.15-16.
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XIII Lasnamäe päevad,
17.-23. aprillil 2006
Tere tulemast
Lasnamäe päevadele!
Alates Lasnamäe nimetamisest iseseisvaks linnaosaks koos iseseisva linnaosavalitsusega on tähistatud Lasnamäe päevasid. Iga-aastased Lasnamäe
päevad on tänavu juba kolmeteistkümnendad ja
ikka on kultuuripäevade algus- või lõpupunktiks
jüripäev, seekord lõpetatakse Lasnamäe päevad
Jüriöö pargis. Sealne sümboolne kogunemine on
traditsioon, mis loob sideme mineviku, oleviku ja
tuleviku vahel.
Kõik Lasnamäe päevade üritused on koordineeritud
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt ja on elanikele
tasuta, et kaasa elada kevadistele meelolukatele
kontserditele ning võistluslustile, et nautida loomingut.

Korteriühistute infopäev
Järjekordne Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt
korraldatav tasuta korteriühistute juhtide infopäev
toimub kolmapäeval 26. aprillil algusega kell 15
linnaosavalitsuse V korruse saalis, Punane 16.
Peateemaks heakorrakuuga seotud küsimused
ühistute-vaheline konkurss.
Küsimused saata jurist-konsultandile e-postiga:
larissa.skurat@tallinnlv.ee (Larissa Śkurat).

Otsitakse parimat eesti keele õpetajat
Tallinna Haridusamet kuulutab välja konkursi
“Parim eesti keele õpetaja vene õppekeelega
haridusasutuses 2006”. Auhinna väljaandmisega
soovib
haridusamet
tunnustada
Tallinna
õpetajate tööd vene õppekeelega haridusasutuste
õpilastele eesti keele õpetamisel. Auhinnale
võivad kandideerida vene õppekeelega Tallinna
üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste
õpetajad, kes õpetavad õpilastele eesti keelt või
õppeainet eesti keeles.
Auhinnale kandideeriva õpetaja hindamisel
arvestatakse õpetaja kuni kolme aasta töö tulemusi
ning õpetaja poolt esitatud kirjalikku eneseanalüüsi
ja toetusi-iseloomustusi.
Kandideerimiseks tuleb esitada 30. aprilliks
Tallinna Haridusametile avaldus, elulookirjeldus ja
eneseanalüüs. Auhinna võitjad kuulutatakse välja
õppeaasta lõpus.
Esimest korda viidi taoline konkurss läbi eelmisel
aastal.

Konkurss
lõimimises
parima
haridusasutuse leidmiseks
Tallinna Haridusamet kuulutab välja parima
integratsioonialase tegevusega haridusasutuse konkursi.
Auhinna väljaandmisega tunnustatakse Tallinna
vene õppekeelega munitsipaalkooli ja koolieelset
lasteasutust, mis toetab enim õpilaste/laste ja personali
lõimumist Eesti ühiskonda. “Konkursiga tunnustame
haridusasutusi, kus soodustatakse ja arendatakse
kultuuridevahelist dialoogi ning tegeletakse aktiivselt
eestikeelsele õppele üleminekuga,“ ütles haridusameti
hariduskorralduse teenistuse direktor Meelis Kond.
Kandidaatide puhul hinnatakse tegevuste asjakohasust
ja süsteemsust, õpilaste ja õpetajate ning lastevanemate
kaasatust ning kuni kolme viimase aasta tulemusi.
Kandideerimiseks tuleb esitada 30. aprilliks Tallinna
Haridusametile kirjalik avaldus, asutuse lühitutvustus
ja eneseanalüüs, lisaks võib esitada enesehinnangut
illustreerivaid materjale. Auhinna võitjad kuulutatakse
välja õppeaasta lõpus.

TASUTA

Ansambel Kuldne Trio (esineb 22. aprilli vabaõhukontserdil Lindakivi Kultuurikeskuse juures)
Foto: Pärnu postimees

Lasnamäe Päevade kava
18.aprill kell 15.00
5.klasside teatevõistlus linnaosa vanema karikale
Lasnamäe Lastekeskuses, Ümera 46
19.aprill kell 13.00
„LAULGE KAASA!” Reet Linnaga
Lasnamäe Sotsiaalkeskuses, Killustiku 16

Vokaalansambel IRIS.
kell 14.00 Rockansambel AVENÜÜ
kell 15.00 Rahvusvaheline HIP-HOPI võistlus
Street Style Baltic Star
kell 16.00 ansambel KULDNE TRIO
kell 16.30 The way to dance ja KULDNE TRIO
kell 17.00 LASNAROCK, noorte rockansamblid
22.-23. aprill kell 10.00
Korvpalliturniir (1988-1989 ja 1997-1998 a.
sünd. poisid) Lasnamäe Spordikompleksis, Pae 1
22.aprill kell 12.00
Rahvusvaheline judoturniir
Lasnamäe Kergejõustikuhallis, Punane 45

20.aprill kell 10.00
Lasteaedade spordipäev
Lasnamäe Kergejõustikuhallis, Punane 45

23.aprill
Vabaõhukontsert Mustakivi keskuses Mahtra 1
kell 12.00 Piibar ja sõbrad
kell 12.30 Tantsuansambel Terpsichore.
Tantsuteater Rada. Loomingukeskus Aplaus
kell 14.00 Noorteansambel Kurekell

21.aprill kell 10.00
Koolidevaheline jalgpalliturniir
JK Ajax staadionil, Uuslinna 10
Vabaõhukontsert Lindakivi
22.aprill
Kultuurikeskuse juures Koorti 24
kell 12.00 Laagna Gümnaasiumi
puhkpilliorkester
kell 12.30 Lindakivi Kultuurikeskuse
kollektiivid: Loomingukeskus Aplaus.
Koreograafia-stuudio Viktoria. Tantsuklubi
Agneta. Estraadistuudio Best. Break Dance.

Järjekordne heakorrakuu toob Lasnamäele juba
neljandat kevadet järjest heakorrakonkursi
neljas kategoorias. Ette on valmistatud mitmed
korrastustööd ülelinnaliselt, mille raames
rakendub ka „Hoovid korda“ projekt.
Oluline on see, et koduümbruse eest hoolitsemisega
anname teada, kas oskame hinnata oma kodu, kas

17. aprillist 2. maini
LASNAMÄE LASTEAEDADE LOOMINGU
NÄITUS Lindakivi Kultuurikeskuse
Huviringide Majas, Kalevipoja 10
NOORTEKESKUSE PROGRAMM
17. aprill kell 16.00
Maastikumäng „Avasta Lasnamägi“
6.-11. klasside õpilastele, 5-liikmelistes võistkondades. Vajalik eelnev registreerimine:
mahtra@taninfo.ee, tel 6328814
21. aprill kell 17.00
venekeelne „Kultuurikohvik“ muusika- ja
kultuurihuvilistele noortele; info: 6328814 või
55567785, roman@taninfo.ee

kell 14.30
kell 15.00
kell 15.30

Rahvamuusikaansambel Zlatõje Gorõ
Rahvatantsuansambel Kandali
Rahvamuusikaansambel Ants ja Liisu

Tänavune heakorrakuu on 17. aprillist 15. maini
Kalle Klandorf
Lasnamäe vanem

23.aprill kell 20.00
Jüriöö ülestõusu 663. aastapäeva pidulik
tähistamine lõkke süütamisega Jüriöö pargis
Peterburi tee 48 asuva Susi hotelli vastas

suudame vahetust omandist näha kaugemele, meie
ühist elukeskkonda. Puhastus-korrastus enese
ümber annab võimaluse puhtama ja värskemana
näha tervet maailma nii enda sees kui ka oluliselt
kaugemal enesest.
Usun, et aktiivseid kaasalööjaid jätkub igas ühistusühisuses, haridusasutuses, ettevõttes-organisatsioonis
ja loomulikult eramuomanike seas! Tulemustest juba
järgmises linnaosalehes.		
Jätkub: lk 2

21. aprill kell 20.00
LAN-party
Võrgupidu
14.-26.-aastastele
noortele; registreerumine tel 6328814 või
55567784 või lasnamae@taninfo.ee
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Punane 16, 13619 Tallinn
tel 645 7700; fax 645 7734
e-post lasnamae@tallinnlv.ee
Toimetaja
e-post lasnaleht@hotmail.com
tel (esmaspäeviti) 645 7739
Kirjastus, levi ja reklaam
Uued Tuuled OÜ, Reno Raskall
e-post: reno@uuedtuuled.ee
tel: 566 633 18, 650 5631
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Tänavune heakorrakuu on 17. aprillist 15. maini:

Kuulutan välja heakorrakonkursi „Lasnamäe puhtaks“
Kalle Klandorf
Lasnamäe vanem

Heakorrakonkursi „Lasnamäe
puhtaks” tingimused

ühistute II ja III koha auhind kuulutatakse välja koos
konkursi tulemustega.

Sõltumata konkurssidest
ja kampaaniatest hoolitsevad koduarmastavad
inimesed oma elukeskkonna eest alati. Ometi
ei saa alahinnata ühistegevust kevadkoristuse ajal, sest pikk talv on
möödas ja aktiivsem tegutsemine justkui äratab
üles.
Suurtes kortermajades pole põhjust koju muretseda
reha ja luuda, tänavaharja ja –kühvlit, mistõttu
ongi vaja koos tegutseda ja koos ka töövahendid
korraldada. See on koretriühistutele ja asutusteleettevõtetele ühtekuuluvust meeldetuletav ja
juhtidele organiseerimisvõime test. On ju hakkajad
korteriühistujuhid varakult läbimõelnud tegevused,
mille abil ühistu elenikel aidata tunda, et neil on hea
elupaik ja hästi valitud juhatus.
Mul on hea meel kinnitada, et traditsiooniline
heakorrakonkurss toimub Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse koordineerimisel juba neljandat korda.
Selle õnnestumine sõltub meie kõigi koostööst.

• Hinnatakse
Lasnamäe
linnaosas
asuvaid
kinnistuid, hindamisel pööratakse suurt tähelepanu
ka ümbritseva ala heakorrale (mänguväljakud,
kõnniteed ja muruplatsid).
• Hindamisel on eraldi neli kategooriat
o Korteriühistud ja elamuühistud
o Väikeelamud
o Haridus-, spordi- ja kultuuriasutused
o Ettevõtted
• Soovijail registreeruda hiljemalt 24. aprilliks
2006, esitades kirjaliku avalduse linnaosavalitsuse
sekretariaati (Punane 16, IV korrus), märkides,
kes on osaleja, kontaktandmed, mis aadressil ja
millisel ajavahemikul on kavandatud territooriumi
heakorrastamine.
• Konkursikomisjon koosneb linnaosavalitsuse
poolt moodustatud spetsialistidest. Tulemused teeb
komisjon teatavaks 25.05.2006 kell 16.
• Auhinnad kolmele paremale jagatakse välja igas
kategoorias. Korterühistute ja elamuühistute I koha
auhinnaks on korterelamute trepikodadesse tuletõrje
signalisatsiooni paigaldus. Teiste kategooriate ja

Projekt „Hoovid korda“
võimaldab suuremat korrastut
ka peale heakorrakuud

Kaitseliit aitab
Lasnamäel
korda hoida

Heakorrakuul kavas

16. märtsil sõlmiti koostööleping Lasnamäe
Linnaosa Valitsuse, Kaitseliidu Tallinna Maleva
ja Põhja Politseiprefektuuri vahel, millega kaasati
kaitseliitlased linnaosa korrakaitsetöösse.
Linnaosa andis Kaitseliidu kasutusse ruumid
Pae 19 hoones, kus asub nüüdsest Kaitseliidu
Lasnamäe allüksuse korrakaitsepunkt. Kümmekond
kaitseliitlast
läbivad
Ida
politseiosakonna
eestvedamisel abipolitseiniku koolituse, et koos
konstaablitega patrullteenistusse asuda.
Kuigi kuritegevus on Lasnamäel võrreldes eelmise
aastaga langenud, pole saladus, et madala palga
tõttu on paljud politseinikud oma ametist loobunud
ja politseitöö on pingelisem. Seetõttu on Põhja
politseiprefekti Raivo Küüdi sõnul suurim heameel
kaitseliitlased oma meeskonda kaasata. Kaitseliit
on vabatahtlik organisatsioon, millega liitunud
mehed ja naised soovivad anda oma panuse Eesti
riigikaitse ning rahva turvalisuse tagamiseks, tehes
seda oma vabast ajast ning küsimata töö eest tasu.
Lasnamäe vanem Kalle Klandorf rõhutas, et
turvalisema elukeskkonna nimel on selline
kolmepoolne koostöö väga kasulik ning kindlasti
leitakse linnaosa poolt võimalusi parimate
töötulemustega abipolitseinikest kaitseliitlaste
premeerimiseks.

Koostöölepet allkirjastavad 16. märtsil 2006
(vasakult) Raivo Küüt, Põhja Politseiprefektuuri
prefekt, Kajari Klettenberg, Kaitseliidu Tallinna
Maleva pealik ja Kalle Klandorf, Lasnamäe
Linnaosa Valitsuse linnaosavanem



Korrastustööd
- Talvise puistematerjali koristamine pargiteedelt
(kõnniteede pühkimine ja pühkmete ladustamine
prügimäele).
- Omavoliliste
prügilate
maa-aladelt
prahi
koristamine (Narva mnt äärest kuni Pirita jõeni,
Liikuri tn ja Smuuli tee vaheline maa-ala, Narva mnt
ja Mustakivi tee vaheline maa-ala, Võidujooksu tn
vaheline tühermaa, Lasnamäe tn ja Sikupilli asum,
Tondiraba tn – Paasiku tn – Kalteri tn vaheline maaala, perspektiivse Rahu tee maa-ala, Laagna tee
nõlvade puhastamine)
- Koristada Paepealse, Loopealse ja Pae pargi
territoorium.
- Paigaldada linaosasse pargipinke ja prügiurne.
- Korrastada kokku 100 laste mänguväljakut.
- Alustatakse omavoliliselt paigaldatud garaažide
likvideerimist (Kiive tn, Pallasti tn ja Liikuri tn).

Oluline teada

- Haaratakse kaasa skaute, kooliõpilasi ja Lasnamäe
elanikke Lasnamäe heakorrastamiseks.
- Heakorrakuu jooksul ei teostata puude ega
põõsaste istutamist.
- Heakorrakuu raames ei paigaldata Linnaosa
valitsuse poolt suuregabariidilisi prügikonteinereid.
- Asutused
ja
ettevõtjad
peavad
andma
oma
jäätmed
otselepingutega
vastavatele
jäätmekäitlusettevõtetele.
- Tule tegemise kord Tallinna linnas sätestab
Tallinna linna territooriumil kulu ja jäätmete
põletamise ning lõkke tegemise keelu. Tallinna
Keskkonnaameti kooskõlastusega tohib põletada
ainult puu- ja põõsaoksi.
- Raielubade taotlemise kord Tallinna linnas sätestab,
et Tallinna linna territooriumil on omavoliline puude
raiumine või kärpimine keelatud. Raieloa taotlemisel
arvestada, et see ei ole vajalik, kui puu tüve läbimõõt
on alla 8 cm, samuti enamlevinud viljapuudele ja
põõsastele. Raieloa taotluse blanketi näidise leiab:
www.tallinn.ee/ametid/keskkonnaamet .

Partnerite pakkumised

Eesti Jäätmeringlus OÜ
Haljastusjäätmete vastuvõtt ja heakorrakuu ajal
selle soodsam äravedu. Äravedamisel üle 10 koti
- hind 17.- koti kohta, alla 10 koti - hind 25.- koti

Loodan, et Lasnamäe heakorrakonkurss korrastab
meie linnaosa suveks. Agaramad korteriühistud
saavad osaleda veel teiselgi konkursil „Hoovid
korda”. Tallinna Linnavalitsus andis välja määruse
projekti “Hoovid korda” raames hoove korrastavate
korteriühistute toetamise korrast (määrus 22. märts
2006 nr 22). Määrus sätestab toetuse andmise
eesmärgi, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale
ning toetuse määra. Taotluse esitamise tähtaeg on
31. mai 2006, kell 14.
Infot Lasnamäe heakorrakonkursi ja projekti
„Hoovid korda“ kohta saab täpsemalt küsida
Lasnamäe linnamajanduse osakonnast Punane
16 vastuvõtuaegadel või telefonidelt 645 7701 ja
645 7703.
Soovin kõigile indu ja jaksu kevadkoristustöödeks!

kohta. Kotid peavad olema pealt seotud ja asuma
sõidutee lähedal. Vastuvõtt Jõelähtmel 250.- tonn
(vajalik etteteatamine).
EES-Ringlus
Kodumajapidamise
vanade
elektrija
elektroonikaseadmete vastuvõtt. Lasnamäel on
paigaldatud vastuvõtupunktid: Pae tn 76 (avatud N
15-18, L 9-12), Mahtra 29 (avatud K 15-18, L 9-12),
Narva mnt 95 asuvas Lauluväljaku ülemises parklas
(avatud K 15-18, P 12-15
Tel: 630 7300, www.eesringlus.ee.
AS Kuusakoski
Tasuta olmemetalli äravedu Tallinna elanikele.
Kampaania toimub 17. aprillist 31. maini.
Kampaania raames metalli loovutanud või müünud
inimesi premeeritakse 100-kroonise Stokkeri rahaga,
mida saab realiseerida Stokkeri tööriistakauplustes.
Lisaks loositakse kampaanias osalejate vahel välja
Stokkeri 5000-kroonised kinkekaardid.
Tasuta võetakse vastu vanu pliite, pesumasinaid,
vanne, radiaatoreid jne. (Külmkappide, telerite ja arvuti
monitoride äravedu on tasuline. Külmkapi äraviimine
maksab 600 krooni, teler 250 krooni ja arvuti monitor
150 krooni.) Tasuta äraveoteenuse korral metalli eest
inimestele raha ei maksta. Tel: 625 8666.
MTÜ Eesti Rehvliliit
Vanarehvide vastuvõtt Tallinna Prügila kogumispunktis (Jõelähtme vald Rebala küla Loovälja)
tööpäevadel kell 6-22, nädalavahetustel ja riiklikel
pühadel kell 8-18 (pühade-eelsetel lühendatud
tööpäevadel kell 6-18). Ettevõtted peavad
vanarehvide utiliseerimise eest tasuma 800 kr
tonnist.
Ragn-Sells AS koostöös Tallinna Keskkonnaametiga
Ohtlike jäätmete tasuta kogumine Lasnamäel
12. mail. Reidi raames saab tasuta ära anda
kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.
Lasnamäel korraldatakse reid reedel, 12. mail, kell
12.15 – 16 järgmiselt:
12.15-13: Ümera tn 54 esisel platsil
13.15-14: Raadiku tn10 esine sissesõidu tee
14.15-15: Punane tn 63 ja 65 esisel asfaltplatsil
15.15-16: Vikerlase 11 juures

Lapsesõbralik
pealinn Tallinn
Kaia Jäppinen
Tallinna
abilinnapea
Kui Tallinn sai 2005.
aastal UNICEF-i lastesõbraliku linna tiitli,
siis mitte sellepärast, et
ta oleks ühte valdkonda
arendanud teiste arvelt,
vaid just terviklikult kujundatud lastesõbraliku
poliitika eest.
Ma ei ütle, et oleme juba kõik saavutanud, kuid
väidan kindlalt, et töötame järjekindlalt selle
nimel, et Tallinn muutuks tervikuna veelgi
lastesõbralikumaks. Ja küllap meeldib ka
lastevanematele, et korras oleksid nii koolid kui
lasteaiad, tänavad, spordiplatsid ja jalgrattateed ning
et linna haljasaladel ja mänguväljakutel oleks lastel
turvaline.
Alati võib muidugi vaielda linna eelarve prioriteetide
üle. Kui küsida näiteks “korras haljasalad või korras
teed”, valivad autoomanikud eeldatavalt teed.
Kui lasta valida korras lasteaaedade või korras
koolimajade vahel, sõltub vastus paljuski oma
laste vanusest. Konkreetsete huvide ja vajadustega
linnakodanikud saavad lähtuda oma huvidest,
linnavalitsus peab linna arendamisel lähtuma linna
kui terviku põhimõttest – teid ei saa rajada laste
arvelt, kuid ka kogu raha ei saa suunata koolide
remonti, kultuuriasutuste ehitusse või linna
haljastusse.
2006. aastal investeerib Tallinn koolieelsete
lasteasutuste remonti 53 miljonit krooni
Selle eest saab remontida 89 lasteaeda ning
millele lisandub miljon krooni automaatsete
tuletõrjesignaalide paigaldamiseks 15 lasteaeda.
See on 12 korda suurem summa kui 2001.aastal ja 4
korda suurem 2002.a. investeeringute mahust. 2005.
a. oli see summa ca 71 miljonit krooni. Tallinna
kitsaskohaks ei ole mitte lasteaia-, vaid pigem
sõimekohtade vähesus. Seda arvesse võttes olemegi
seadnud sihiks avada igal aastal täiendavalt kümme
uut sõimerühma, mis nõuab 2,5 miljonit krooni
– kuid see on andnud tulemusi.
Ka koolide remondiks läheb sel aastal rohkem raha
kui eelmisel – seda koos RKAS-ile rendimaksete
tasumise ja Kopli Ametikooliga. Oleme seisukohal,
et koolid tuleb kiiresti korda teha ning seetõttu on
ettevalmistamsel 10 kooli tervikremondi kava PPP
projektina.
Lastele tuleb mõelda ja ka vastavalt tegutseda
iga päev
Tallinna lapsel, kui vaid jaksu on, võimalik osaleda
korraga nii munitsipaalhuvialakooli, erahuvialakooli
ja spordiklubi tegevuses, saades linnapoolset toetust
tervelt 9000.- krooni aastas. Juba teist aastat toetab
Tallinna linn oma eelarvest õpilaste teatrikülastusi,
2006.a. lisanduvad praktilised tunnid botaanikaaias
ja loomaaias.
Lapsed on parim investeering tulevikku ja kindlus, et

KESTO OÜ
Elanikelt ohtlike jäätmete tasuta kogumine:
(jääkõlid ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjalid,
värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed jaepakendis,
elavhõbelambid, aegunud ja kasutuskõlbmatud
ravimid ja muud meditsiinilised jäätmed, kemikaalid
ja pestitsiidide jäätmed, elavhõbekraadiklaasid ja
muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, patareid ja
akud). Tallinna linnas on kokku 16 vastuvõtupunkti,
Lasnamäel asub ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt
Kivila Lukoili tanklas (Kivila 28) kell 8 -20.
Ohtlike jäätmete äraandmiseks tuleb pöörduda
tankla töötaja poole, kes avab ja suleb konteineri.
Konteineris on märgistatud mahutid erinevate
jäätmete vastuvõtmiseks.
Statsionaarsed vastuvõtupunktid Lasnamäel asuvad
Pae 76 Pae kaubanduskeskuses (N 15-18, L 9-12) ja
Linnamäe tee 28 Priisle kaubanduskeskuses (R 1518, L 13-16).
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Muusika, laulud ja tantsud – see on
universaalne sõpruse ja ühinemise keel
Igor Sedaśev
arendusnõunik
Need sõnad lausus erutatult Poola koolilaste
delegatsiooni juht Rahvusvahelise traditsiooniliste
laulude ja tantsude festivalil, mis toimus suure
eduga Tallinna Mahtra Gümnaasiumis alates
17. kuni 19. märtsini.

Festival toimus UNESСO “Volga tee” projekti
raames. Esmakordselt viidi läbi selline tähtis projekt
ühe Tallinna kooli baasil. Festivali korraldamise
eestvedajateks said Tallinna Mahtra Gümnaasiumi
direktor Alla Batrakova ja õpetaja Maie Lust – Eesti
rahvuskomisjoni esindaja UNESCO asjus.
Oma soovist tulla Tallinna teatasid Venemaa, Läti,
Leedu, Poola, Saksamaa ja Rootsi koolid. Projekti
toetasid rahaliselt Tallinna Haridusamet ja Lasnamäe
linnaosavalitsus. Projekti realiseerimisse andsid oma
panuse õpilased ja vanemad.
Festivali avamise päeval tutvustati Eestimaad erinevate

LÜHIDALT
Tallinn kompenseerib
oma laste visiiditasud
Vastavalt valitsemisprogrammile kompenseerib
Tallinna linn tänavu raviasutustele kõikide laste
eriarsti visiiditasud, eraldades selleks eelarvest kolm
miljonit krooni.
Ravikindlustuse seadus näeb visiiditasust vabastamist
ette ainult kuni kaheaastaste laste puhul. Käesoleva
aasta kahe kuuga on Tallinna Lastehaiglas, LääneTallinna Keskhaiglas ja Lasnamäe Tervisekeskuses
toimunud juba 21 322 visiiti, mille linn on
kompenseerinud 533 050 krooniga. Abilinnapea
Merike Martinson peab linna kompensatsiooni
oluliseks sammuks arstiabi kättesaadavaks tegemisel.

Tallinn tahab luua
“tulevikukoolid”
Tallinna Haridusamet kuulutab linna koolidele välja
projektikonkursi “IKT tulevikukool”, mille eesmärk
on luua Tallinna kaks kuni kolm uudseima infoja kommunikatsiooni-tehnoloogilise lahendusega
tulevikukooli. Koolidel tuleb konkursile esitada
konkreetseid lahendusi sisaldav projekt, arvestades
lähtepositsioonina kooli hetkeseisu IKT valdkonnas.
Uuendusliku projekti sisu peab arvestama kõigi kolme
valdkonnaga: õppimine ja õpetamine ning õpilaste
arengu toetamine erinevaid IKT vahendeid kasutades;
juhtimine ja koolitöö korraldamine (huvitegevus,
suhtlemine avalikkusega ja lastevanematega jms);
tugiteenused (raamatukogu, toitlustamisteenus,
turvalisus jne).
Konkurss viiakse läbi kahes etapis. Esmalt toimub
ideekonkurss (tähtaeg 1. mai 2006), kust valitakse
parimad projektikonkursi teise vooru (tähtaeg 1.
oktoober 2006). Parimad projektid valib välja
spetsialistidest moodustatud ekspertgrupp ning
võitnud projekte finantseeritakse täies mahus.

Lemmikloomad linnapildis
Lasnamäe Lehe toimetusel on hea meel rohke
tagasiside üle väikestele teadetele, kust saab
abi lemmiklooma hooldamisel ja treenimisel.
Avaldame sellekohast infot jätkuvalt (saata lehe
e-postile) ja loodame, et nii lemmikloomapidajad
kui ka kõik teised linnaelanikud oskavad austada
neljajalgseid sõpru ja hoiavad puhtust nende
järel.

Kommunaalameti
juhataja
Ain
Valdmanni
üleskutsele linnakodanikele, pakkuda välja üks koerte
jalutusplatsiks sobiv asukoht, tõi kaasa aktiivse
vastukaja. Ettepanekutest valiti välja Tildri tänava
pakkumine, kuhu rajatakse koerte jalutusväljak veel sel
suvel. Jääme lootma, et ka lasnamäelaste ettepanekud
leiavad koha investeeringuplaanides, sest mitmed
ettepanekud olid tehtud just Lasnamäe elanike poolt.

Festivali sulgemine osutus siiraste heade tunnete
demonstratsiooniks: osalejad tegid üksteisele
kingitusi, laulsid tooste, tegid palju nalja, tänasid
korraldajaid. Korraldajad omakorda tänavad abi eest
kõiki organisatsioone ja personaalselt Kalle Klandrofi,
Eve Annust, Marti Tulvat, eriti aga Tallinna Mahtra
Gümnaasiumi õpilasi ja nende vanemaid.

Alates aprillist maksab linnakoerte registreerimise kulud linn
Tallinna Keskkonnaameti poolt 30. märtsil Eesti
Väikeloomaarstide Seltsiga sõlmitud lepingu järgi
kohustuvad väikeloomaarstid paigaldama linnas
elavatele koertele mikrokiibid ning registreerima
koerad Tallinna koerte keskregistrisse. (2005.
aasta lõpust lõppes linna pikaajaline koostöö
koerteregistri pidamisel Eesti Kennelliiduga.)
Koerte registreerimistoimingud maksab loomaomanikule kinni Tallinna linn. Looma omaniku kanda
jääb mikrokiibi maksumus (180.-) ja vastavalt erinevate kliinikute hinnakirjale loomaarsti visiiditasu.
Koera saab lasta märgistada ja registreerida
kuni 20 erinevas loomakliinikus üle linna
Kliinikute nimekiri, koos kontaktandmete ja
asukohtadega, pannakse üles koduleheküljele
www.tallinn.ee/keskkonnaamet. Infot saab ka
Tallinna abitelefonilt 1345.
Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja
järgi on koeraomaniku kohustus registreerida
koera andmed Tallinna linna koerte keskregistrisse,
ühtlasi peab koer alates 1. augustist 2006 kandma
märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti
poolt paigaldatud mikrokiipi. Kiipimine on ainus
märgistamise viis, mille paigaldamise protseduur
on loomale valutu ning mille number on kordumatu
ja raskesti võltsitav.
Lasnamäe linnaosas üks spetsiaalne koerte
jalutusväljak
Lasnamäele rajati 2004. aastal üks 1500 m2 suurune
koerte jalutusväljak aadressil Smuuli tee 11 (VanaKuuli ja Narva mnt vahelisel maa-alal). Esialgu on
see ainuke ametlik omasuguste seas Lasnamäel.
12. märtsi TV3 saates SÕBER KOER Tallinna

Lemmikloomaspetsialist Anna Kaljulaid tuletab
meelde (fotol koos ameerika cockerspanjel
Shadega)
Lasnamäel ja mujalgi Tallinnas tuntud ja hinnatud
pikaajalise kogemusega spetsialist Anja (nagu
kliendid teda kutsuvad) tuletab meelde, et neljajalgne
sõber vajab igal aastal vaktsineerimist ning
kogu aasta jooksul regulaarset hooldamist.
Küsimustele
annavad
vastuseid
kõikide
loomakliinikute
spetsialistid.
Anja
tegeleb
koerte ja kassidega, korraldades nende hooldust
(pesemine, pügamine) ning vahendades jalutamisja dresseerimisteenust, samuti aidates leida
lahendusi paaritamisega ja näitustel osalemisega
seotud küsimustes. Kontakt: 556 72 584,
kalvana@jandex.ru.

Tallinn plaanib luua stipendiumi
tulevastele päästjatele

Lasnamäele kerkib
ühiskondlikke hooneid

Tallinna linnapea Jüri Ratase ja Põhja- Eesti
Päästekeskuse direktori Raik Saarti kohtumisel
räägiti pikemalt päästealase hariduse omandajaile
toetuse maksmise võimalustest.
Jüri Ratas ütles, et kuna huvi päästealase hariduse
omandamise vastu järjest kahaneb, kuid Tallinnas
peaks päästjate järelkasv edaspidigi tagatud olema,
püüab linn leida lähiajal võimaluse seada sisse
vastava toetuse maksmise korra.”Motivatsioon peaks
olema tulevikku suunatud ja toeks noorele inimesele.
Sügisest võiks uus süsteem juba töötada,” lisas Ratas.
Põhja- Eesti Päästekeskuse poolt on suunatud noori
õppima Sisekaitse Akadeemiasse ja Väike- Maarja
Päästekooli.

Lavamaa tn 60, 64, 68 kinnistu jagamise tulemusel
tekib üks sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistu
perearstikeskuse
ehitamiseks,
kolm
ärimaa
sihtotstarbega kinnistut vaba aja ja veekeskuse ning
kaubanduskeskuse ja parkimismaja ehitamiseks.
Loopealse pst 8 ning Puju tn 11; 13 ja 15 kinnistute
piiride ja sihtotstarvete muutmise eesmärgiks on
võimldada rajada alale õigeusu kirik ja kirikut
teenindav
elamu-abihoone.
Moodustatavale
transpordimaa sihtotstarbega kinnistule on kavas
rajada Loopealse puiestee.

maade koolilastele – kõlasid eesti laulud, tantsisid
lapsed ansamblist Pilvikud. Ka kõik külalised rääkisid
igaüks oma kodumaast. Suhtluskeelteks olid inglise ja
vene keel.
Järgmisel päeval näitasid oma kunsti külalised. Igale
etteastele järgnes vaimustus pealtvaatajate seas.
Vene laulu häältekõmin vahetus Leedu ja Läti laste

vaimustavate tantsudega. Ja millise uhkusega tantsisid
Poola koolilapsed poloneesi ja krakovjakki! Lapsed
Saksamaalt ja Rootsist esitasid kaasaegse Euroopa
salongimuusikat ja laule.

Tihedam piletikontroll
ühistranspordis
Tallinna Transpordiamet andis Falck Eestile üle
40 uut ID-pileti kontrolliseadet, mis võimaldavad
kontrolliprotsessi ühistranspordis tunduvalt kiiremaks
ja tõhusamaks muuta. Nüüdsest on igal kontrolöril
ID-pileti kontrollseade.
Kontrolörid töötavad Falcki tunnustega ühtses
vormirõivastuses. Kontrolliseadet kasutades kahe
peatusevahelisel alal võimaldab kinni pidada
ühissõiduki sõidugraafikust ja võimaldab tabada kõik
sõidukis viibivad sõiduvargad.
Möödunud aastal avastasid Falcki piletikontrolörid
ühissõidukites ligi 50 000 piletita sõitjat.

Falck jätkab Tallinnas
parkimse korraldamist
Riigihankekonkursi tulemustest tulenevalt jätkab
Tallinnas parkimise korraldamist ja kontrolli Falck
Eesti AS. Tallinna Transpordiamet ja Falck Eesti AS
sõlmisid sellekohase lepingu 22. märtsil kestusega 28.
veebruarini 2011. Eelnevalt andis lepingu sõlmimisele
heakskiidu linnavalitsus.

Äri- ja tootmiskvartal
Tondiraba lähikonda
Tallinna linnavalitsus kehtestab Varraku tn 12
ning Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute ning lähiala
detailplaneeringu, mis näeb ette 18,4 ha suuruse
maa-ala kruntidele äri- ja tootmishoonete rajamise.
Detailplaneeringu koostas Ruum ja Maastik OÜ.
Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles
Reginamark OÜ.
“Detailplaneeringuga hõlmatud Tondiraba lähikonnas
asuv maa-ala on võsastunud ja seda on lubamatult
kasutatud prügi ladustamise paigana,” ütles abilinapea
Kalev Kallo. “Selle ala korrastamine ja kasutusele
võtmine on hädavajalik.” Planeeritavast alast põhja
pool paiknev Tondiraba on Tallinna üldplaneeringu
järgi metsade, parkide ja looduslike haljasalade
vöönd, mis on ette nähtud avalikuks kasutamiseks
puhkeotstarbelise alana. Planeeringualas on lubatud
vaid keskkonda mittehäiriv tootmistegevus.

Kuristiku asumisse
16-korruseline hotell
Narva mnt 152 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering
näeb ette 3,9 ha suurusele alale 16-korruselise hotelli
ja sama kõrge korterelamu, meelelahutuskeskuse ning

parkimismajaga viiekorruselise kaubanduskeskuse
ehitamise.
Planeeritav ala paikneb Lasnamäe linnaosas Kuristiku
asumis Narva maantee ja Mustakivi tee ristmiku
läheduses. Selle lõunapiirile jääb perspektiivne Rahu
tee. Lähiümbruses on viie- ja üheksakorruseliste
elamutega hoonestatud alad. Planeeringualast läänes
asuvad tenniseväljakud ning Mustakivi ja Läänemere
tee nurgal bensiinijaam. Tallinna üldplaneeringus
on planeeritav ala mõeldud eeskätt kaubandus-,
teenindus- ja vaba aja harrastustega seonduvatele
ettevõtetele ja asutustele.
Perspektiivse Rahu tee äärne tsoon on Tallinna
üldplaneeringu kohaselt ette nähtud magistraaltänavate
ärivööndiks, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandusteenindusettevõtteid.

WiFi tasuta leviala mõlemas
Lasnamäe raamatukogus
Alates 13. märtsist on enamikus Tallinna
Keskraamatukogu osakondades ja harukogudes
võimalik kõigil huvilistel kasutada tasuta juurdepääsu
WiFi võrgule. Võrkude ehitamist korraldas ja rahastas
Tallinna Linnakantselei.
Lisaks Lasnamäel asuvatele keskraamatukogu
osakondadele: Paepealse raamatukogus (P.Pinna
2) ja Laagna raamatukogus (Võru 11), saab WiFi
võrku kasutada ka võõrkeelse kirjanduse osakonnas
(Liivalaia 40), Kännukuke raamatukogus (E.Vilde tee
72), Pääsküla raamatukogus (Pärnu mnt 480a), Sõle
raamatukogus (Sõle 47B), Pelguranna raamatukogus
(Madala 3), Väike-Õismäe raamatukogus (Õismäe
tee 115a), Nõmme raamatukogus (Raudtee 68), Pirita
raamatukogus (Metsavahi tee 19), Sääse raamatukogus
(Sõpruse pst 186), ja Männiku raamatukogus (Pihlaka
12) ning Tallinna Keskraamatukogu peamajas
(Estonia pst 4).
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LASNAMÄE SOTSIAALKESKUSES
Killustiku 16, tel 621 8998
10. aprillil kell 11-14 Marati toodete müük
12. aprillil kell 13 eestikeelne loeng „Pahaloomulised kasvajad: olemus, riskifaktorid ja
vähieelsed seisundid“. Lektor dotsent Raul Mardi.
17. aprillil kell 13.30 Vokaalstuudio „Evterpa“
kontsert laulja Tamara Markelova juubeli auks
19. aprillil kell 13 kontsert „Laulge kaasa“ Reet
Linna juhtimisel Lasnamäe päevade raames
25. aprillil kell 11 etendus „Kevadpidu metsas“.
Mängivad lasteaia Laagna Rukkilill lapsed.
26. aprillil kell 13 eestikeelne loeng
„Pahaloomuliste kasvajate ennetus ja ravi“.
Lektor dotsent Raul Mardi.
3. mail kell 9 venekeelne loeng „Toitumiskultuur“.
Lektor doktor Margarita Põder.
9. mail kell 11.30 kontsert Männiku Lasteaia lastelt

TEATED
Sotsiaalreklaami kampaania ideekonkurss
noortele
Ideid oodatakse noortele hetkel muretvalmistavatel teemadel (n alkohol, tubakas, narkootikumid,
turvaseks, buliimia jne.) Konkursile võib saata
nii lühikesi ideid probleemistikust, mõtteid
kampaania ideest kui ka detailsemaid täislahendusi
koos visuaalsete kavandite ja kontseptsioonidega.
Esitada võib teksti, joonistusi, visandeid,
helisalvestusi ja videoid nii eesti kui vene keeles,
kui need vastavad keeleseadusele ning jäävad
heade tavade piiresse.
Ideede laekumise tähtaeg on 8. mai 2006. Kavandid saata e-posti aadressile noored@taninfo.ee
või Tallinna Noorsootöö Keskus, Pärnu mnt 6,
Tallinn 10148, märksõna „plakat“, juurde lisada
oma kontaktandmed. Konkursi auhinnafondiks
on 3000 krooni. Lisaks on aktiivsematel autoritel
võimalus osaleda reklaamialastel koolitustel ning
suvises reklaamilaagris. Lisainfo: Kristo Notton,
projektijuht, tel 521 1140.
Lasnamäe Lootuse Kogudus alustab tegevust
Koguduserajaja Argo Buinevitś teatab:
Suurel Reedel, 14. aprillil kell 19 Laagna
Gümnaasiumi (Vikerlase 16) saali vaatama filmi
„Kristuse kannatused” (www.passion.agape.ee).
Mel Gibsoni 2004.a lavastatud draama on film
Jeesuse 12 viimsest tunnist. Sissepääs tasuta! NB!
Alla 16-aastastele ja nõrganärvilistele ei soovitata.
16. aprillil kell 17 Ülestõusmispüha rõõmukontsert
Laagna
Gümnaasiumis.
Muusika
Viimsi
Gospelkoorilt, solistid Maiken jt. Lisainfo:
klk@ekklesia.ee

KOOLITUS
Lasnamäe Muusikakool laiendab tegevust
Pop-jazz: Esmakordselt avatakse Tallinnas
muusikakoolis pop-jazz osakond, kus saavad
asuda õppima lapsed, kel on muusikakooli
haridust vähemalt 4 klassi. Õppetöö toimub
riikliku õppekava alusel ja õpetajateks on noored
professionaalsed muusikud.
Uus viiuli eriala avamisel.
Õpe nii vene kui eesti keeles. Avalduste
vastuvõtmine on alanud: tööpäeviti kell 12-18,
Punane 69. Konsultatsioonid toimuvad 30. ja 31.
mail kella 17-19, vastuvõtukatsed 1. ja 2. juunil
kl 16. Lahtiste uste tund esmaspäeviti 16.30-18.
Tel 601 2293, www.muusika.tln.edu.ee.
Koolituskeskus EV Koolitus
Kivimurru 7, lidia@ev.ee
Keelekursused: eesti, vene, inglise, saksa ja
soome keel täiskasvanutele ja lastele alates 4.
eluaastast. Õpe rühmades ja individuaalselt.
Eksamiteks valmistumine erinevates valdkondades ja kooli lõpetamisel
Raamatupidamise kursused ja seminarid
Lapsehoidjate kutseõppe kursused
Eesti keele suhtlemiskool
Võru 11, II korrus (bussid 44, 51, 19 Vana-Kuuli
peatus; 67, 68, 13 Kotka peatus), tel 635 1424, 52
75 005; www.kursus.ee
Algtase 0-st: reedeti kell 17 ja laupäeviti kell 10
Kesktase: valida hommikused ja õhtused ajad
Kodakondsuse ja seaduste tundmise rühmad,
eksamiks valmistumisega



HALDUSKOGUS

Istung: 29.03.2006

Linnakodanike vastuvõtt:

1. Arutati korrakaitset Lasnamäel.
Kahe kuu jooksul fikseeritud korrarikkumistest
Tallinnas, Lasnamäel ja Harjumaal rääkis Ida
politseiosakonna ülemkomissar Tarvo Ingerainen.
Ta märkis, et sellel perioodil registreeriti
Lasnamäe linnaosas 728 kuritegu. Arvestades
linnaosades elava elanikkonna arvuga, kõige
rohkem korrarikkumisi on pandud toime Kesklinna
linnaosas – 23,2 tuhande inimese kohta. Kristiines
on antud näitaja 8,8, Põhja-Tallinnas – 8,4,
Lasnamäel – 6,3. Järgnevad Mustamäe, Nõmme,
Pirita ja Haabersti. Kõige suurem kuritegude
avastamise protsent on Lasnamäe linnaosas, kus
käesoleval aastal toime pandud kuritegudest on
avastatud üle kolmandiku.

Leonid Mihhailov,

2. Maaküsimustest vaatas Lasnamäe Halduskogu
üle Mahtra 46 ja 50А, Liikuri 8с, Raadiku 8 ning
Ümera 31 kinnisvarade detailsed planeeringud.

Lasnamäe Halduskogu esimees, võtab linnakodanikke
vastu 24. aprillil kell 16–18
Lasnamäe
Linnaosavalitsuse
ruumis
510.
Eelregistreerimine telefonidel 645 7780 või 697 6114.

Tarmo Lausing,

Lasnamäe saadik linnavolikogus võtab elanikke
vastu esmaspäeval, 17.
aprillil kell 17–18 Lasnamäe
Linnaosavalitsuses, Punane 16. Palume
registreeruda
telefonil
645 7700.

Lasnamäe terviklikkus,
mida see tähendab
Leili Müür
Lasnamäe linnaosavalitsuse arhitekt
leili.myyr@tallinnlv.ee

korteriühistute esimehed ja üksikisikud, et
saada kaasabi ning nõu elamute fassaadide
rekonstrueerimisel. Nii kirjutas proua Ene Kärberi
Lasnamäe linnaosa on planeeritud põhiliselt tänavalt: „Meeldiv on vaadata, kuidas Mustamäe
kasutades tüüpprojekte. Ehitajaks oli üks ehitaja vanad paneelelamu ärkavad uuele elule: fassaadid
- Tallinna Elamuehituskombinaat ja tellijaks oli korrastatud, rõdud värvitud. Aga Lasnamäe
üks tellija –Tallinna linn. Tulemuseks sai päris väljanägemine muutub iga aastaga aina hullemaks.
kena linn ja oleks veelgi kenam, kui planeeritud Igaüks võib oma rõdule ehitada just sellise ja sellest
teed ja haljasalad oleksid ka projektijärgselt materjalist “kuudi” , mis tal parasjagu käepärast
väljaehitatud.
võtta on. Või ongi nii, et selles linnaosas peabki kõik
kole ja kaootiline olema, et kõigil oleks põhjust seda
Kaugelt
merelt
tulles
säras
Lasnamäe getoks kutsuda. Ehk oleks siiski võimalik midagi
päikesepaistelisel päeval paenõlvalt vastu ilusa otsustavat ette võtta, et ka linnaruum oma ilmet
valge linnana. Mis on aga juhtunud nüüd ilusa valge muudaks.“ Suur tänu kõigile Lasnamäe elanikele,
vaatepildiga? Iga omanik on asunud oma elamist kes muretsevad elurajooni kauni väljanägemise
kujundama hoolimata linnaosa terviknägemusest. See eest!
omavoliline tegevus ja isetegevuslik lähenemine on Ümberehitust ja renoveerimist planeerides on
rikkunud enamuse meie kodude väljanägemise ning oluline teada:
1. Kõik korteriühistud, kes soovivad korrastadakogu elukeskkond on muutunud ebameeldivaks.
soojustada fassaade ning lodžad kinni ehitada,
Linnaosavalitsuse poole on pöördunud paljude peavad tellima spetsialistilt sellekohase projekti ning
taotlema Tallinna Linnaplaneerimise
Ametilt ehitamiseks ehitusloa.
2. Fassaadilahenduste
kavandamisel arvestada, et säiliks
Lasnamäe elamute algne hele
värvilahendus.
3. Otsaseinte värvilahendus peab
olema võimalikult ühetooniline
ning kasutada võib looduslähedast
heledat värvigammat.
4. Maja seintele ei tohi kujundada
pildimotiive.
5. Rõdude-lodžade kinniehitamisel
tuleb kontrollida keevistarindite
seisukorda. Lodžade-rõdude piiretel
suureneb kinniehitamisel koormus
tunduvalt.
6. 5-korruselistel paneelelamutel
lodžade kinniehitamisel tuleb
kasutada (reeglina) jaotuseta klaasi
või loobuda kinniehitamisest üldse.
Igasugused isetegevuslikult rajatud
ja fassaadile sobimatud raamistused
ja aknad tuleb likvideerida.
7. 9-korruseliste
elamute
lodžade kinniehitamisel lähtuda
olemasolevate
toaakende
klaasijaotusest ning tihe jaotus ei
ole lubatud.
8. Korteriomanikel tuleb arvestada,
et rõdud ja lodžad ei ole panipaigad,
millele võib kuhjata mittevajalikku
koli ning rikkuda kogu elamu
väljanägemist. Pesu riputamine
Fotodele jäädvustunud kõikide kortemajade omanikud-haldajad on kõrgemale kui rõdu piire ei ole
vaeva näinud, kuid läbimõeldult on tegutsetud vaid pastelseid toone sobiv. Rõdude-lodžade isetegevuslik
esitledes. Vaid sellist lahendust saab tuua eeskujuks, sest linnaosa värvimine maja üldlahendusest
terviklik heledus on säilunud. /L. Müür/
erinevalt ei ole lubatud.

Kaunis töö kinkida kaunimat ja
terviklikumat elu
Kaks võrratut Lasnamäe naist on ilukonsultandi
tööga esimestena Eestis jõudnud iseseisva direktori staatuseni rahvusvahelises korporatsioonis
Mary Kay Corp. Natalja Blinder on esimene Mary
Kay iseseisev direktor Eestis ja Olga Pototskaja
on praegu läbimas teisena direktoriprogrammi.
Lasnamäe Leht vestles võluva lasnamäelase,
ilukonsultant Olga Pototskajaga:
Milles seisneb Teie töö?
„See on imeline töö inimeste ja kvaliteetsete
toodetega. See on koostöö teiste ilukonsultantidega.
Meie töös saab toetuda Mary Kay Corp filosoofiale,
mis väärtustab igale inimesele olulisi eluväärtusi.
Ma ei tea teist sellist firmat, kus on võimalik
igal liikmel pühendumuse korral jõuda direktori
tiitlini.“
Miks valisite ilukonsultandi töö?
„Olen töötanud meditsiiniõena, kuid peale esimest
kokkupuudet Mary Kay imelise maailmaga hakkasin
imetlema firmat, mille peakontor asub kaugel
Ameerikas Dallases, sest see firma on aidanud väga
paljudel naistel saavutada enesekindlust ja võimaldanud iseseisvat karjääri teha. Muinasjutulisi
lugusid on palju ja need on vapustanud heas mõttes
paljusid. Tore lugu on näiteks Venemaal töötavast
ilukonsultandist, kes nõustas Mary Kay abil Boris
Jeltsinit isiklikult.“
Mida tähendab Mary Kay?
„Mary Kay Corp on rahvusvaheliselt väga tuntud
ja Ameerika bestselleris „11 naist, kes muutsid
maailma“ on näiteks Ema Theresa kõrval üks naine,
kellest kirjutatakse, just Mary Kay Ash, kes asutas
omanimelise professionaalse kosmeetikatoodete
firma 1963. aastal. Tänaseni tegutseb Mary
Kay Corp vaid otsemüügi põhimõtetel 34-s
maailmariigis. Eestis ametlikult alles 1. novembrist
2004. Erinevus teistest sarnastest firmadest on selles,
kuidas töötavad ilukonsultandid. Nad saavad omale
kliente valida, sest massilisust asendab kvaliteet,
igat toodet proovitakse, puudub võimalus neid poest
osta või kataloogist tellida, kõik on personaalne.
Lisa saab lugeda kodulehtedelt www.marykay.com,
www.hot.ee/marykay.“
Kuidas Teie konsultatsioonile pääseb?
Personaalseks kohtumiseks saab luua kokkuleppeid
tel 5022875 ja e-postil polinola@hot.ee (Olga,
vene ja eesti keeles), tel 566 33 115 ja e-postil
mariah07@hot.ee (Maria, eesti keeles). Iluklassid
toimuvad Tallinna kesklinnas asuvas hubases
kontoris.

Foto: Olga Pototskaja (paremal) Varssavis Mary Kay
2005.a. konverentsil. Tema kõrval Baltimaade üks
noorimaid ilukonsultante Maria (Eesti koolitüdruk),
kes töötab Olgaga ühes meeskonnas Tallinnas.
9. Lamekatuste rekonstrueerimisel kasutades
kaasaegseid soojustus- ja õhutussüsteeme ning
rullmaterjale, on võimalik saavutada täielik
veepidavus. Viilkatuste ehitamine on tunduvalt
kallim, ning ei vasta algselt projekteeritud
elamulahendusele,
mistõttu
9-korruselistele
elamutele ei väljasta Linnaplaneerimise Amet
viilkatuse ehitamise luba.
10. Lasnamäe elurajoon on ehitatud vabaplaneeringu
alusel, mistõttu piirete rajamine elamute
territooriumidele on reeglina keelatud. Soovi korral
võib rajada haljaspiirdeid (erinevaid hekke).

