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Lasnamäe rahvaarv ületas
116 000 inimese piiri

TASUTA

Jüriöö ülestõusu 668. aastapäeva
pidulik tähistamine Jüriöö pargis

Lasnamäe rahvaarv kasvab jõudsalt ning 1. aprilli
seisuga on linnaosas registreeritud 116 193 elanikku. Viimastel aastatel on Lasnamäe elanike lisandumine olnud umbes 1000 elanikku aastas. Möödunud
aasta mais täitus eelmine ümmargune verstapost:
Linnaosavalitsuse rahvastikuregistri osakond registreeris 115 000.-da elaniku.

23. aprillil 2011 algusega kell 19.45
Ratsanike toodud tuli saabub kell 20.00
Pargis on üles rivistatud Vahipataljoni auvahtkond, mängib orkester ja laulavad meeskoorid.
Esmakordse ühiskontserdi annavad Inseneride meeskoor, Kaitseväe orkester ja Eesti lõõtspillid.
Traditsiooniliselt süüdatakse pargis võidutuli ja sõna saavad sõjaväelased ja ühiskonnategelased.

VASTUVÕTUKATSED KOOLIDES:
Tallinna Mahtra Gümnaasium

võtab vastu uusi õpilasi
2011/2012.õppeaastaks
1.klassidesse (tavaklassid ja
keelekümblus) ning gümnaasiumiastme 10.klassi ja üksikutele vabadele kohtadele 11.
ja 12.klassis. Õppesuunad gümnaasiumiastmes:
humanitaar-, sotsiaal- ning loodus- ja reaalsuunad. Lisainfo kooli koduleheküljel: www.mahtra.
tln.edu.ee , tel: 6 218 185

Tallinna Pae Gümnaasium

võtab vastu 9.
klassi lõpetajaid
10. klassi. Gümnaasiumi õppesuunad on reaal-,
loodusteaduste ja
sotsiaalsuund. Sekretär võtab avaldusi vastu alates 1. aprillist 2011 aadressil Pae 5 k 8.00–16.00.
Avalduse võib täita ka kooli kodulehel www.pae.
tln.edu.ee. Lisainfo tel 6 211 984 või 6 210 230.

Lasnamäe Üldgümnaasium

võtab vastu uusi õpilasi
2011/2012. õppeastaks. Lisainfo: www.lasylg.tln.edu.
ee või telefonil 6 366 091.

Projekt „Hoovid korda“
Tänavu laekus korteriühistutelt
Lasnamäe Linnaosa Valitsusse 41 Hoovid korda avaldust,
millest tunnistati vastavaks 40.
Projekti raames soovitakse korrastada elamuid ümbritsevaid
haljasalasid, laiendada parkimisalasid ja asfalteerida
olemasolevaid sõidu- ja kõnniteid ning rajada jäätmemaju. Alates sellest aastast on võimalik paigaldada ka tõkkepuid ja turvakaameraid, et jälgida hoovis
toimuvat.

Fotod: Karola Koopuu

Aeg seada uusi sihte
Kalle Klandorf
Tallinna abilinnapea

Tasuta Emadepäeva kontsert!

8.mail kell 12.00 toimub Lindakivi Kultuurikeskuses (Koorti 22) tasuta Emadepäeva kontsert.
Lisainfo tel: 6 321 062, info@lindakivi.ee
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Punane 16, 13619 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
LASNAMÄE LEHT
Peatoimetaja: Karola Koopuu
Telefon: 645 7739
E-post: toimetus@lasnamaeleht.ee
Reklaaami tellimine, kirjastus ja levi
Päike OÜ
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

Ma tulin Lasnamäe Linnaosa Valitsusse tööle 2005.
aastal pärast Keskerakonna võitu Tallinna volikogu valimistel. Olin Lasnamäe linnaosa vanem pea
viis ja pool aastat. Selle aja jooksul valiti Eestile
uus president, Keskerakond sai järgmistel kohalikel valimistel veelgi suurema võidu, Eestile valiti
uued Euroopa Parlamendi saadikud ning toimusid
ka kahed Riigikogu valimised.
Just need viimased, käesoleval aastal toimunud
Riigikogu valimised tingisid lõpuks ka selle, et
minu aeg siin Lasnamäel sai selleks korraks otsa.
Kaks senist abilinnapead osutusid valituks ning
otsustasid valijatelt saadud häälte õigustamiseks
ka parlamenditööle siirduda. Seejärel pöörduski

linnapea Edgar Savisaar minu poole ning tegi ettepaneku Linnavalitsusse abilinnapeaks asuda. Kuigi
ma ei olnud esmalt sellega sugugi nõus, suutis ta
mind lõpuks siiski ümber veenda. Niisiis peangi
nüüd raske südamega Lasnamäel veedetud ajale
tagasi vaatama, sest varsti saab see Tallinna suurim
linnaosa endale uue vanema.
2005. aasta detsembris ilmus Lasnamäe Lehes minu
sulest esimene linnaosa vanema veerg. Ütlesin toona, et ei taha anda suuri lubadusi vaid teha tööd,
et mind saaks hinnata selle järgi. Ometi nimetasin
ma paari asja, mis siis tundusid olulised. Nende
hulgas oli näiteks Lasnamäe Spordikompleksi staadioni ja Lindakivi Kultuurikeskuse renoveerimine
ning kaasaegne ja toimiv sotsiaalkeskus. Praegu on
üsna naljakas neile asjadele mõelda, sest uuenenud
kultuurikeskus on juba ammu leidnud tee linnaosa
elanike südamesse, staadionil mängib meistriliigas
osalev Lasnamäe jalgpallimeeskond ning sotsiaalkeskuse õuel oleme harjunud igal aastal tähistama
rahvusvahelist eakate päeva.
Lasnamäe teed, tänavad, lasteaiad, koolid, pargid,
elamud, ühistransport, sportimisvõimalused ja üldilme ning olemus on nii palju muutunud. Ehk igapäevaselt Lasnamäel elades ja siin liikudes ei tajugi
seda muutust kuigi teravalt, aga lehitsedes kasvõi
neid vanu Lasnamäe Lehti paistavad uuendused
hästi silma. Palju on neis lehenumbrites juttu 2007.
aastal valminud Jüriöö pargis toimunud üritustest

ning kauneid pilte tuletornis loitvast leegist. Räägiti uutest valgusfooridest ja valminud pargialadest
ning vähemalt korra aastas toimunud koristustalgutest, mille käigus tehti suur tükk Lasnamäed
puhtamaks.
Lehe vahel olnud 2008. aasta kalendrit ehtinud
pilt ilusa Pae pargi vaatega köitis samuti mu pilku.
Selle kauni foto tegemise ajal oli park võsastunud,
seal vedelesid betoonblokid ja prügihunnikud ning
tiigi põhjas roostetasid autovrakid. Ehk võikski
Pae park olla see sümboolne teatepulk, mille ma
annan edasi järgmisele Lasnamäe linnaosa vanemale. Sinna nähti puhkeala ette juba 1970.-te lõpus
Lasnamäe elurajooni planeerides, aga lõpuks oleme me tiigi ja selle kaldad puhastanud ning rajanud
sinna vaateplatood, liikumisteed, mänguväljakud
ja valgustuse. Tühermaast on saanud kaunis park,
kus talvel saab suusatada ja kelgutada, suvel pikniku pidada. Pargi lõpetamine on aga alles ees ja
selle saab avada juba uus linnaosa vanem. Soovin
talle edu!
Lasnamäe sai mulle nende aastate jooksul väga
tuttavaks ja armsaks. Mul on kahju Lasnamäe Linnaosa Valitsusest lahkuda ning meenutan seda aega
siin alati soojalt. Õnneks ei lähe ma kaugele ja saan
teie, lasnamäelaste peale mõelda ka Vabaduse väljakul, abilinnapeana. Tänan oma tublisid alluvaid
ja häid Lasnamäe elanikke, sest just teie kõik tegite
minu aja siin nii eriliseks!

Aprill 2011

Andrei Novikov
Lasnamäe linnaosa vanema
kohusetäitja

1. juulist 2011 hakkab Lasnamäel toimuma korraldatud
jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu tähendab seda, et
majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveo ettevõte, kellele linn on hanke korras
andnud ainuõiguse teenindada piirkonda kuni kolme
aasta jooksul. Ainuõiguse andmisel saab otsustavaks
hankel konkureerivate jäätmeveo ettevõtete poolt elanikele pakutud madalaim teenuse hind. Soodsamad
hinnad hakkavad kehtima 1. juulist 2011. Korraldatud
jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, vanapaber
ja -papp, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning
suurjäätmed. Need jäätmeliigid tohib üle anda ainult
piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale.
Lasnamäe jäätmeveo piirkonnad ning teenindavad
jäätmeveo ettevõtted on:
•
Pae – Ülemiste jäätmeveo piirkond: RagnSells AS
•
Laagna – Tondiraba jäätmeveo piirkond:
Adelan Prügiveod OÜ
•
Priisle – Mustakivi jäätmeveo piirkond:
Ragn-Sells AS

„Miiniväli“
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Tiia-Liis Jürgenson
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Käes on kevad ja lumi suures osas sulanud. Igalt
poolt tuleb välja loomade väljaheiteid, mis nende
omanike poolt on koristamata jäetud. Ma ei suuda
mõista seda teguviisi, kui keegi oma looma tagant
tema väljaheite koristamata jätab. Minu silmis ei ole
selline inimene küll normaalse inimese tiitlit väärt!
Olen ise ka koerapidaja ja ei kujuta ette, kuidas jätta
oma koera tagant koristamata. Ometi on meie seas
nii palju selliseid loomapidajaid, kes hunniku mahajätmist iseenesest mõistetavaks ja normaalseks
peavad. Enne looma hankimist peaks iga perekond
eelkõige hoolega järele mõtlema, kas nad on selliseks väljakutseks valmis.
Lemmiku omamine on suur rõõm, aga ka väga suur
vastutus. Loomadega võivad seotud olla mitmed

16. aprillist kuni 15.
maini toimub ülelinnaline heakorrakuu
Lasnamäe Linnaosa Valitsus kutsub kõiki Lasnamäe elanikke heakorrakuu raames heakorrastama oma elamuid ümbritsevaid alasid ning samuti koristama kinnistuga piirnevaid haljasalasid ja tühermaid.
Heakorrakuu raames likvideerib linnaosa valitsus
asumite vahelistele tühermaadele tekkinud omavolilised suuremad prügilad.
Heakorrakuu 2011 ohtlike jäätmete kogumisring
Lasnamäel toimub pühapäeval 8. mail järgmistes
kohtades:
13.15 - 14.00 Läänemere 66 ja 72 vahelisel platsil
14.15 - 15.00 Virbi 20 ja 22 vahelisel alal
15.15 - 16.00 Liikuri 20 juures oleval platsil
16.15 - 17.00 Punane 63 ja 65 esisel asfaldiplatsil
Mänguväljakute korrastamine
Tallinna Keskkonnaamet koostöös linnaosadega
kutsub elanikke ja korteriühistuid puhastama oma
õuealal avalikus kasutuses olevaid mänguväljakuid.
Linna raha on meie ühine raha ning selle eest rajatud
väärtused vajavad meie hoolt!
Oma osalemissoovist palume teatada hiljemalt 1.
maiks 2011 Tallinna Keskkonnaametisse telefonil
6 404 565 või monika.jasson@tallinnlv.ee. Puhastus- ja töövahendid antakse kohapeal.
Lasnamäe linnaosa talgud Pae pargis
Meil kõigil on võimalus anda panus oma kodu ümbruse korrastamiseks! Kutsun kõiki usinaid lasnamäelasi 13. mail Lasnamäe linnaosa talgutele, mis
leiavad aset Pae pargis. Kogunemine Statoili poolsel
küljel kell 10.00.
ebameeldivused, milleks tuleb valmis olla.
Tuletan lemmikloomade pidajatele meelde, et vastavalt Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirjale on loomapidaja kohustatud järgima sanitaar- ja
hügieeninõudeid ning koristama oma looma väljaheited. Paljud koerapidajad kasutasid lumerohket
talve kurjast ning matsid oma lemmikute ekskremendid lihtsalt lume alla. Lume sulamise järel pakuvad korrusmajade vahelised haljasalad kohati õõvastavat vaatepilti. Et igale koeraomanikule MUPO
saatjaks panemine on võimatu, soovitan Tallinna
elanikel hooletuid kodanikke ka ise korrale kutsuda.
Üldjuhul on kortermajade elanikel teada, millises
korteris koeraomanikud elavad ja millised on nende
harjumused puhtuse pidamisel. Olukorra parandamiseks ja loomapidajate korrale kutsumiseks oleks
vaja ühiskondlikku aktiivsust. Kui aga seda ei ole,
tuleb kaaselajate ja kaaselukate tegevuse tagajärjed
ühiselt ära koristada. Siinkohal on paslik meenutada,
et kinnistuomanikel on kohustus korraldada heakorratöid ka kinnistuga külgnevatel kõnniteedel ja kinnistule kuuluvatel haljasaladel.
Tallinna linnas on 12 koerte treenimiseks ja jalutamiseks mõeldud jalutusväljakut, kuhu on paigaldatud ka ekskremendikastid, mis on varustatud biolagunevate kilekottidega. Hooletuid koeraomanikke
on õigus MUPO-l trahvida. Kutsun ülesse kõiki
kodanikke aktiivselt jälgima koeraomanike harjumusi! Korra mittejälgimise puhul on kõikide kodanike kohustust teavitada sellest MUPO-t, et tagada
üheskoos üldine puhtus meie ümbruses, kus lapsed
saavad puhtal murul mängida ning jalutada.

Tasuta hambaravi
toimetulekuraskustes isikutele
Tallinn rakendab toetusmeedet hambaraviteenuse
tagamiseks toimetulekuraskustes isikutele, kes on
olnud vähemalt ühe aasta katkematult töötuna arvel
Töötukassas ja kelle elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Tallinna linn.
Tasuta hambaravi saavad isikud, kelle perekonna
netosissetulek avalduse esitamisele eelneval kolmel
järjestikusel kuul on esimese pereliikme kohta väiksem kehtivast kuupalga alammäära netotasust, mis
on 249,83 eurot.
Raviteenuse osutajaks on SA Tallinna Hambapolikliinik aadressil Toompuiestee 4. Raviaja täpsustamiseks peab ravi saaja pöörduma tööpäevadel poli-
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kliiniku registratuuri ning võtma kaasa linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna poolt väljastatud dokumendi ja fotoga isikuttõendava dokumendi. Tõend
on teenusele registreerimiseks kehtiv neli kuud.
Tasuta hambaravipakett sisaldab suuõõne ja hammaste läbivaatust ja panoraamröntgenit, mille järel
otsustatakse osutatava ravi liik – hammaste plombeerimine, ravi, hammaste eemaldamine, igemeravi
või esmaabiteenused. Kosmeetilist ravi ega proteesimisteenuseid ravipakett ei sisalda.
Tasuta teenust on kavas tänavu osutada 1500-le toimetulekuraskustes isikule. Tõendeid väljastatakse
kuni 31. maini.

Märgistage ja registreerige oma
lemmikloomad!

Foto: Karola Koopuu
Koerte kandmine Tallinna linna koerteregistrisse on kohustuslik.
Lasnamäel saab koeri Tallinna linna koerteregistrisse tasuta kanda järgmistes loomakliinikutes:
Eliit Loomakliinik

Aadress: Sikupilli 3, tel 6000194 www.
eliitloomakliinik.ee

Avatud: E-L 10-18,
P suletud

Loomakliinik Vetekspert

Aadress: Linnamäe tee 91, tel 635 2455 või 504
4866; www.vetekspert.ee

Avatud: E-L 10-20,
P 10-15

Nostrem Pet Loomakliinik

Aadress: Kivila 5, tel 634 0698

Avatud: E-R 10-18,
L 10-17, P suletud

AbiVet Loomakliinik

Aadress: Virbi 4, tel 688 2085 või 506 8530
www.abivet.eu

Avatud: E-R 10-21,
L 10-17, P suletud

Lasnamäe Loomakliinik

Aadress: P.Pinna 19, tel 632 6070

Avatud: E-R 10-19,
L 11-15, P suletud

NB! Registreerimise eelduseks on looma mikrokiibiga märgistamine. Looma omanik tasub mikrokiibi
maksumuse vastavalt valitud loomakliiniku hinnakirjale.

Lasnamäele rajatakse ujula ja
jäähalliga spordikompleks
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet jätkab ettevalmistusi Lasnamäele Tähesaju ärikvartali kõrvale
mitmefunktsionaalse spordikompleksi rajamiseks.
Varraku 14 kinnistule on plaanis rajada spordikompleks, mille koosseisu kuuluksid kahe väljakuga jäähall, suurvõistlusi pidada võimaldav 50 m pikkuste
radadega ujula ning võimlemiskeskus. Lisaks ujulale

ja jäähallile kavandatakse spordikompleksi koosseisu
ka võimlemiskeskust, kus oleksid spetsiaalsed saalid
riistvõimlemise, iluvõimlemise ning akrobaatika ja
aeroobikaga tegelemiseks.
Käesoleva aasta eelarvest on eraldatud spordikompleksi projekteerimiseks ja ehituse ettevalmistamiseks
319 558 eurot.
		
Raepress
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Korraldatud jäätmeveo teenuse
rakendamisest ning heakorrakuust

Tööraamatu võib anda hoiule
Sotsiaalkindlustusametisse
Töölepingu seaduse kohaselt ei ole tööandjal enam tööraamatu pidamise kohustust ent tööraamatus sisalduvad
andmed on vajalikud nii enne 1999. aastat omandatud
pensioniõigusliku staaži kui ka erijuhtudel hiljem omandatud staaži tõendamiseks.
Tööraamatu andmeid võib vaja minna veel ka tulevikus
toimuvaks pensionide määramiseks. Seega ei tohi lasta
tööraamatul kaduma minna või hävineda. Tööraamatu
võib Sotsiaalkindlustusametisse hoiule anda. Kohustus
see siiski ei ole.
Tööandja hoiab tööraamatut seni kuni kestab tööleping
või teenistussuhe. Töö- või teenistussuhte lõppemisel antakse tööraamat töötajale või avalikule teenistujale tagasi.
Kui töötaja või teenistuja ei ole ühe aasta möödumisel
töö- või teenistussuhte lõppemisest siiski tööraamatut välja võtnud, võib tööandja samuti tööraamatu hoiule anda.
Sotsiaalkindlustusametile üleantavatele tööraamatutele

lisab tööandja nimekirja, milles märgib tööraamatute arvu ning isikute nimed ja isikukoodid, kelle
tööraamatud hoiule antakse. Hoiule ei võeta tööraamatuid, mille alusel on vanaduspension juba
määratud. Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajadusel nõuda lisateavet isiku tuvastamiseks ja tagastada tööraamatud, mis ei kuulu hoiustamisele.
Tööraamatu andmed, mis omavad õiguslikku tähendust pensionistaaži arvutamisel, kantakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse vahetult enne
pensioni määramist. Pärast vanaduspensioni määramist tagastatakse tööraamat selle omanikule.
Tööraamatuid saab esitada Sotsiaalkindlustusameti piirkondlike pensioniametite klienditeenindustele. Sotsiaalkindlustusameti infotelefon on 16106
või 6 121 360, vt ka www.ensib.ee/klienditeenindused.
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Pensionäri tulumaksuvaba tulu
2011. aastal on maksimaalselt 336
eurot kuus

POLITSEI

Õiguskorrast ja liiklusturvalisusest
Lasnamäel
Tarvo Ingerainen
Politseimajor,
Ida politseijaoskonna juht
Jätkuvalt „hoolitsevad“ ka alaealised selle eest, et
meil töö otsa ei lõppeks. 2010.a tabati 266 alkoholijoobes ning 556 tubakatooteid tarvitanud või
omanud alaealist. Kahjuks leidub Lasnamäel endiselt vastutustundetuid kaubandusettevõtteid ja
müüjaid, kes praktiseerivad dokumente kontrollimata alaealistele alkoholi ja tubakatoodete müüki.
Nagu eelpool mainitud, registreeriti 2010.a 8774
liiklusalast rikkumist. Neist oli kiiruseületajaid
3379, turvavarustuse mittekasutajaid 1192, jalakäijad patustasid 887 juhul.
Tänavapildis hakkavad rikkujatena silma just
noored ning eakamad inimesed, kes ületavad teed
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Aasta 2010 algas politseinikele Lasnamäel lumiselt ning lõppes kohutavalt lumiselt. Vahele mahtus veel äärmiselt soe suvi. Ega meil muud üle
jäänudki, kui kohaneda keeruliste ilmastikuoludega ning anda endast parim linnaosa turvalisuse
tagamiseks.
Läbi aastate on Lasnamäel registreeritud kuritegude arv „lainetanud“. Viimase nelja aasta võrdlus on selline: 2007 – 3766, 2008 – 4127, 2009
– 3822 ja 2010 – 4077 kuritegu. Elanike turvalisust enim puudutavad kuriteod – isikuvastased
kuriteod näitavad langustrendi. Samuti on stabiilselt vähenenud röövimiste toimepanek. Kuigi vähenenud on nii vargused korteritest ja sõidukitest,
kasvas varavastaste kuritegude arv, seda suures
osas poevarguste arvel. Oluliselt kasvas varguste
arv nende esemete puhul, millele ligipääs oli lihtsam (metallesemed, jalgrattad jne).
Varguste ennetamiseks saavad elanikud endiselt
palju ära teha. Läbi aastate korratud teemad: sõidukitesse ei tohi jätta väärtuslikke esemeid, seda
nii nähtavale kohale kui pagasiruumi; trepikojad
tuleks panna lukku; võtta kasutusele turvauksed/
signalisatsioonid; õhtul või öösel „lõbusas tujus“
peolt koju minnes kasutada ühistransporti või taksot jne.
2010 aastal registreeriti Lasnamäel 14333
väärteokoosseisu, millest 8774 olid liiklusalased rikkumised. Alaealiste rikkumisi vormistati 1084.
Avalikus kohas rahu rikkumisi ja lärme fikseeriti
940 (2009 – 894), neist enamik olid lärmid eluruumides, kus rikuti kaaskodanike rahu. Oluliselt
suurenesid pisivargused ning vara kahjustamised
(kahju alla 1000 krooni). Kui aastal 2009 oli selliseid fakte 1707, siis möödunud aasta number oli
2545!!!

keelava fooritulega või selleks mitte ettenähtud
kohas.
Möödunud aastal toimus Lasnamäel 63 inimkannatanuga liiklusõnnetust, kus sai vigastada 71
inimest. Enim õnnetusi on toimunud just suure
liiklusintensiivsusega tänavatel (Laagna tee, Suur
– Sõjamäe tee, Peterburi tee). Kui enamiku inimkannatanutega liiklusõnnetuste puhul ei saa ohtlikumat aega ja kohta välja tuua, siis erandiks on
Laagna tee lõpus Maxima poe juures asuv ülekäigurada. Seal sai 2010 aastal viga 3 jalakäijat. Nii
et antud kohal tuleks kõigil liiklejatel olla topelt
tähelepanelik.

Lähisuhtevägivald on jätkuvalt
aktuaalne
Natalja Indus, Roman Tkatšenko
Lasnamäe konstaablijaoskonna
piirkonnapolitseinikud
Lähisuhtevägivalla all mõistetakse vaimset, füüsilist või seksuaalset vägivalda, mis leiab aset
inimeste vahel, kes on või on varem olnud üksteisega seadusest tulenevalt seotud või omavahel
veresuguluses, sealhulgas praegune ja endine
abikaasa, praegune ja endine elukaaslane, vanemad või kasuvanemad, vanavanemad, teised ülenejad või alanejad sugulased või hõimlased, kelle
suhtes on toime pandud väärkohtlemine.
Lähisuhtevägivalla juhtumite üle peetakse eraldi
statistilist aruandlust. Politsei registreerib iga lähisuhtevägivalla juhtumi, millest on õiguskaitse organeid teavitatud ning koostab lähisuhtevägivalla
infolehe.
2010. aastal registreeriti Lasnamäel 355 kehalise
väärkohtlemise juhtumit, 294 peretüli lapse osaluseta ja 122 peretüli lapse osalusega. Lähisuhtevägivalla juhtumite puhul kogutakse kokku vajalikud
materjalid alustades politseiametnike ettekannetest,
mille alusel otsustatakse edasine tegevus iga juhtumi puhul. Võimalikud meetmed, mida lähisuhtevägivalla juhtumi puhul rakendatakse on kriminaalmenetluse alustamine või alustamata jätmine (kui
on toime pandud kuritegu tüli käigus). Lisaks on
võimalik psühholoogiline nõustamine. Lähisuhtevägivalla juhtumi korral on ajutise lähenemiskeelu
kohaldamine kahtlustatavale kiireim võimalus tõkestada isiku elu, tervise, vabaduse või rahu vastu
suunatud vägivalla jätkumine. Samas ajutist lähenemiskeeldu saab kohaldada ainult kohus ja alustatud
kriminaalmenetluse puhul. Naissoost kannatanuid
on võimalik suunata naiste varjupaika, kui on näha,
et kodus ei ole võimalik naisterahval enam viibi-

da tema enda ohutuse huvides. Varjupaigateenust
pakkuvate asutuste ja mittetulundusühingutega tehakse koostööd lähisuhtevägivalla kannatanutele
turvalise keskkonna pakkumiseks, süüteomenetluse
tagamiseks ja edasiste lähisuhtevägivalla juhtumite
ennetamiseks seades esikohale varjupaiga peamise
eesmärgi – tagada kannatanule turvaline keskkond,
kus otsene kontakt vägivallatsejaga on välistatud.
Alaealiste laste olemasolul peres, kus toimus lähisuhtevägivalla juhtum, on vajalik noorsoopolitseinike, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate kohene sekkumine. Erilist tähelepanu tuleb pöörata peredele,
kus on rohkem kui üks laps. Selles valdkonnas on
politseile abiks linnaosa valitsuste juures tegutsevad
sotsiaalosakondade lastekaitsetalitused, kes on politsei koostööpartnerid ning kellega noorsoopolitsei tegutseb käsikäes. Lähisuhtevägivalla juhtumite puhul
on üldjuhul kannatanuks naisterahvas, kuid samas
ei saa ka märkimata jätta asjaolu, et kannatanuteks
on aeg-ajalt ka meesterahvad, kuid seda suhteliselt
harva.
Vägivalla akti toimepannud isik on selliste juhtumite puhul üldjuhul alkoholijoobes või narkootiliste ainete mõju all. Joobeseisundis ei suuda inimene oma
käitumist ja emotsioone kontrollida ning see viib
omakorda viha ja raevupurseteni, mille tagajärjeks
on füüsiline rünne teise pereliikme ja ka laste suhtes.
Ohvriabi teenuse saamiseks õigustatud isikut või
tema seaduslikku esindajat peab politsei teavitama
õigusest ja võimalustest pöörduda nõustamise või
ohvriabi teenuse saamiseks ohvriabitöötaja poole.
Ohvriabitöötaja võtab vastu aadressil Vikerlase 14,
Tallinn E. 09.00-12.00 ja 13.00-18.00; K. 09.0012.00 ja 13.00-16.00 ja R. 09.00-12.00 ja 13.016.00, tel: 6 009 059.

Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni
maksuvaba tulu 2304 eurot aastas ehk 192 eurot
kuus. Järelikult see osa pensionist, mis ületab192
eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele. Samal ajal
on nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril õigus
ka üldisele maksuvabale tulule, mis on 1728 eurot
aastas ehk 144 eurot kuus. Seega pensionär võib saada maksuvabalt kokku kuni 336 eurot kuus.
Üldise maksuvaba tulu arvesse võtmiseks peab mittetöötav pensionär esitama avalduse elukohajärgsele
pensioniametile. Avalduses (blankett on saadaval ka
www.ensib.ee) peab kindlasti olema märgitud avaldaja nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning aasta, millest alates soovitakse maksuvaba tulu arvestamist.
Allkirjastatud avalduse võib saata posti teel või ise
pensioniametisse kohale viia.
NB! Kui mittetöötav pensionär on avalduse pensioniametile juba korra esitanud, siis iga pensio-

nitõusu järel või uue aasta saabudes uut avaldust
esitada ei ole vaja.
Töötav pensionär peab valima, kas ta soovib lubatud
tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult või pensionist ja esitama avalduse vastavalt tööandjale või
pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha ei saa.
Näiteks:
a) kui töötav pensionär on esitanud avalduse tulumaksuvaba miinimumi rakendamiseks tööandjale, siis üldist tulumaksuvaba tulu arvestabki palga
maksmisel tööandja. Kui samal ajal tema pensioni
suurus on näiteks 288 eurot, siis 192 eurot sellest on
maksuvaba ja 96 eurolt peetakse kinni tulumaksu
21%;
b) kui töötav pensionär esitab kõnealuse avalduse
pensioniametile, siis on tulumaksuvaba kuni 336
euro suurune pension ning tulumaks peetakse kinni
tööandja juures kogu töötasult.

Tallinn võtab kanda hooldusravi
omaosalustasu
Alates aprillikuust hüvitab Tallinn oma toimetulekuraskustes elanikele riigi poolt kehtestatud hooldusravikulud, hüvitamisele kuulub hooldusravi
ühe kuu aja ulatuses.
Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on riik kehtestanud statsionaarsetele hooldusravi patsientidele
omaosalustasu voodipäeva eest, mis on 15% hooldusravi voodipäeva piirhinnast. Haigekassa kehtestas
tänavu omaosalustasuks 6 eurot päevas.
„See ei ole toimetulekuraskustes inimestele jõukohane ja neid on ravilolijaist umbes 10%. Nende abistamiseks ongi Tallinn pidanud vajalikuks leida vajaliku
raha oma eelarvest,“ ütles abilinnapea Merike Martinson.
Alates 1. aprillist 2011 hüvitatakse abipaketi eelarvest
Tallinna elanikeregistris vähemalt aasta registreeritud
ja toimetulekuraskustes olevatele eakatele hooldus-

ravi omaosalustasu kuni 30 voodipäeva eest. Tänavu
nähakse selleks ette 47 934 eurot, millest tasutakse
7985 hooldusravipäeva omaosalustasu.
Hooldusravil olnu esitab elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonnale haiglale omaosalusena
tasutud arve, mis kompenseeritakse kuni 30 ravipäeva ulatuses. Sotsiaal-hoolekandeosakond esitab kuu
jooksul väljamakstud hooldusravi omaosalustasu
kohta summalise aruande kalendrikuule järgneva kuu
10. kuupäevaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
tervishoiuosakonnale.
Arvestades eakate (65 ja vanemad) inimeste arvu
linnaosades on suurimad eraldised ette nähtud Lasnamäe ja Mustamäe linnaosadele. Kompensatsiooni
taotlemiseks saab kasutada üldist toetuse taotlemise
vormi.
Raepress

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses
allkirjastati 12 sotsiaalse töökoha
töölepingut
15.aprillil allkirjastati Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 12 sotsiaalsetele töökohtadele väljavalitud
inimesega töölepingud.
Kokku asub Lasnamäe Linnaosa Valitsuses sotsiaalsetele kohtadele tööle 35 inimest. Töökohad
luuakse Tallinna abipaketi raames ning töötajad
asuvad täistööajaga tööle linnaosa heakorratöödel.
Linnaosa vanema kohusetäitja Andrei Novikovi sõnul on täna tööle asuvate inimeste põhilised
tööülesanded seotud prahi ja puistematerjali kogu-

mise, lillepeenarde rohimise ning pargialade korrastamisega, mis on suureks abiks algava heakorrakuu läbiviimisel. Hiljem on plaanis ka osaliselt
pargivahtide funktsiooni ülevõtmine. Oluline on
lisada, et enamus täna töö leidnud inimesi on olnud
ilma tööta enam kui aasta aega.
Sotsiaalsete töökohtade lepingud on sõlmitud
pooleks aastaks. Tööaeg on 8 tundi päevas ning 5
päeva nädalas. Töötajad võetakse tööle miinimumpalgaga.

Detailplaneeringud lasnamäel
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Punane tn 16, I
korruse fuajees toimub 10. maist kuni 24. maini
2011, igal tööpäeval kogu tööaja jooksul Linnamäe tee 57, 61 ja 73 kinnistute detailplaneeringu
avalik väljapanek.
Planeeritav ala asub Lasnamäe linnaosas Priisle asumis Rahu tee ja Linnamäe tee vahelisel alal.
Planeeritavasse alasse jääva Linnamäe tee 57 ja 61
kinnistute maakasutuse sihtotstarve on ärimaa ning
Linnamäe tee 73 maakasutuse sihtotstarve on 50%
ärimaa ja 50% elamumaa, kinnistute omanikuks on
MAXIMA Eesti OÜ.
Planeeritaval maa-alal asuvad kaks 1990.-tel aastatel ehitatud ühekorruselist ärihoonet, kus asuvad
väikesed poepinnad, postkontor ja kohvik. Samuti
on hoones taara vastuvõtupunk ning kaks kasiinot.
Linnamäe tee 73 kinnistu on hetkel hoonestamata
ning hooldamata.
Detailplaneeringuga on kavandatud Linnamäe tee
57, Linnamäe tee 61 ja Linnamäe tee 73 kinnistud
ning planeeringualal asuv 1683 m² suurune reformimata riigimaa liita omavahel üheks krundiks ning

tekkivale krundile rajada 2-korruseline kuni 12 m
kõrgune kaubanduskeskus koos ühe maa-aluse parkimiskorrusega. Läbi planeeritava ärihoone esimese
korruse on Aegna puiestee suunal kavandatud jalakäijate tee, mille laius peab olema minimaalselt 10
meetrit.
Juurdepääs planeeritavale maa-alale toimub Linnamäe teelt. Autode juurdepääs maa-alusesse parklasse on ette nähtud planeeritava hoone ida- ning põhjaküljelt. Jalakäijate juurdepääs on nii Aega puiesteelt
kui ka Linnamäe teelt.
Kaubalaadimine on ette nähtud krundil hoone lääne- ja põhjaosas. Parkimine on krundil lahendatud
maa-aluses parklas, kus on ettenähtud 359 parkimiskohta. Koostatud detailplaneering ei sisalda Tallinna
üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga
tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaalis, I korrusel.
Täpsem info: www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.
Detailplaneeringu põhijoonisega on võimalik tutvuda: http://tpr.tallinn.ee/TPR_DOK/DP/DP029840/
DP029840153268.pdf
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Lasnamäe Üldgümnaasiumist

Eesti keele pidu

Lasnamäe Üldgümnaasium asub Pirita
Linnaosa piirimail.
Siit avaneb miljonivaade Viimsi poolsaarele, Tallinna lahele ja roheluses kümblevatele
aedlinnadele. Botaanikaaia ja Pirita naabrus võimaldab õuesõpet, matkamist, sportimist looduses ja
muid tervislikke vaba aja veetmise viise. Koolil on
kaasaegne poiste tööõpetuse klass, tütarlaste käsitöö
ja kodunduse õpperuumid, hubane raamatukogu ja
korralik söökla, kaks võimlat ja suur territoorium
staadioni ning mänguväljakutega.
Õpetajaskond on kõrge kvalifikatsiooniga ja oma
tööle pühendunud. Lasnamäe Üldgümnaasiumis

Olga Lebedeva

toimuvad Pirita jõe ja selle ürgoru keskkonnaalase
puhtuse mõõtmised. Tulemused edastatakse Tartus
asuvale teaduskeskusele.
Meie kool kuulub alates 2010. aasta sügisest
UNESCO Ühendkoolide võrgustikku.
Meil tegutseb edukalt õpilaste tugirühm T.O.R.E.,
kaasa lüüakse rahvusvahelises projektis Aktiivne ja
turvaline koolipäev.
Lasnamäe Üldgümnaasiumi õpilasi on korduvalt
tunnustatud „Euroopa Koolis“ kunstivõistlusel.
2010. aastal pälvis õpilane Erik Allaste kunstivõistluse peapreemia ja osalemisvõimaluse üleeuroopalisel noorsookohtumisel. XI noorte laulu-ja tantsupeo
kunstikonkursil Väikese Inimese Maailm tunnistati
7.- 9. klasside arvestuses Tallinna parimaks meie
õpilane Triinu Reiners. 2010. aasta detsembris toimus Tartus viieteistkümnes
koolidevaheline võistujoonistamine, milles
osales üle vabariigi 25 kooli 119 õpilasega.
Võistujoonistamise võitjaks tunnistati Lasnamäe Üldgümnaasiumi võistkond.
Inglise keele riigieksamite tulemused on
meie koolis aastaid ületanud vabariigi
keskmisi näitajaid. LÜG kuulus 2006. ja
2009. aastal PISA testi valimisse. Mõlemal
aastal olid meie õpilaste saavutused märkimisväärsed, funktsionaalse lugemise tulemused aga paremad võrdluses nii vabariigi
kui ka Tallinna teiste koolidega.
Koolidevaheline lauluvõistlus Lasnamäe Üldgümnaasiumis
Lasnamäe Üldgümnaasiumi 20. aastapäeFoto: Ivari Tiitsu
vaks valmis koostöös Freya-filmiga kooli
valitseb sõbralik töömeeleolu ja hooliv suhtumine tutvustav dokumentaal „Tasakaalujoonel“, mille
õpilastesse. Kuna kool ei ole ülerahvastatud, on ka operaatoritöö tegi kooli abiturient Rasmus Puksmann. Filmi valmimisel lõid kaasa ka õpetajad.
õpilaskond rahumeelne, salliv ja sõbralik.
Algklasside õppetöös kasutatakse Hea Alguse me- Rahvusvahelise kunstiprojekti käigus valmis draatoodika elemente, mis võimaldab õpilastes arendada maetendus „Kuningata rahvas“, mille libreto kirjutas
koostööoskusi, otsustus- ja suhtlemisjulgust ning meie õpilane Indrek Aasma. Etenduse lavastas kooli
vastutusvõimet. Avaliku esinemise kogemust, mida draamaring.
tänapäeva ühiskonnas sageli vajatakse, toetab koolis LÜG-is töötavad mitmed huviala- ja spordiringid,
osavõtt nende tööst on õpilastele tasuta. Aktiivselt
antav draamaõpetus.
Tänavu sügisel avame esimesse klassi astuvatele võetakse koolis osa konkurssidest, spordi- ja aineõpilastele, vastavalt lastevanemate avaldustele, li- alastest võistlustest, ühisüritusi korraldatakse nii
saks inglise keele ning kunstiõppele veel ka spordi- Lasnamäe kui ka naaberlinnaosade koolidega.
suuna. Õpetajateks on meie koolis töötavad inglise Ka 2011. aasta sügisel ootame meie kooli õppima
filoloogid, kunstiõpetajad ning treenerid. Tugevad tublisid ja toredaid lapsi. Infot kooli vastuvõtu ning
spordialad on meil võrkpall ja kergejõustik. Käes- õppimisvõimaluste kohta saab veebilehehelt www.
oleval aastal tuli LÜG-i 8.-9. klasside võrkpalli- lasylg.tln.edu.ee või telefonil 6 366 091.
meeskond Tallinna meistriks.
Põhikoolis ja gümnaasiumis arendatakse võrdselt
nii reaal- kui humanitaarharu. Reaalainete kõrval
pakutakse lisaks tavapärastele veel ka ökoloogia
ja loodushoiu valdkonna
distsipliine. Humanitaarsuund jaguneb kaheks:
kunsti- ning keelte ja meediaõppeks, kus õpilastele
võimaldatakse ka õppekavaväliseid tegevusi. Traditsiooniks on kujunenud
näiteks õpilaste loodushoiu ja keskkonnakaitsealane kevadkonverents.
LÜG on juba aastaid osaline UNESCO Läänemere Kohtumine meie kooli vilistlase kirjanik Wimbergiga Emakeelepäeval
projektis, mille raames Foto: Ivari Tiitsu

Talgupäev Lasnamäel 7. mail

29. märtsil toimus Lindakivi Kultuurikeskuses
esmakordselt vene õppekeelega lasteaedade laste
luulekonkurss „Eesti keele kaunis kõla“. Üritusest
võtsid osa Lasnamäe linnaosa 16 eelkooliasutuse
kasvandikud, kes esitasid luuletusi riigikeeles. Samanimeline konkurss on Tallinna eesti õppekeelega lasteaedade lastele toimunud juba kaheksa

Foto: Irina Sarova
aastat järjest.
Viimase ürituse idee sündis aasta tagasi Lasnamäe
linnaosa valitsuse kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhatajal Eve Annusel ning seda algatust toetasid kõik Lasnamäe lasteaiad. Koolieelsete asutuste esindajad võtsid aktiivselt osa talvel toimunud
konkursi läbiviimise kava arutamisest, töötasid

KULTUURIKESKUS
Kultuurikeskus
Lindakivi
Koorti 22, tel: 6 321062, info@lindakivi.ee
23.04. -24.04 kell 10.00 - 17.00 Suur Lihavõttepühade Laat. Lindakivi Kultuurikeskuse tagusel väljakul,
Koorti 24. Esinevad artistid, loosime auhindu ja osta
saab kõiksugu põnevaid asju. Tule müüma! Osalustasu 4 €/m2 - kaks päeva. Tule kogu perega!
23.04 kell 19.00 Diskoõhtu keskealistele. DJ Base Val, pilet 4€.
29.04 kell 18.00 Tantsukollektiivide kontsert. Rahvusvaheline tantsupäev. Esinevad: Tantsuklubi Agneta, Street Ballet, The Way To Dance, Tantsustuudio „Freedance”, Rahvatantsuansambel Kandali.
Pilet 2€.
08.05 kell 12.00 Emadepäeva kontsert, tasuta
15. 05 kell 15.00 Muusikaline etendus Punamütsike,
pilet 5€
Näitus:
07.04. - 02.05 Kolme väliseesti kunstniku näitusmüük. Eha Luik (Kanada), Viive Luik - Rantamäki
(Soome), Tiit Põdra (Kanada). Teoste müügitulust
läheb 10 % Lasnamäe vähekindlustatud peredele.
Info: 53 333 493
04.05 - 08.05 “Säntpooliate ja teised gerneerialised”.
Lisainfo www.senpolia.eu
09.05 - 14.05 MTÜ Naisteklubi VEGA rahvuskostüümis nukkude näitus
16.05. - 31.05 Näitus “Meri mu paleus”

SOTSIAALKESKUS

Tatjana Lavrova
Teeme Ära meeskonna nimel

Lasnamäe Sotsiaalkeskus
Lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Teeme nii, et meie linnaosa oleks erksam, rohelisem, optimistlikum ja lihtsalt ilusam! Kutsume teid
loomingulisele koostööle!
Talgupäev toimub 7. mail. Veel on aega teie ideede
kooskõlastamiseks linnaosavalitsusega ning vajadusel ka potentsiaalsete toetajatega: kuskil võib pinki
klopsida, istutada puid või teha lillepeenraid – variante on palju!
Üritus võib tuua kasu korteriühistutele, lasteaedadele, koolidele, firmadele jne – igaüks võib anda panuse linnaosa heakorrastamisse.
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Eakate päevakeskus:
Killustiku 16, Info: 6218998
Avatud: E-N 9.00-17.00 ja R 9.00-16.00
Veebilehel www.teemeara.ee võite leida mõttekaaslasi, kutsuda teisi osalema teie idee realiseerimises
ning saada teada, millised üritused on registreeritud
üle Eesti. Talgupäevas võib osaleda üle Eesti – tulge
meie kodulehele, valige meeldivad talgud ja registreeruge!
Teeme meie ühise kodu ilusamaks ja endale rõõmuks!

välja kriteeriumid ning arutasid ka, kuidas tunnustada
kõige edukamaid lapsi.
Reglemendi järgi osales konkursil kaks last igast koolieelsest asutusest. Kõik nad
pidid esitama enda valikul ühe luuletuse eesti
keeles. Üritusel kõlas eesti lastekirjanike Erika
Esopi, Leelo Tungla, Olivia Saare, Juta Kaidla,
Ellen Niidu jt looming.
Pärast luuletuste esitamist laulsid lapsed koos
õpetajatega eesti laule,
tantsisid ja mängisid.
Konkursi toetajaks oli
Lasnamäe
linnaosa
valitsus. Igale lapsele
anti tänukiri ja raamat.
Eriauhindadega, nimelt
lauamängudega, premeeris žürii lapsi Mahtra, Liikuri, Kirsike,
Lindakivi ja Arbu lasteaedadest. Tänukirjadega tunnustati ka eesti
keele õpetajaid laste
konkursiks ettevalmistamise eest.
„Kõige olulisem on see, et meil läks täna korda
tõeline pidu. Kõik olid pidulikult rõivastatud, lapsed esinesid hästi ning silmad särasid kõigil. See
on kõige tähtsam,“ ütles Alvina Maasik. Samuti
avaldas ta lootust, et konkurss hakkab toimuma
veel palju kordi ning koostöö lasteaedade vahel
saab heaks traditsiooniks.

20.04. - 27.04 kell 10.00-16.00 Tarbekunstiringi tööde näitus. Juhendaja Jevgenia Kirjušina.
11.05. kell 13.00 Loeng “Omega-3 rasvhapped ja
tervis” Lektor Raul Mardi.
Alates 01.01.2011.a. jõustus Tallinna linnas uus
Tallinna kalmistute kasutamise eeskiri (kinni-

Üllar Saaremäe ja Ines Aru tipprollidega Lindakivis
Tallinn Kultuuripealinn 2011 etenduskunstide
festival POT toob Lindakivi Kultuurikeskusesse
Rakvere Teatri lavastuse, E.-E. Schmitti „Oscar
ja Roosamamma: kirjad Jumalale“. Lavastas ja
peaosa mängib Üllar Saaremäe, Roosamammat
kehastab Ines Aru. „Oscar ja Roosamamma“ räägib 10-aastase Oscari viimastest elupäevadest ja
sellest, kuidas ka ühes päevas võib olla 10 aastat,
kui neid vaid elada oskad.
Etendus toimub kolmapäeval, 4. mail algusega
kell 19.00. Pileteid saab osta Piletimaailmast või
kohapealt.
Lindakivi Kultuurikeskuses
J. Koorti 22, Lasnamägi, Tallinn

kolme väliseesti kunstniku teoste

Eha Luik
(Kanada)
Viive LuikRantamäki
(Soome)
Tiit Põdra
(Kanada)

Avatud
7.04.-2.05.2011
iga päev
kella 12-19

Teoste müügitulust
läheb 10% Lasnamäe
vähekindlustatud peredele

tatud Tallinna Linnavolikogu 6.mai 2010 määruInfo: 53
493mille kohaselt senisel matmiskoha
sega
nr333
24),
kasutajal, st isikul, kelle nimele on kalmistute
registris vormistatud matmiskoha kasutamise õigus, on kohustus esitada linna asutusele Tallinna
Kalmistud taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks
kolme aasta jooksul alates 01.01.2011. (eeskirjaga saab tutvuda: www.kalmistud.ee/Tallinn).
Seoses sellega toimuvad Lasnamäe Sotsiaalkeskuses teabepäevad: 03.05.2011 kell 13.00 eesti
keeles ja 10.05.2011 kell 13.00 vene keeles. Kohapeal on võimalus sõlmida hauaplatsi kasutusleping.

