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Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht

Ka korteriomanikud saavad taotleda
maamaksuvabastust
Kõigil Tallinna elanikeks registreeritud koduomanikel, sealhulgas ka korteriomanikel, on võimalik 10. jaanuarini 2012 esitada
avaldus maamaksust vabastamiseks.
„Internetivõimalusi kasutama harjunud taotlejate jaoks on kiireim ja lihtsaim viis esitada
eeltäidetud avaldus riigiportaali eesti.ee kaudu,“ soovitas abilinnapea Eha Võrk. „Riigiportaali sisenemiseks on vaja end ID-kaardi
abil või internetipanga kaudu sisse logida.“
Avalduse saab esitada ka elukohajärgsesse linnaosavalitsusse, linnakantselei teenindussaali
või Tallinna Linnavaraametisse. Avalduse vormistamiseks ja registreerimiseks tuleb kaasa
võtta isikuttõendav dokument. Allkirjastatud
paberkandjal avalduse võib saata ka postiga
elukohajärgsesse linnaosavalitsusse või Tallinna Linnavaraametisse.
Tallinn vabastab maamaksust kodualuse elamumaa kuni 1500 m2 ulatuses. Tulenevalt
maamaksuseadusest on maamaksust vabastamise aluseks vabastuse taotleja esitatud vormikohane avaldus.
Kodualuse maa maamaksust vabastamiseks
tuleb esitada avaldus ka pensionäridel, kes
on seni saanud pensionäri maamaksuvabastust või -hüvitist. Represseeritud, kellele varem on maksuvabastus määratud, ei pea uut
avaldust esitama.
Seoses maamaksu määra muutumisega tuleb
avaldus esitada ka neil, kelle 2011. aasta arvestuslik maamaks jäi alla 5 euro ning kes seetõttu
maamaksuteadet ei saanud.
Täpsemat teavet maamaksust vabastamise
avalduse esitamise võimaluste kohta leiab kodulehel www.tallinn.ee/maamaksuvabastus.
Maamaksust vabastamise avalduse on esitanud 50 000 koduomanikku
Oktoobri keskpaigaks oli maamaksust vabastamise avalduse esitanud üle 50 000 koduomaniku, mis moodustab umbkaudu vaid 28% potentsiaalsete taotlejate koguarvust.
Avalduse esitanuist ca 44% kasutasid elektroonilise esitamise võimalust (üle 22 000 avalduse) ning 56% vormistas avalduse teeninduspunktis (umbes 28 000 avaldust).

Lasnamäe korteriühistute infopäev
26. oktoobril kell 15 toimub Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esimese korruse saalis, aadressil
Pallasti 54, järjekordne korteriühistute infopäev.
Seekord on päevakorras:
1. Rahva ja eluruumide loendus 2011
2. Talvine tänavate puhastus

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
LASNAMÄE LEHT
Telefon: 645 7704
E-post: toimetus@lasnamaeleht.ee
Reklaaami tellimine, kirjastus ja levi
Päike OÜ
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee
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Lugupeetud lasnamäelased!
Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Eelmiste aastate vältel on Lasnamäe juhtkond teinud
ära suure töö, mida on vaja jätkata. Alati on meeldiv
alustada oma kohustuste täitmist, omades jalge all

eelkäijate tehtud tugevat vundamenti. Samas mõistsin Lasnamäe linnaosa vanema ametikoha pakkumist
vastu võttes kogu vastutust, mis minule pannakse.
Lasnamäe ei ole vaid pealinna kõige suurema territooriumi ja elanikkonnaga linnaosa. See on linnaosa,
kuhu nagu mosaiigis on kogutud nii paneelkorterelamud kui ka puitmajad, tööstuspargid, äriobjektid ja
palju muud. Igal territooriumil, mosaiigi igal fragmendil on omad probleemid, ülesanded, arengusuunad. See tähendab, et iga eraldi juhtumi puhul tuleb
otsida omaette lahendust, arvestades kõikide osapoolte huve ning eelkõige just Lasnamäe elanike huve.
Ilmaennustajad lubavad meile külma ja lumist talve ehk meie linnaosa kommunaalteenistuste ees on
keerulised ülesanded, mis püstitab meile loodus. Teiselt poolt andis eelmine väga lumine talv meile hea
lumekoristamise kogemuse (nii positiivse kui ka negatiivse) ja seda kogemust me kindlasti talvekuudeks
ettevalmistumisel arvestame. Igapäevast eluolu meie
linnaosas eriti mugavaks tehes on see linnaosavalitsuse üks peamisi ülesandeid
Kommunaalsetest probleemidest rääkides on vajalik
märkida, et kvartalisiseste teede remont jääb linnaosavalitsuse töö üheks prioriteetsemaks suunaks. Selles
valdkonnas on juba palju tehtud, kuid palju tuleb veel
teha. Siin on oluline, et linnaosavalitsus saaks Lasnamäe elanikelt õigeaegset ja objektiivset teavet.
Üheks prioriteetseks suunaks arvatakse meie linna-

osa kultuurilise, spordi- ja avaliku elu arenguplaanide elluviimist. Siin on palju võimalusi tegevuseks
erinevates suundades ja vormides. Lasnamäe linnaosa
valitusel on suuri plaane meie linnaosa noorte osas.
Eelkõige alustame koostööd õpilasomavalitsustega –
väga tähtis on saada teavet otse noortelt: teada ideesid,
eelistusi, soove ning vajalikul hetkel toetada häid algatusi ja kavatsusi.
Lasnamäel puhkuse veelgi huvitavamaks ja mugavamaks muutmiseks jätkab linnaosavalitsus haljastustöid. Seoses sellega on üheks meie töösuunaks Pae
pargi arendamine.
Kultuuri-, spordi- ja avalike ürituste valdkonnas peab
plaanide rakendamine saama kaasaegse ühiskonna
keeruliste probleemide lahendamise töö osaks. Oma
töö jooksul Põhja-Tallinnas sain suure töökogemuse
selliste sotsiaalsete haiguste nagu narkomaania ja alkoholism ennetamise valdkonnas.
Paraku jääb üheks valusaks küsimuseks töötus. Vaatamata statistikute andmetele vajavad tuhanded ja
tuhanded inimesed endiselt nõustamist ja ümberõpet
edasiseks tööle rakendamiseks. Tööd selles suunas
jätkatakse.
Meil tuleb palju teha ning mina arvan, et linnaosavalitsuse tõhus töö on võimalik vaid tihedas koostöös
elanikega. Mul on alati rõõm kuulda teie ettepanekuid
ja ideid Lasnamäe heakorrastamise ja arenguga seotud
probleemide lahendamise kohta!

Tallinna Televisioon ootab tallinlastelt vastukaja
Mart Ummelas
Tallinna TV peatoimetaja
Tallinna Televisioon on
edastanud programmi
tegelikult juba enam kui
aasta, oma telekanalil
aga lähetame saateid
alates jaanuarist 2011.
Alates 15. juunist oleme tasuta nähtavad kogu Eestis
5. digikanalil. Lisaks sellele saavad meie saateid vaadata kõigi kaabelTV operaatorite ja Elioni kliendid nii
analoog- kui digilevis.
Tallinna TV otsustati luua kolm aastat tagasi ning seda
on sellest ajast sihikindlalt tänase tegusa telekanalini
arendatud, täiustades tehnilist baasi ja loomingulist
potentsiaali, kuuludes tänaseks suurima omaprogrammiga Eesti telekanalite sekka. TTV uudiste fookuses
on alati Tallinna linnaelu, eelkõige see positiivne ja
edasiviiv, mis meie riigi pealinna arengut praegu nii
hästi iseloomustab. Kurtjatele tuleb küll öelda, et me
pole kelleltki ühtki eurosenti ära võtnud ning kogu TV
arendamiseks kasutatud raha on läbipaistvalt nähtav
meie nüüdisaegses, tehniliselt ühes parimini varustatud telekeskuses ning eelkõige väga mitmekihilises
TTV programmis.
TTV on tootnud selle aasta jooksul umbes 300-400
saadet, lisaks igapäevased uudised ja kõrgetasemelised, peamiselt Euroopast pärinevad kunstilised filmid.
Kõiki omasaateid on iga hetk võimalik taas vaadata
meie arhiivist kodulehel www.tallinnatv.eu. Sama
laialdast võimalust vaadata Eesti elu, eelkõige meie
linnaelu, ajalugu ja kultuuri, tallinlaste sotsiaalseid
probleeme kajastavaid omakeelseid ja –meelseid saateid ei paku ligilähedaseltki ükski Eesti telekanal. TTV
uudised aga annavad väga Eesti-keskse ja tasakaalustatud pilti päevasündmustest, kus on saanud sõna kõik
meie riigi ministrid, arvamusliidrid ja kultuuritegelased.
Niisiis, sajad saated on juba meie arhiivis, aga ühtaegu lisandub saadete hulk aktiivses programmis tohutu
tempoga – 14 tundi ööpäevas ja 98 tundi nädalas –,
nii et programm sisaldab täna juba üle 40 saatesarja,
osa iganädalased, osa üle nädala ilmuvad, osa igakuised. Meie hittsaateks on hetkel ainus Eesti tele-eetris
nähtav rahvusvaheline korvpalliülekanne, nimelt VTB

Ühisliiga mängudest, milles osaleb Eesti meistermeeskond – BC Kalev/Cramo. Juba esimene ülekanne 29.
septembril tõi meile ligi sada tuhat vaatajat. Usutavasti
sünnivad järgmised vaatajarekordid sarja arenedes, kui
BC Kalev/Cramo on sama vapper ja tulemuslik nagu
9. oktoobril, alistades Kiievis Ukraina tšempioni BC
Budivelniki, mida vanemad spordisõbrad mäletavad
veel Stroiteli nime all. Koos korvpalliülekannetega
kogub populaarsust ka Revo Raudjärve ja Maxim
Tuule iganädalane saade „Spordisõbrad“, mis on eetris
teisipäeviti.
Siinkohal olgu nimetatud veel olulisemad saated meie
põhiliste sihtgruppide tarvis. Eakate saade „Ajaga
sammu“ on eetris igal reedel ja „Terve tervis“ igal
pühapäeval. Mõlemat saadet toimetab tuhandete vaatajate lemmik Riina Reiman. Sügise jooksul on palju
vaatajaid võitnud Kristiina Võsu oma laupäevahommikuste saadetega „Kas tohib?“, milles ta on näidanud
eestlaste kodusid – alates Kristiina Ojulandist Ivo Linna kaudu Arvo Sarapuuni. Või Andres Raid, kes teisipäevastes „Mõtleme taas“ saadetes on püüdnud seni
aru saada, kas mõiste „okupatsioon“ pole Eestis saanud kahetise tähenduse, sest kunagised vabadusvõitlejad saavad EV õigussüsteemist teateid, et nende tegevus nõukogude ajal on siiski liigitatud kuritegelikuks.
Veel umbes 35 saatesarja vääriksid nimetamist, nii

Helsingi TV ehk StadiTV saadetest kokkupandud
„Helsinki-Tallinn“ või „Elu peeglis“, mida teevad
Heidy Tammar ja Mart Taevere, või siis Maris Johannese ja Eneken Laugeni toimetatav „Kultuurimeeter“,
mis koguni kaks korda nädalas kajastab Tallinna kui
Euroopa kultuuripealinna tegemisi, Sandra Jõgeva
„Kultuuritehas“, ja muidugi TTV läbi aegade väärtuslikemad sarjad Külli Maristelt – „Linnaruum“ ja
„Meistrite linn“. Eetris on ka noortesaated, „TNTV“
juba taasalustas, „Triangel“ tuleb eetrisse novembris.
Tehnikaülikooli tegemisi hakkab kajastama kolmapäeviti „Mõistuse ja käega“, Sven Azojan on juba mitu
nädalat hoolitsenud „Linna aias“ meie aianduskultuuri
eest jne.
TTV teeb oma tööd üha pühendunumalt. Vahel küsime endalt, võib-olla peaksime midagi oma programmis ümber sättima, mõningaid saatesarju tihendama,
ümber tegema, täiendama. Seepärast ootamegi kõigilt
tallinlastelt, meie parimatelt vaatajatelt arvamusi, mis
meie kavas meeldib, mis mitte. Mida võiks teha teisiti, kes võiks rohkem eetris olla, kes vähem? Kirjutage meile oma arvamustest e-posti aadressil: info@
tallinnatv.eu või siis lähetage arvamused tavapostiga
aadressil: Tallinna TV, Solarise keskus, Rävala pst
12, 10143 Tallinn. Huvitavamaid arvajaid püüame
kindlasti ka meeles pidada.
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Aidakem aidata!
Tiia-Liis Jürgenson
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Käes on ilus kuldne sügis, mis aga peagi asendub
karmi külma talvega. Kohe-kohe on ukse ees talv
ja ringi hakkavad liikuma jõuluvana abimehed päkapikud, kes poetavad lastele sussi ja soki sisse
maiustusi. Kahjuks ei käi aga päkapikud kõikide
laste juures ja seetõttu kutsun ka sel aastal kõiki vabatahtlikke appi meie piirkonna lastele jõulurõõmu
valmistama. Tahan siinkohal veelkord tänada kõiki
abistajaid, kes panid eelmisel aastal õla alla ilusate
jõulupakkide valmistamisel Lasnamäe vähekindlustatud perede lastele.
Heategevuse raames aitasid eelmisel aastal jõulupakke valmistada SA Dharma, Reval Kohvik,
Coca-Cola Hellenic, ESTINVAIT OÜ, Grossi Toidukaubad, AS Pihlaka, Fakto Auto ja AS Selver.
Teie abiga sai eelmisel aastal 1250 last ilusad jõulupakid. Aitäh teile!
Ka käesoleval aastal ootame me vabatahtlikke, nii
ettevõtjaid kui ka eraisikuid, kelle abiga komp-

Stardikool „Proša“
lekteerida ilusad jõulupakid. Me keegi ei saa üksi
hakkama, me kõik vajame tuge ja usaldust nii oma
lähikondlastelt kui ka sõpradelt. Kuna majanduslanguse tõttu on paraku meie seas tavapärasest
enam elu hammasrataste vahele jäänud inimesi,
siis on meie kõigi kohus ulatada oma abikäed taoliste perede toetamiseks ja abistamiseks. Hetkel
kestvas raskes majandusolukorras pole meist keegi
kaitstud ei töökaotuse, raske majandusliku olukorra, palgalanguse või muu sellise eest. Ei ole aga
võimalik kirjeldada rõõmu ja tänutunnet, kui on
olemas abi ja toetus, mis aitab kriisiolukorrast üle
saada. Hetkel vajavad abi meie kõige kaitsetumad
- lapsed, kes ootavad särasilmi jõuluvanalt üllatusi.
Aidakem neid ja täitkem nende ootusärevus meeldiva kingitusega jõuluvana kingikotti.
Usun, et südamest tulev heategevus parandab nii
kingituse tegija kui ka selle saaja enesetunnet. Teisi aidates aitame me ka iseennast, kui oleme nõus
teistega jagama seda, mida meil on jagada. Südamest tulev andmine on suurim and, sest see pühitseb eesmärki.
Head kaaslinlased ja ettevõtjad, ulatagem oma
käed ja aitame oma abivajajaid, et üheskoos katta
ilus jõululaud ja täita jõuluvana kingikott üllatustega. Kuna detsembrikuu on heategevuse ja üllatuste
kuu, siis palun teie kaasabi meie vähekindlustatud
peredele üllatuste ja jõulupakkide valmistamisel.
Jõuluvana ootab oma kingikotti lisaks maiustustele
ja mitteriknevatele toiduainetele veel villaseid sokke, käpikuid, salle ja palju-palju muud. Aidakem
aidata!
Lisainformatsioon:
helen.veensalu@tallinnlv.ee või tel: 6457787

Lastekodulapsed majutatakse
perekodudesse

Abilinnapea Merike Martinson hoiab silindrit, mis asetati maja nurgakivisse
27. septembril pandi Lasnamäe veerel nurgakivi Hooldekodu tee 5 kinnistule kerkivale neljandale lastekodulaste peremajale.
Hooldekodu tee 5 paariselamu valmib järgmise
aasta mais. Kokku ehitatakse sinna viis kaheperemaja ja kaks üheperemaja.
Projekti maksumus on 2,84 miljonit eurot, millest
Tallinna linna omafinantseering moodustab 15%.
„Projekti rahastatakse 85% ehk ligi 2,4 miljoni
euro ulatuses Euroopa Liidu struktuurivahenditest, linna omafinantseering on üle 400 000 euro,“
ütles abilinnapea Eha Võrk.
Esimesena valmis juunis Nõmme linnaossa Pihlaka tn 1b kinnistule kaheperemaja, veel tänavu
saab valmis ka Veerenni tänavale ehitatav peremaja. Lisaks Hooldekodu teele rajatavale valmib
järgmisel kevadel ka Pirita linnaossa Purde tänavale perekodu. Viimased perekodud rajatakse
2013. aasta lõpuks Künni ja Mirta tänavale.
Tallinn on seadnud eesmärgiks niiöelda laagertüüpi lastekodud kaotada ja kindlustada lastekodulastele perelähedased elamistingimused. „Selleks tuleb lastekodud peremudeli lähedaseks üm-
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ber kujundada,“ ütles abilinnapea Merike Martinson. „Lastekodulapsed hakkavad elama 6-8 lapse
kaupa omaette väikemajades,” ütles Martinson.
Asenduskodude ehitamisel on eesmärgiks seatud madala energiavajaduse saavutamine – soojusenergia saamiseks kasutatakse õhk-vesi tüüpi
soojuspumpa ja päikesekollektoreid ning energiatagastusega ventilatsioonisüsteemi, paksemat
soojustuskihti, eriti õhu- ja soojapidavaid aknaid
ja uksi. Hoonete projekteerimisel arvestatakse
parimat paiknemist ilmakaarte suhtes.
Asenduskodule parima projekti leidmiseks välja
kuulutatud ideekonkursi võitjaks tunnistati OÜ
Celander Projekt võistlustöö.
Lastekodulastele mõeldud perekodud valmivad
Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava
linnaliste piirkondade arendamise meetme projekti „Lastele perelähedane elukeskkond” raames.
Pihlaka ja Veerenni tänava perekodude ehituse
peatöövõtja on AS Remet, Hooldekodu ja Purde
tänava asenduskodusid ehitab OÜ Elinord Ehitus.

Teie laps kasvab ning tal tekib soov suhelda eakaaslastega ja mängida nendega, aga emal on aeg tagasi tööle minna, hoolitseda oma karjääri ja õpingute
eest. Paraku puutuvad mitmed vanemad kokku kohtade nappusega valitud lasteaias.
Mitmed vanemad eelistavad aina sagedamini oma
lapsi väikestesse eralasteaedadesse anda. Muidugi
on väikestes rühmades tagatud lastele individuaalne
lähenemine ja tähelepanu.
Kasulik on teada, et tänu linna- ja vallavalitsustele
võivad vanemad taotleda oma lapse jaoks eralasteaiale kulutatud raha osalist hüvitamist. Vanemad
peavad vaid pöörduma elukohajärgsesse linnavalitsusse, esitama avalduse hüvitise saamiseks ja
andmed lasteaia teenuste õigeaegse tasumise kohta.
Linnavalitsusse võib pöörduda telefoni või interneti
teel või tulla ise kohale.
Stardikool „Proša“ on meie linna lastega töötanud
juba 13 aastat ning meil on rõõm pakkuda teie mudilastele nii mitmekülgseid tegevusi kui ka minilasteaeda! Me toetame teie perekonda kõikides lastekasvatamise küsimustes. Siin läbib teie laps mängus
ja suhtluses eakaaslastega eelkoolihariduse esimese
etapi. Samuti on võimalik käia lasteaias vanematele
ja lastele sobiva ajakava järgi.
Programmi koostamisel arvestame väikelapse arengu taseme ja suundumuse individuaalset tempot,
mis aitab luua harmooniliselt arenenud isiksuse.
Meie eesmärk – avada lapse potentsiaal ja toetada
tema parimate isiklike oskuste arengut. Õppeprogramm on saanud EV Haridus- ja Teadusministeeriumi heakskiidu.
Meie programmi kuulub lapse kompleksne täisarendus: terviklik areng, loogika, kõneoskuse

arendamine, lugemine Zaitsevi metoodika järgi,
tutvumine ilukirjanduse ja muinasjuttudega, lavastamise elemendid tundides, kirjaoskuse õpetamine,
maalikunst, muusika, voolimine, aplikatsioon ja
konstrueerimine, tutvumine ümbritseva maailmaga,
sõrmede võimlemine, füüsiline areng, võimlemine.
Lasteaias käiv laps muutub iseseisvamaks, õpib kollektiivis eakaaslastega suhtlema, harjub päevarežiimiga. Mõnel mudilasel on keeruline kohanduda müriseva maailma, eakaaslaste ja võõra keskkonnaga.
Meie ülesanne on aidata teie last meie maja hubasuse ja soojusega. Segarühmad lubavad meil elada
suures ja üksmeelses peres, kus väiksemad lapsed
võtavad eeskuju vanematelt, kes muidugi püüavad
mudilaste ootustele vastata!
Tere tulemast meie väiksesse ja sõbralikku lasteaeda!
Küsige lisateavet: www.prosha.ee, tel. 528 1307,
5808 3202, 5341 8495.
Meie kodu teie lapsele!

Statistikaamet värbab 2200
rahvaloendajat
3. oktoobril avanes töökonkurss aasta lõpul algava
2011. aasta rahva ja eluruumide loendusele 2200
rahvaloendaja leidmiseks, mis kestab kuni 3. novembrini 2011.
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970.,
1979., 1989. ja 2000. aastal. Aastatel 2010 ja 2011
toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikes
maailma riikides.
„Rahvaloendaja ülesanne on küsitleda oma loenduspiirkonna elanikke ja koguda teavet eluruumide
kohta. See tähendab, et rahvaloendaja peab olema
valmis külastama inimeste kodusid,” rääkis 2011.
aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011)
personalijuht Palmi Lindjärv. „Kokku otsime 2000
rahvaloendajat ja 200 ooteajaga rahvaloendajat,“
lisas ta.
Rahvaloendajaks saab kandideerida kuni 3. novembrini ja töö algab 6. veebruaril põhjaliku koolitusprogrammiga. Küsitlustööd üle Eesti alustavad
rahvaloendajad 16. veebruaril. Loendajate tööaeg on
iga päev kella 9.00-21.00, sõltuvalt sellest, kuidas
on küsitletavaga kokku lepitud.
Rahvaloendaja peab olema hea suhtleja, oskama
kasutada arvutit, oskama eesti ja olenevalt piirkonnast ka vene ning inglise keelt, olema täisealine ja
omama vähemalt põhiharidust. „Sel rahvaloendusel

on väga oluline ka rahvaloendaja arvutikasutusoskus, sest küsimustikud täidetakse sülearvutis,” rääkis Lindjärv. Kandideerimise täpsemad tingimused
leiab internetiaadressilt www.REL2011.ee.
Kokku värbab Statistikaamet REL 2011 läbiviimiseks üle 2400 inimese: 15 ringkonnajuhti, 25 personalitöötajat, 132 piirkonnajuhti, 90 andmetöötlusoperaatorit ja 2200 rahvaloendajat (sealhulgas
200 ooteajal loendajat). Praeguseks on juba edukalt
lõppenud ringkonnajuhtide ja personalitöötajate
töökonkursid.
Kõik tööpakkumised avaldatakse www.REL2011.
ee, samast leiab ka ametikohtade lühikirjeldused ja
esitatavad nõuded. Kandideerimine toimub tööportaalide CV-Online ja CV Keskus vahendusel.
Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist
järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul
(31.detsembrist 2011–31.jaanuarini 2012) toimub
elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad
perioodil 16. veebruarist – 31. märtsini 2012 rahvaloendajad.

Eelkool õpetab lastele sotsiaalseid
oskusi
Piia Palge-Lepik
Tallinna Sikupilli Keskkool
Tallinna Sikupilli Keskkoolis alustas oktoobri alguses tööd eelkool. Õppetöö toimub kord nädalas teisipäeviti. Koolipäev kestab 09.30 kuni 11.35. Päev on
jagatud kolmeks 35 minuti pikkuseks tunniks.
Eelkooli õpetaja Laura Serikovi sõnul õpitakse eelkoolis eelkõige sotsiaalseid oskusi: “Me õpime, kuidas tundi alustada ja kuidas tunnis olla. Siis on aasta
pärast 1. klassi minnes need oskused juba omandatud. Muidugi ka mängime, joonistame ja täidame
töövihikust harjutusi.”
Eelkooli saab registreerida Sikupilli keskkooli
kodulehel internetis või kooli kantseleis, helistades telefonil 6069631 või saates e-kirja aadressile

Eelkooli õpetaja Laura Serikov juhendamas I-tähe
kirjutamist
sikupilli@sikupilli.edu.ee.
Eelkool on selle aasta lõpuni osalustasuta. Alates
2012. aastast on kuutasu 18 €.
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Toompeal toimus
hinnatõusuvastane meeleavaldus
Katrin Siska
Kultuurikeskus Lindakivi direktor
29. septembril kogunes mõnisada inimest Toompeale Stenbocki maja ette, et avaldada meelt
hinnatõusu vastu. Kohal oli palju kesknoori,
nende hulgas Keskerakonna noortekogu esimees
Jaanus Riibe, lisaks tuntud laulja Erich Krieger,
kunstnik Neeme Lall, Lilleküla Seltsi esindajad
ja teised.
Piketil osalemise kutsele tuli palju positiivset
vastukaja, ent mitte kõik, kes protesti toetasid,
ei julgenud  ise kohale tulla. Paljud piketi toetajad pelgasid seda avalikult näidata, kuna kartsid
oma tööandjate ja tuttavate negatiivset reaktsiooni. Inimesed kardavad oma arvamust avalikult välja öelda ja pigem antakse rahva huvid
hüljanud valitsusele hinnang riigist lahkudes.
Meeleavaldajad põrkusid piketil mitmete ministritega ja selle käigus õnnestus kaitseminister
Mart Laarile anda üle “Olen hinnatõusu vastu!”
rinnamärk, mille ta kaasa haaras, kuid majandusja kommunikatsiooniminister Juhan Parts viskas
selle ükskõikselt rahva sekka. Rahandusminister
Jürgen Ligi hiilis rahvamassi selja tagant kiiresti
autosse peitu. Suur ja pahameelt väljendav rahvamass oli ministritele selgelt ootamatu.
Ajal, mil inimeste reaalpalk jõudsalt väheneb, on

Foto autor: Jelena Rudi
viimane aeg häälekalt protesteerida jätkuva hinnatõusu vastu. Plaan ühineda Euroopa abipaketiga ning garanteerida 40% ulatuses riigieelarvest
võlakriisis Kreekat, kärbib lootust olukorra leevendumiseks veelgi. Oleme toidukaupade hinnatõusu poolest Euroopas esimesel kohal. Kui
Euroopa Liidus oli keskmine aastane hinnatõus
3,4 protsenti, siis Eestis 10,4. Euroopas on riike,
kus elanik kulutab toidule üksnes 12% sissetulekutest, meil läheb selleks pea kogu sissetulek.
Luban jätkata võitlust hindade stabiliseerumise
ning inflatsiooni ohjeldava majanduspoliitika
rakendamise nimel ja kui muutusi ei tule, siis on
kindlasti oodata uusi pikette.

Majandusseis Lasnamäe korterite
hinda ei mõjuta
Olga Fjodorova
Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler

Tondiraba piirkond ärkab uuele elule
26. septembril avati Tondiraba jalakäijate tunnel,
mis ühendab Laagna tee ääres asuvaid kaubanduskeskusi.
Linnapea Edgar Savisaar ütles Tondiraba jalakäijate
tunnelit avades, et piirkonna areng ei piirdu kaubanduskeskuste valmimisega, vaid juba järgmise aastal
alustatakse Tondiraba jäähalli ehitusega ning tulevikus rajatakse siia ka Lasnamäe tööstuspargi uued
hooned.
Savisaar tuletas meelde, et aastaid konserveeritud
tunneli rajamise lugu on seotud kavandatud trammiliiniga, mis pidi juba mitukümmend aastat tagasi pidama ühendust Lasnamäe ja kesklinna vahel.
„Trammiprojekt on Euroopa Liidu toel taaskord
päevakorral ja positiivse stsenaariumi korral võivad
siin trammid liikuda juba 2017. aastal,“ ütles linnapea.
Tondiraba tunnel rajati Lasnamäe kiirtrammi peatuse juurdepääsuna. Tunnelile lähim Laagna tee ülekäigurada paikneb tunnelist 400 m kaugusel. Käesolevaks ajaks on valminud mõlemale poole Laagna
teed ka uued kaubanduskeskused, mis tingisid vajaduse tagada jalakäijatele täiendav ühendustee.
Rekonstrueeritud tunnel on 84 m pikk ja selle juurest viivad jalgteed ümbritsevate kaubanduskeskuste juurde. Tunnelisse on ette nähtud invatõstukid ja
seal on videovalve. Tunnel on avatud kasutuseks iga
päev kelle 8.00 kuni 23.00-ni ning ööseks see suletakse.

Linnapea Edgar Savisaar avamas Tondiraba tunnelit tiheda liiklusega Laagna tee ääres, mida mööda
sõidab ööpäevas keskmiselt 40 000 sõidukit.

Loomad ootavad Sind külla!

Risto Kask
MTÜ Aita Nõrgemat
www.armasta.ee

Loomade varjupaikasid ja turvakodusid on Eestis
hulganisti. Nende seas leidub nii ametlikke kui ka
mitteametlikke pelgupaikasid kodu kaotanud loomadele. Paljudes nendest on võimalik käia loomi
külastamas, söötmas, paitamas ja nendega jalutamas ning igaühel on võimalik viia mõni loom koju
ja anda talle armastav pere.
On tore tõdeda, et Tallinna linnas tegutsevas Loomade Hoiupaigas käib loomadega suhtlemas järjest
rohkem inimesi. Kuid suvi on läbi saanud ja ilmad
muutuvad iga päevaga külmemaks. Inimesed leiavad rohkem tegevust siseruumides ja järjest vähemaks jääb õues veedetud aeg. Kurb tõde see, et
sügisel ja talvel satub inimesi Loomade Hoiupaika

oluliselt vähem kui suvisel ajal. Sama saatus saadab
ka teisi loomahoiuasutusi.
Külma aastaaja eel on paslik kutsuda kõiki loomasõpru üles külastama enda kodukohale lähimat
loomahoiuasutust ning veetma seal mõni südamlik
hetk. Loomad ootavad Sind külla!

Võileib minu südame heaks

Hoolimata majanduse tõusudest või langustest on
Lasnamäe kinnisvaraturg pidevalt aktiivne. Ostud, müügid ja üüritehingud toimuvad nii linnaosasiseselt kui ka inimeste vahel, kes Lasnamäele
kolivad või siit lahkuvad.
Lasnamäe korterite keskmine ruutmeetri hind on
üsnagi stabiilne, näidates pikemas aegreas siiski
kerget tõusu. Septembris oli korteri ruutmeetri
keskmine mediaanhind 784 eurot, mis on augustikuu tulemusest pea 1,4% suurem. Möödunud aasta septembris maksis ruutmeeter Lasnamäel aga
keskmiselt 719 eurot, mis tähendab, et aastaga on
hinnad tõusnud keskmiselt 9%.
Lasnamäel on pakkumiste arv vähenenud võrreldes 2009. aastaga 15% ja võrreldes 2010. aastaga
5%, kuna osa korteriomanikest on võtnud oma
kinnisvara müügist ära.

Hindu on üritatud tõsta, kuid tehingud jäävad tihti
ikka 2009.-2010. aasta tasemele. Hinnad püsivad
valdavalt stabiilsed, selle põhjuseks on aastatega
väljakujunenud tüüpiline korterituru hinnatase.
Igal kuul on aga odavamate ja kallimate korterite
osakaal tehingute arvust erinev, mistõttu on keskmised hinnad mõnes kuus eelnevast olulised kõrgemad, siis aga jälle madalamad.
Käesoleva aasta kevad-suvel oli märgata, et turutasemele vastava hinnaga objektid pidid ostjat ootama 2-3 kuud, sest kuum suvi mõjutas inimeste
aktiivsust. Reeglina leiavad „mägede“ tüüpilised
korterit õiglase turuhinna korral ostja 1-2 kuuga.
Hetkel püsib olukord stabiilne, suuri muutusi aasta lõpus oodata pole, sest majandusseis ei soosi
hinnatõusu. Samas pole ka põhjust hinnalanguseks.

Tabel 1. Lasnamäe piirkonna korterituru pakkumised
Korteri suurus
1-toalisi (ca 32m2)
2-toalisi (ca 50 m2)
3-toalisi ( ca 65 m2)
4-toalisi ( ca 80 m2)

Pakkumisi
250 – 300
300 – 350
500 – 550
100 – 150

Hind
25 000 – 33 000 EUR
30 000 – 40 000 EUR
40 000 – 55 000 EUR
40 000 – 60 000 EUR

28.septembrist kuni 14.oktoobrini
toimusid Lasnamäe Lastekeskuses,
Ümera 46 ja Lasnamäe Sotsiaalkeskuse lastepäevakeskuses, Katleri 2a,
terviseteemalised õppepäevad lastele
ja pedagoogidele.
Projekti eesmärgiks oli parandada
laste ja noorte teadlikkust tervislikust
ja tasakaalustatud toitumisest ning
anda praktilisi oskusi tervisliku toidu
valmistamise kaudu kohapeal.
Õppepäevadel käsitleti tervisliku toitumise aluseid ja toiduhügieeni. MTÜ
Parim Tervis toitlustusspetsialistid
Kristel Uibo ja Anna Suurkask õpetasid lastele tervislike salatite ja süda- Lapsed tervislikku salatit valmistamas.
mesõbralike võileibade valmistamist.
Õppepäevadest võttis osa 65 last vanuses 9-14 siaal- ja tervishoiuamet ning Lasnamäe Linnaosa
aastat. Projekti tegevusi toetasid Tallinna Sot- Valitsus.

ÜÜRILE ANDA ÄRIPIND
Aadress: Kalevipoja 10, Tallinn
(Kultuurikeskus Lindakivi Huviringide Maja)
Objekt: Kohvik-baar
Korrus: 1/2
Üldpind: 18,6 m²
Kirjeldus: Üürile anda kohvik-baar Huviringide
Majas.
Lisainfo: Üürnikuks saab olla ainult MTÜ.
Kontakt: igor@lindakivi.ee; 56477072

Aadress: Koorti 22, Tallinn
(Kultuurikeskus Lindakivi)
Objekt: Büroo
Korrus: 2/3
Üldpind: 13,7 m²
Kirjeldus: Üürile anda büroo kultuurikeskuses
Lindakivi.
Üürile lisanduvad kommunaalmaksed.
Lisainfo: Üürnikuks saab olla ainult MTÜ.
Kontakt: maia@lindakivi.ee; 5058341
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Sergei Maasini uus kontsertprogramm

Teade detailplaneeringust Tallinnas:

Sergei Maasin
Lindakivi Kultuurikeskuse
direktori asetäitja

Tallinna Linnavalitsus otsustas 12. oktoobri 2011
istungil:
1. korraldusega nr 1562 –k kehtestada Peterburi
tee 94a, 94b ja 94c kinnistute detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 11.
veebruari 2009 korraldusega nr 179‑k “Peterburi tee

Pärast nelja aasta vältel paljude erinevate kontsertide korraldamist Lindakivi Kultuurikeskuses
ning uute nimede avastamist sündis mul idee
esineda 5. novembril meie kultuurikeskuses uue

kontserdiprogrammiga „KAKS TÄHTE“, kus
ma esitan Venemaa staaride Alla Pugatšova ja
Filipp Kirkorovi laule.
8. oktoobril esitasin osa nendest lauludest oma
kontserdiprogrammis „Kuldne sügis“ ning publiku soovil pidin kordama meeldivamaid laule.
Eriti meeldis laul „Une sarnane armastus“. Neid
laule ei ole kerge esitada pärast Alla Pugatšovat ja Lara Fabiani, sest tegemist on estraadilaulu tõelise klassikaga. Sellistest huvitun kõige
enam. Veel pole esitatud laulu „Kolm õnnelikku
päeva“, mis tõenäoliselt saavutab edu. Samuti
saate kuulata laule Filipp Kirkorovi repertuaarist, sh tema laule eesti keeles. Kontserdiprogrammi lõpetavad vene šansoonid. Uus kava on
valminud Venemaa turu jaoks. Ootan kõiki huvilisi! Kontserdil osaleb ka A. Makarova tantsuteater RADA.

Koolinoorte fotokonkurss
„Märka looma linnas“
Käimasoleval
loomakaitsekuul
kuulutas
Tallinna Keskkonnaamet koostöös Eesti
Loomakaitse Seltsiga välja Tallinna üldhariduskoolide õpilastele suunatud fotokonkursi
„Märka looma linnas“.
Konkursi eesmärk on märgata ja jäädvustada linnaruumis elavaid või linna „külastavaid“ loomi.
Olgu need siis imetajad, linnud, roomajad, kalad,
putukad või muud loomad. Fotode konkursile
esitamise tähtaeg on 20. november 2011 ja need
tuleb saata e-posti aadressile konkurss@loomakaitse.ee
Loomaaias või kodus oma lemmikloomadest tehtud pilte palutakse konkursile mitte saata.
Fotode hindamine toimub kolmes kategoorias: 1.4. klass, 5.-9. klass ning 10.-12. klass. Igas rühmas valib þürii välja kolm parimat fotot. Konkursi

94a, 94b ja 94c kinnistute detailplaneeringu koostamine”.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Lastejoonistuste näitus
Leonid Mihhailov
lastejoonistuste konkursi žürii esimees
29. oktoobril kl 14 avatakse Lindakivi Kultuurikeskuses lastejoonistuste näitus „Minu kallis Peipsimaa“, mis ootab külalisi 13. novembrini. Näitusel
eksponeeritakse laste joonistusi, kes osalesid MTÜ
Kultuuriselts Pritšudje korraldatud konkursil.
Konkursile laekus üle 170 töö 70 osalejalt. Žürii
valis võitjad erinevates vanuserühmades. Vanuses 5
kuni 9 aastat osutusid parimateks Dominik Konstantinov Tallinnast, Kristina Kirsipuu Lasnamäe Lastekeskusest ja Raian Rik Tallinnast. 10-aastaste seas

olid parimad Triinu Sepp, Oliver Larits ja BrittaElise Mets – kõik kolm Pelgulinna Gümnaasiumist.
11-aastaste seas tunnistati parimateks Zahar Maljarkin, Grete-Helena Tuisk Pelgulinna Gümnaasiumist
ja Jennifer Žukova Tallinnast. 12-aastaste seas tunnistati parimateks Valentina Šepljakova Oudovast
(venepäraselt – Gdov), Markus Nurste ja Elo Elmers
Pelgulinna Gümnaasiumist. Vanuserühmas 13–14
aastat võitsid Karina Svjatskaja Rae külast Kasepää
vallast ja Aleksandra Borovjova Oudovast.

tulemused avalikustatakse ning võitjaid autasustatakse lõpuüritusel, mis toimub 15. detsembril
2011 Roosikrantsi residentsis.
Þürii töös osalevad Tallinna abilinnapea Arvo
Sarapuu, Nõmme Noortemaja õpetaja Lada
Mehikas, MTÜ Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse
liige Evelyn Valtin ning loodusfotograafid Remo
Savisaar ja Karl Ander Adami.
Internetihääletuse teel selgitatakse välja ka rahva
lemmik. Hääletus toimub aadressil http://www.
loomakaitse.ee/loomadepaev2011/fotokonkurss,
ajavahemikul 28.novembrist - 11.detsembrini.
Fotokonkursi
tingimustega
saab
tutvuda
Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehel www.loomakaitse.ee. Fotokonkurss toimub Tallinna
Keskkonnaameti rahastamisel.

joonistusvõistlus I koht
12 a. Valentiina Sepljakova

joonistusvõistlus I koht
13 a. Karina Svjatskaja

joonistusvõistlus II koht
12 a. Markus Nurste

KULTUURIKESKUS
Kultuurikeskus
Lindakivi
Koorti 22, tel: 632
1062, www.lindakivi.ee
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29.10 kell 18.00 Noorteüritus KVN, pilet 3€
30.10 kell 17.00 Rahvamuusikaansambel
Zlatõje Gorõ kontsert ”Hei, slaavlased! ”, pilet
5€, pensionäridele 3€
04.11 kell 18.00 Stuudio “Meksvideo” juubeliõhtu, tasuta
05.11 kell 18.00 Sergei Maasini kontsert “Kaks
tähte” Alla Pugatðova ja Filipp Kirkorovi laulud, pilet 10€, 5€
06.11 kell 12.00 Hingedepäeva kontsert, tasuta
06.11 kell 18.00 Noorteüritus KVN, pilet 3€
12.11 kell 18.00 Tariverdievi mälestuskontsert,
pilet 7€, 5€
13.11 kell 12.00 Isadepäeva kontsert, pilet 2€
13.11 kell 17.00 Rahvamuusikaansambel

Zlatõje Gorõ kontsert „Jaluta kasakas”, pilet
5€, pensonäridele 3€
14.11 kell 19.00 Hansahoovi Teatri monoetendus kahes vaatuses “Sinised kilesussid jalas”,
autor Andrus Kivirähk. Osades Indrek Taalma.
Pilet 8, 10, 12€ müügil kohapeal ja Piletilevi
kassades.
19.11 kell 17.00 Esimene estraadi – ja rahvaste
tantsu festival. Estraaditantsude kontsert. Pilet
eelmüügist 2€, kontserdipäeval 3€
20.11 kell 17.00 Esimene estraadi – ja rahvaste tantsu festival. Rahvaste tantsude kontsert.
Pilet eelmüügist 2€, kontserdipäeval 3€
Näitused:
12.10 – 03.11 Juku ja Neeme Lall maalide näitus (fuajees)
27.10 – 13.11“Mu kallis Peipsimaa” laste joonistuste näitus
14.11 - 27.11 Kunstistuudio Valeris näitus

