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Kümme Lasnamäe haljasala saavad sellised
koerakakakastid.

Linnaosa
paigaldab
koerakakakastid
Esimeste seas said linnaosalt helkurkraed kätte lasteaia "Rukkilill" kasvandikud.

Lasnamäel helendab 200 last
Hulk lapsi on sügisestel
pimedatel hommikutel ja
õhtutel autojuhtidele paremini nähtavad, sest linnaosa
valitsus hankis kümnele
lasteaiale kokku 220
helkurkraed.
Helkurkraesid ei saanud kaugeltki
kõik lasteaiad. "Soovime eelkõige

näidata, et sellised valgust peegeldavad kraed muudavad liikluse laste
jaoks turvalisemaks, ja kutsuda
lastevanemaid kraesid soetama,"
ütles Lasnamäe linnaosa vanem
Olev Laanjärv.
ŠÐveitsis toodetud, lasteaia ja algklasside lastele mõeldud helkurkrae
maksab 110 krooni ja paar lasteaeda on neid juba omal algatusel hankinud. Samas maksab koerale mõeldud helkurvest 170 krooni.

Šveitsis ja Saksamaal väga populaarne krae on valmistatud polüesterriidest ja varustatud valgust
peegeldavast materjalist triipudega.
Krae ees- ja taganurgas on tugevdus, mis hoiab seda õiges asendis.
Mitte ainult helkurkrae, vaid igasugune helkur võib lapse päästa rängast õnnetusest. Eriti oluline on
helkurkraed kanda õhtuhämaruses
majade vahel mängival lapsel, sest
siinsetel autojuhtidel on erinevalt

arenenud lääneriikidest kombeks
elamurajoonides kihutada.
Helkurkraesid saab tellida Saku
Lastekaitse Ühingust telefonil 6 728
713 ja nende müügist saadavast
tulust läheb kümme protsenti reumaja vähihaigete laste toetuseks.

AIVAR T OOMPERE

Õigeusu kirik
tuleb Puju tänavale
Eesti Õigeusu Kiriku Sinod
valis Lasnamäele rajatava
õigeusu kiriku asukohaks
Puju tänava krundi, teatas
linnaosavanemale saadetud
kirjas metropoliit Kornelius.
"Eesti Õigeusu Kiriku Sinod
vaatas läbi Teie poolt pakutud ehituskrundid ja võttis vastu positiivse
otsuse õigeusu kiriku ehitamise
kohta aadressil Puju 1,3,5,7,9,"
seisab metropoliidi poolt Lasnamäe
linnaosa vanemale Olev Laanjärvele
saadetud kirjas.
Korneliuse teatel ootab kirik lootusega lõplikku otsust ehituskrundi
kinnitamise ja kogu ümbruskonna
detailplaneerimise kohta. Samas
loodab kirik, et lahenduse leiab
pühakoja ehitamiseks vajaliku infrastruktuuri arendamine, kirikule
ligipääsu kindlustamiseks vajalike

transpordiühenduste loomine jne.
Moskvale alluva õigeusu kiriku
metropoliit tänas Laanjärve aktiivse
abi ja osavõtu eest kiriku ehituskoha
eraldamisel ning avaldas lootust, et
kiriku paigutamine kõnealusesse
kohta osutub selle Lasnamäe piirkonna perspektiivplaneerimise esimeseks etapiks.
Kornelius tõdes, et kiriku vajadust
Lasnamäel kinnitab nii linnaosa
elanike soov kui ka vaimse, kultuurilise ja sotsiaalse elu tervenemise vajadus ning ärimeeste algatus
ehituse finantseerimise osas.
Laanjärve sõnul on tal hea meel,
et Lasnamäel midagi tekib, ehitatakse ja mõeldakse koos pikema
ajavahemiku peale, kui on üks valimistsükkel.

JAAK SILLASTE

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
paigaldab linnaosa hooldatavatele haljasaladele konstruktsioonid, mille küljes on kastid
ja kotid koerte väljaheidete
kogumiseks.
Eestis esmakordselt kasutatavad koerte väljaheidete
kastid ja nende korjamiseks
mõeldud kilekottide hoidjad
paigaldab linnaosavalitsus linnaosa 13 hooldatavast haljasalast kümnele, ütles linnamajanduse osakonna juhataja
Vello Karu.
Linnaosa kohustuste hulka
jääb kastide tühjendamine
kord nädalas ning kilekotihoidjates kottide vahetamine.
Linnaosa asub konstruktsioone paigaldama oktoobris.
"Üks hoidja mahutab 200
kotti, üks kott maksab linnaosale ühe krooni," selgitas
Karu. "Panen elanikele südamele, et nad kasutaks sealseid kilekotte sihipäraselt,
mitte ei võtaks tasuta jagatavaid kotte näiteks poes käimiseks, sest nende vahetamiseks mõeldud rahasumma
pole piiramatu."
Linnamajanduse osakonna
juhataja toonitas, et konstruktsioonide küljes asuvad kastid
on mõeldud vaid loomade väljaheidetele. "Väga paluks, et
nendesse ei hakataks prügiämbreid tühjendama ega
taarat toppima," lausus Karu.
Linnamajanduse osakonna
juhataja sõnul võiksid korteriühistud linnaosalt selliste abivahendite paigaldamisel eeskuju võtta.
Konstruktsioonide jooniste
ja valmistaja kohta saavad
huvilised teavet Lasnamäe
Linnaosa Valitsusest.

JAAK SILLASTE
Metropoliidi kirjas mainitud Puju tänavat veel Lasnamäe kaardilt ei
leia, perspektiivis rajatakse see Loopealsele.
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Linnaosad omavalitsusteks
Linnad on Eestis väga
erineva suurusega, alates
2000-3000 elanikust kuni ligi
400 000 elanikuga
Tallinnani.

Tibusid
loetakse sügisel,
ka siis, kui Tallinna linnal on talvel
ees järgmise aasta eelarve kinnitamine
ehk raha lugemine.
Lasnamäe linnaosa tibud, mis meile kõigile rõõmu valmistavad, on vastavalt võimalustele korrastatud pargid Kivila ja Asunduse tänaval, kasutuskõlbulikeks muudetud spordiväljakud Koorti tänaval ja Kuristiku
Gümnaasiumi hoovis.
Kevadel sai linnaosa enam-vähem puhtaks tänu töötute rakendamisele, elanike endi puhtusearmastuse muutumisele ja selleks lisavahendite
leidmisele Tallinna kukrust. Sügisel algas koristamine jälle otsast peale.
Suvel said lapsed mängida puhta liivaga ja värskelt värvitud kastides.
Jälle tänu linnaosavalitsuse ja ühistute koostööle.
Pandi nurgakivi suurele spordihoonele - esimesele viimastel aastatel
Lasnamäele linnarahadega ehitatavale ning ligi 70 miljonit maksma
minevale rajatisele. Noortel peab olema võimalus sporti teha, siis jääb
lolluste tegemisele vähem aega.
Koolidele on vaja kindlasti järgmisel aastal aiad ümber ehitada ning
spordiväljakud korda teha. Raha selleks on ning ehitajaid jätkub.
Ühistutel on palju häid mõtteid ja neid on alates aprillist iga kuu linnaosavalitsuses arutatud. Oleme jõudnud fassaadipasside muretsemises ühisele arusaamale. Linna kohus on ühistute (st majade) renoveerimisele igati kaasa aidata ka edaspidi.
Politsei sai osaliselt Lasnamäele tagasi toodud. Nüüd on järg siseministeeriumi käes, kes järgmisel aastal ehitab siia juba igati kaasaegse
politseihoone. Eraldame politseinikele elamispinda ning aitame kaasa, et
uus politseimaja saaks täidetud oma tööd austavate, oskavate ning üdini
ausate ametnikega.
Siis läheb turvalisemaks, kui oma osa on andnud kevadel sõlmitud
naabrivalve koostööprojekt ning kasvab meie kõigi valmidus ja julgus
sekkuda asjadesse, mis esmapilgul nagu meid ei puudutagi. Elu näitab,
et kuni ei ole meie endaga midagi juhtunud, on see nagu võõras probleem.
Lõpuks on linnaosa tasandil heaks kiidetud linnaosa arengukava ning
võime olla kindlamad, et elu läheb ka Lasnamäel edasi.
Kui kiiresti ja millise hinnaga, sellele peavad vastuse andma Teie poolt
20. oktoobril valitavad poliitikud, mõistuspäraseks muudetud juhtimisskeemi alusel töötavad linnaametnikud ning lõpuks me kõik koos.
Teineteist austades, mõistes ning, mis minu arvates on ülimalt vajalik,
ausalt asja ajades.

Linnadeks võivad olla maakonnakeskused, vallakeskused ja iseseisvad omavalitsuslikud asumid.
Tallinn on õiguslikult üks Harjumaa
omavalitsuslik üksus nagu maakonnakeskus, kuid samal ajal peavad
seda linna ÜRO, Euroopa Liit, kõik
erinevad riigid ja eestimaalased
Eesti Vabariigi pealinnaks.
Pealinn on igas riigis üks ja seetõttu peaks see omavalitsusüksus
omama erilist tähtsust. Kui Rahvusraamatukogul ja Tartu Ülikoolil on
oma seadus, siis Tallinnal kui pealinnal peaks see ammugi olema.
Eelmises Eesti Vabariigis see
seadus alates 1938. aastast oligi.
Siis kuulus kogu linnaalune maa ja
lisaks veel mitu mõisa Tallinna linnale. Nüüd, kui Tallinna linn tahaks
mõnda ruutmeetrit maad enda käsutusse saada, peab seda küsima
Harju Maakonnalt. Selline õiguslik
suhe tingib suurt ja kallist bürokraatiat ega ole millegagi põhjendatud.
Selle ammuräägitud probleemi lahendaks ära pealinnaseaduse vastuvõtmine.
Kui lähtuda tarkusest, et suurim
oht demokraatiale on võimu konsentratsioon, siis selle ohu likvideeriks sellise pealinnaseaduse vastuvõtmine, mis lubaks Tallinnas nagu
igas maakonnas omavalitsuste moodustamise linnaosavalitsuste baasil.
Niisuguse lahenduse pakkus välja
juba enne viimast suurt sõda majandusgeograaf akadeemik Edgar Kant.
Selliseid omavalitsuseüksusi võiks

Ülo Mallene peab praegusi linnaosavalitsusi vaid linnavõimu kohalikekeks kantseleideks.
Tallinnas olla 4-5. Kant pakkus tollases 136 000 elanikuga Tallinnas
välja neli linnarajooni (Nõmme oli
omaette linn).
Praegu on linnaosavalitsus tsentraliseeritud linnavõimu käepikendus
ehk kantselei kohapeal. Peaks aga
olema linnaelanikele lähim omavalitsusüksus, kes tunneb linnarajooni
eripära ja suudab kõige efektiivsemalt lahendada kohapealseid probleeme.

Tallinna linna võiks valitseda
suhteliselt väikese kantseleiga ülemlinnapea nagu seda tehakse meie
naaberpealinnades Helsingis ja
Stockholmis. Seega on linnaosavalitsusi ikkagi vaja, kuid ainult uuel
kujul ja kaasaegsema sisuga.

ÜLO MALLENE
majandusteadlane

Kuristiku Gümnaasium
saab mänguplatsi

Teie

OLEV L AANJÄRV

Lasnamäe arengukava
rändas linnavalitsusse
Viimase pooleteise aasta
jooksul valminud ja linnaosa halduskogu poolt
heaks kiidetud Lasnamäe
linnaosa arengukava rändas kuu alguses Tallinna
Linnavalitsusse.
Pärast linnavalitsuse seisukoha
saamist arutab arengukava linnavolikogu. Volikogus heakskiidetuna saab arengukavast lähema
kümne aasta Lasnamäe üldplaneeringu alus.
"Ja see peab olema raudne asi,
mis elab üle mitu valimisperioodi ja
on kohustuseks kõigile. Et kui
volikogu kinnitab, ei hakkaks
järgmised volikogud seda edaspidi

muutma," ütles linnaosa vanem
Olev Laanjärv.
"Lasnamäe arengukava 20022010" allkirjastanud Laanjärve
sõnul on arengukava tähtsust
raske ülehinnata.
Seni on Lasnamäe areng
toimunud kaootiliselt. "On olemas
mingi 80. aastatel tehtud detailplaneering, kuid see jäi lõpuni
teostamata. Kui vahepeal tekkis
kellegi soov midagi arendada, siis
on detailplaneeringusse tehtud uus
projekt, aga üldist nägemust
Lasnamäe arengust pole olnud,"
ütles linnaosavanem.

Pildi tegemise ajal olid praegusel palliplatsil vaid killustikuhunnikud.

Kärberi tänaval on nüüdsest
võimalik mängida käsipalli
igati nõuetekohasel platsil,
sest oktoobri keskel valmib
seal võrkaiaga piiratud õiges
mõõdus mänguväljak.

VLADIMIR HAZINSKI
linnaosa arendusnõunik

Kärberi 9, Kuristiku Gümnaasiumi
juures asuva asfaltkattega käsipalliplatsi mõõtmed on 44 korda 30

meetrit, platsil on väravad, see on
joonitud ning väljakut piirab kahe
kuni nelja meetri kõrgune aed.
Lasnamäe linnaosa vanema
reservfondist eraldatud raha eest
rajatud plats on mõeldud kõigile
huvilistele, samas korraldab seal
kehalise kasvatuse tunde gümnaasium.
Korras käsipalliplats on osake räämas staadionist. Linnaosa linnamajanduse osakonna juhataja Vello

Karu avaldas kahetsust, et kogu
kompleksi korrastamine venib.
"Samas on linna haridusamet
lubanud rahastada kogu staadioni
korrastamise. See peaks olema
järgmise aasta investeeringute
kavas, kui linnavolikogu selle kinnitab," lausus Karu.

T OIVO MOORAST
linnaosavanema asetäitja
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Lasnamäe kaks põhiprobleemi
Septembri lehes kutsusime erakondi avaldama arvamust Lasnamäe kahe olulisema probleemi kohta.
ajast, kui ma Lasnamäele
Sellest
enam kui 400 puud istutasin, on
möödas paarkümmend aastat. Kaasaegse ja turvalise elukeskkonna loomine on aga ka täna Lasnamäel tähtsaim ülesanne. Mõõdukate arvates
tuleb eelkõige teha korda kõik koolimajad ja võidelda kuritegevusega.
Praegune linnavalitsus on Tallinna
pikas ajaloos esimene, kes võimule
saades vähendas esimese sammuna
poole võrra koolide remondiraha.
on tähtsamad ülesanded
Lasnamäel
uute töökohtade loomine, mis
eeldab tehnoparkide arendamist
Tondirabal, piki Peterburi maanteed ja
Suur-Sõjamäel ning ettevõtlusinkubaatori loomist oma äri alustada
soovijate abistamiseks ja täiskasvanute vajalikele erialadele ümberõpetamise korraldamiseks.
17 tuhandest Tallinna tööbörsil
registreeritud töötust on kolmandik
lasnamäelased.
vajavad reaalseid
Linnaosavõimud
arenguprogramme: lühi- (3-5 aastat) ja pikaajalist (10-15 aastat). Uus
linnaosavalitsus on need juba koostanud, hea seegi. Nüüd tuleb kavandatu ellu viia, luues raha kulutamisele
tõhus järelevalvesüsteem. Erilist
tähelepanu pöörata sotsiaal-, kultuurija haridussfäärile. Ja saagem ometi
üle suurushullustusest! Kergejõustikuhall on tore mõte, kuid oleks liig raisata sellele 76 miljonit krooni. Meil napib
Rahvaliidu poolt läbiviidud
Eestimaa
küsitluse alusel pidasid 52% lasnamäelastest linnaosa põhiprobleemiks haljastuse vähesust, 37,5%
koristus- ja hooldusfirmade ebarahuldavat tegevust, 31% noorte huvi- ja
vabaajakeskuste vähesust, 23%
kuritegevuse suurt osakaalu, 10,5%
noorsoo tegevusetust.
Vastrajatud Kivila pargi kõrvale
tuleks aastani 2005 rajada 4 parki
kogumaksumusega 13,2 mln krooni,
põhiprobleemiks on tema
Lasnamäe
poolelijäämine. Teedevõrgustik on
lõpuni välja ehitamata, haljastuse ja
heakorra tase on madal. Vajadus
spordirajatiste järele on rahuldatud
vaid 15 protsendi ulatuses. Klubisid ja
raamatukogusid peaks olema kolm
korda rohkem.
Ebapiisav on ka Lasnamäel tehtavate linnapoolsete investeeringute
maht. Maksumaksjaid on meil 30 protsenti, investeeringuid saame aga
ei saa söönuks suurtest
Inimesed
sõnadest, vaid väikestest saiadest,
kõlab vana elutarkus. Ka hea linna
poliitika ei alga mitte kõlavatest lubadustest, vaid lihtsatest ja läbimõeldud
tegudest.
Tänane Lasnamäe vajab ennekõike
elukeskkonda, mille kohta võiks iga
tallinlane häbenemata öelda: see on
Euroopa linn. See tähendab, et linn
on puhas ja turvaline. See tähendab,
et võin oma lapse saata turvalisse ja
et tänase Lasnamäe suuriArvan,
maks probleemiks on see, et
inimestel on liiga vähe raha. Elatustase ei kasva piisavalt kiiresti. Tallinnas napib häid töökohti, osade tööde
eest ei maksta piisavalt, ümberõppe
võimalused on kehvad. Milles võiksid
seisneda lahendused? Muidugi on
need teada - vaja on investeerijaidettevõtjaid, kes meie linna moodsad
ja hästitasutavad töökohad looksid ja
inimesedki välja õpetaksid.

Selle asemel, et suunata maksumaksja raha Tallinna jätkusuutliku arengu
tagamiseks, otsustas linnavõim selle
matta asfaldisse. Tallinna suuremad
tänavad on tänaseks korras. Nüüd on
viimane aeg muuta ka õpikeskkond
21. sajandi Eestile kohaseks.
Mõõdukad on kindlad, et kolme
aastaga on võimalik teha korda kõik
pealinna koolid. Küsimus pole seejuures rahas, vaid tahtmises seada
koolide renoveerimine linna jaoks

lähiaastate prioriteediks. Õpikeskkonna kiire parandamine puudutab Lasnamäed väga otseselt, sest on ju kõik
linnaosa koolid ikka veel halli ja kurva
nõukogudeaegse välimusega.
Kuritegevuse vähendamiseks tuleb
tuua politseijaoskond tagasi Lasnamäele ja panna konstaabel tööle igas
asumis.
Laiemalt aitab turvalist Lasnamäed
luua siinse elukeskonna kaasajastamine. Selleks peab linn suurendama

korteriühistutele eraldatavat renoveerimistoetust, rajama uusi haljasalasid,
ehitama lastele mänguväljakuid ning
noortele vaba aja keskusi. Aeg, mil
Tallinna suurim linnaosa on investeeringute osas vaeslapse rollis, peab
lõppema.

Transpordivõrgu arendamine, mis
tähendab Laagna tee, Smuuli tee ja
Mustakivi tee pikendamist, Rahu tee
väljaehitamist, Peterburi maantee
rekonstrueerimist ja kvartalisiseste
teede remonti, samuti maa eraldamist
erasõidukitele statsionaarsete garaa¥þide (ka mitmekorruseliste) ehitamiseks - ilma korraliku teedevõrguta ei
arene ei uued tootmised, kauplusteketid ega teenindusvõrk, samuti ei
teki võimalusi elamukvartalite kor-

dategemiseks.
Linnakassas on Lasnamäe maksumaksjate raha ligi pool miljardit
krooni, millest peaks jätkuma nii
nimetatud sihtide saavutamiseks kui
ka koolide ja lasteaedade remondiks,
parkide rajamiseks, kultuuri- ja spordiobjektide võrgustiku laiendamiseks
ning sotsiaalvajadusteks. Paljudeks
eesmärkideks võiks saada raha
Euroopa sihtfondidest. Lähima kümne
aasta olulisimad objektid on lülitatud

Lasnamäe 2002.-2010. a. arengukavasse ning nüüd on kõige tähtsam
see ellu viia!

raha ka kõige elementaarsema jaoks.
Parandagem Lasnamäe elukeskkonda. Oleme hooletusse jätnud metsatukad ja pargid, spordiväljakud ja
staadionid, oma ainsa kultuurikeskuse, elamurajoonide vahel haigutavad tühermaad, kõikjal näeb räämas autoparklaid, turuplatse ja müügiputkasid.
Teeme oma kodu korda: roogime
puhtaks, haljastame, ehitame mänguja spordiplatsid, teeme korda koolis-

taadionid ja pargid. Seeläbi tõmbame
noored ära tänavatelt, eemale logelemisest, kuritegevusest ja narkomaaniast. Pean karjuvaks olukorda, mis on
kujunenud kultuuriasutuste osas. Neid
lihtsalt pole. Lindakivi meie vaba aja
veetmise probleeme ei lahenda. Küll
aga lahendaksid arvukad ja kõigile
kättesaadavad ajaveetmiskohad, võimalused loomingu ja spordiga tegelemiseks. See on jõukohane ka tagasihoidlikule eelarvele. Samuti tuleb

vastu seista alafinantseerimisele.
Olen kindel, et igakülgselt läbimõeldud arenguprogramm meelitab investoreid ligi, saadikute oskuslik töö aga
toob eelarvele täiendust.

järgmise 5 aasta jooksul vähemalt 2
parki maksumusega kokku 5 mln kr.
Kuna Rahvaliit pooldab suurema iseseisvuse andmist linnaosadele koos
vastavate finantseraldistega, peaks
haljastuse kulutused katma linnaosa.
Elanikes pahameelt tekitanud Väo
karjääri haljastus koos Pae karjääri
pargi rajamisega ületavad 60 mln piiri,
mistõttu siin tuleks kasutada ka
rahvusvaheliste organisatsioonide ja
toetusprojektide abi. Juba alustatud

puudeistutamise kampaaniatega on
võimalik haljastuse parandamisse
kaasata linnaosa elanikke ja noori.
Loodetavasti vähendab selline ühistegevus ka vandalismi ja parandab
elanike suhtumist "oma" varasse.
Elamukvartalite sageli koristamata
ja isegi räpased sisehoovid on
suuresti tingitud seal elavate inimeste
ebaperemehelikust käitumisest.
Loomulikult tuleb prügikonteinerid
õigeaegselt tühjendada ja puhastada,

kulutades sellele kuni 1mln krooni
aastas, kuid oma õueala korrashoid
peaks olema elanike endi asi. Miks
mitte teha vähemalt kord kuus oma
õue puhastuslaupäeva, hoolitsedes
samal ajal maja lastele lihtsama mänguväljaku rajamise eest?

umbes sama palju kui Pirita, kus
elanikke on 13 korda vähem. Eelisseisus on ka Nõmme, kuhu tehakse
rohkem investeeringuid kui Lasnamäele, ehkki elanikke on seal kolm
korda vähem. Tuleks arendada kõiki
linnaosasid. Millal jõuab ometi kord
järg Lasnamäe kätte?
Lasnamäel regionaalsete noorte-,
kultuuri- ja spordiürituste korraldamise
rahastamist kärbiti tänavu peaaegu
poole võrra. Selle tulemusel on meil

ühe elaniku kohta 5-6 korda vähem
raha kui Pirital. Millega on lasnamäelased linnavõimude pahameele ära
teeninud?
Arvan, et selline olukord on seotud
mandaatide ebavõrdse jaotamisega
kaheksa linnaosa vahel. Kui kõik
mandaadid jaguneksid elanike arvust
lähtuvalt, valitaks Lasnamäelt volikogusse 19 saadikut praeguse 13
asemel, Piritalt aga vaid üks praeguse viie asemel. Saadikute sellise

arvulise vastavuse korral oleks kõige
suurema linnaosa vajaduste eiramine
vaevalt võimalik. Seni aga jätkavad
eliitlinnaosad paraku vähemedukate
maksumaksjate kulul elamist.

kordatehtud kooli, kus ta saab head
haridust. See tähendab ka, et teda
õpetab hästi motiveeritud asjatundlik
õpetaja, kellele makstakse tema töö
eest väärilist palka.
Kui mu laps on terve ja haritud, on
ta läbilöögivõimeline mis tahes oludes. Kogemus näitab, et iga haridusse taibukalt paigutatud taaler annab
pikemas perspektiivis kümne- kuni
kahekümnekordset tulu. Sellepärast
investeerivad euroopalikult mõtlevad

ühiskonnad oma jätkusuutlikkuse
aluspõhja - oma rahva haridusse.
Seepärast on ka Res Publica üheks
peaeesmärgiks haritud inimene.
Mõistagi pole see eesmärk odav.
Raha ei kasva puu otsas. Tahame
lõpetada arutu laristamise linna rahadega ja tõsta taas au sisse aruka
majandamise igivanad põhimõtted.
Tahame muuta otsuste tegemise
kõigile arusaadavaks ja põhjendatuks,
tahame teha selgeks, kes mille eest

siin linnas vastutab. Seepärast on
Res Publica teiseks peaeesmärgiks
lihtne, tõhus ja aus riik. Selline riik
saab alguse igast omavalitsusest.
Mida selgemalt ja arusaadavamalt
aetakse asju siin, seda kindlamalt
suudab riik kodanikku veenda enda
tõhususes ja mõttekuses.

Aga mida saab inimene ise teha, et
saada rohkem raha? Esimese asjana
tuleb muidugi ise töökas ja visa olla.
Kuid palju oleneb ka sellest, kuidas
linna juhitakse. Kui tahate hakata
rohkem teenima, siis hääletage
lähenevatel valimistel nende erakondade poolt, kes panevad pearõhu
ettevõtja jaoks sõbraliku keskkonna
loomisele. Just see on kõige kiirem
viis igaühe rahakotte täita, sest
ettevõtjatest algab meie kõigi rikkus.

Isamaaliit on hea valik, sest tahame
lahendada kiiresti kõik probleemid,
millega investeerijad rahul pole alates ehituslubade väljastamise kiirusest kuni korruptsiooni väljajuurimiseni igal tasandil.
Teine Lasnamäe probleem on see,
et linnaosale kulutatakse liiga vähe
raha, kuigi siin elab neljandik linlastest. Aga igast kümnest kroonist, mis
linnakassast välja antakse, läheb vaid
kroon Lasnamäele. Seepärast ongi

Lasnamäel niidetavat murupinda,
spordiplatse, kultuurirajatisi mitu
korda vähem kui mujal. See peab
muutuma. Just Lasnamäel on linna
abi vaja, kuna siin elavad keskmiselt
vähem teenivad inimesed. Olukord,
kus lasnamäelased peavad üleval
kogu linna, on ebaõiglane.

I NDREK T ARAND
Rahvaerakond Mõõdukad

VLADIMIR HAZINSKI
Reformierakond

I GOR GROMOV
Keskerakond

ENE T OMBERG
Eestimaa Rahvaliit

L EONID MIHHAILOV
Vene Erakondade Liit

T IIT MATSULEVITŠ
Res Publica

JÜRI MÕIS
Isamaaliit
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Kiri
Lindakivi
keskuse juurde
ülekäigurada
Teen ettepaneku rajada
Liikuri tänavalt Koorti tänavale
Lindakivi keskuse juurde
jalakäijate ülekäigurada. Väga
paljud Liikuri tänaval elavad
lapsed käivad kultuurikeskuse
ringides ja õpivad Lasnamäe
Vene Gümnaasiumis, mis
asub Loitsu tänaval. Praegu
olemasolev ülekäigurada asub
liiga kaugel, buss nr 35 peatuses. Ehk oleks võimalik
paigaldada näiteks valgusfoor?

ANNA

Kes getostab
Lasnamäe?
Alvari tänava ja ka Paasiku
rajooni elanikud kasutavad linnasõiduks busse nr. 67 ja 68.
Alvari tänavalt kuni Loitsu
tänava lasteaedadeni kasutame sissetallatud rada, mis
on paljude kasutajate poolt
muudetud lausa teeks. Paraku
on kolmveerand aastast on
seal porine. Selle tee pikkus
on kõigest 120-150 m. Kahju,
et jalgrattatee tegemisel ei
märgatud seda. Ja see jalgratta- ja jalakäijate tee on praktiliselt kasutu, ei näe seal sõitjaid ega käijaid.
Mitte ainult eesti keele õpetamine ei integreeri, integratsioonis on oluline ka niisugune väike, aga vajalik tähelepanu inimeste elukeskkonnale.
Ühtlasi sooviksin ajalehest
lugeda pädeva ametniku põhjendust, miks on teostatud
Lasnamäe sunniviisilist
getostamist ja tema arvelt
teiste elurajoonide eelistamist.

J. K.

Vanale karjäärile
uus elu!
Lugesime huviga ajalehes
Lasnamäe ilmunud Igor
Gromovi kirjutist “Vanast
paekarjäärist võib saada
paepark”.
Meie pere elab elab selle
karjääri - koleda ja hooletussejäetud paiga läheduses
ning arusaadavalt tekitasid
tolles kirjutises esitatud ideed
meis elavat huvi. Oleme kahe
käega valmis hääletama selle
poolt, et sinna rajataks park,
paemuuseum, rulluisu- ja jalgrattateed, kohad, kus saaks
supelda, paadiga sõita ja kala
püüda.
Tore, et Lasnamäel on võimul inimesed, kes püüavad
muuta meie linnaosa kaunimaks, õdusamaks ja elanikele
mugavamaks.

DMITRI , L EENA , R OBERT

Lasnamäe sai
kaks munitsipaalmaja
Lasnamäe sai oktoobris
kaks munitsipaalmaja, mis
asuvad aadressidel Pae 48
ja Alveri 37.
Pae 48 läksid renoveerimistööd
linnale maksma 9,1 miljonit krooni.
Tööde käigus ehitati ümber kolmekorruseline hoone, milles on 24 korterit. Vahetati välja ka kõik tehnosüsteemid alates vee- ja kanalisatsioonitorustikest, lõpetades elektrisüsteemiga.
Renoveeritud majas on 18 ühetoalist korterit pindalaga 30-37 ruutmeetrit ja kuus kahetoalist korterit
suurusega 53-55 ruutmeetrit.
7. oktoobril avati munitsipaalmaja
Alvari 37, mille ehitamine läks linnale
maksma 18 miljonit krooni. Hoone
on uus neljakorruseline paneelelamu, milles on 44 korterit.
Igale korteriomanikul on keldriboks, samuti saavad elanikud kasutada sauna ja puhkeruumi. Korterite

Pae 48 plahvatas kolm aastat tagasi pomm ja sellest ajast seisis
maja tühjana.
vannitubades on põrandaküte ning
köögis on linna poolt paigaldatud
pliit.
Lisaks saab iga elanik toas reguleerida endale sobiva temperatuuri.
Hoones on 16 ühetoalist korterit,

24 kahetoalist korterit ja neli kolmetoalist korterit.

PAAVO PETTAI
linnaosa vanema asetäitja

Kivila park ja Narva
maantee on valgustatud
firmadele ja politseile, kes on vastsel
puhkekohal seni silma peal hoidnud
ja teevad seda loodetavasti ka edaspidi," lausus Laanjärv.

Kivila 3H asuva pargi
valminud osa on nüüdsest
valgustatud, samuti on öösiti
valge Vana-Narva maantee
kogu Lasnamäe ulatuses.
Kivila pargi esimese etapi tööde
käigus paigaldas linnaosavalitsus
parki uued kaablid, eemaldas vanad
postid ja paigaldas uued. 436 000
krooni valgustuse paigaldamiseks
tuli linnaosavanema reservfondist.
1,3 hektari suuruse pargi esimese
etapi rajamisse on Tallinn investeerinud 2,8 miljonit krooni, mille eest
on valminud teed, rajatud haljastus,
mänguväljak ja paigaldatud hulk
pinke.
Linnaosavanem Olev Laanjärve
sõnul peab valgustus kaasa aitama
pargi säilimisele. "Olen tänulik turva-

Vana-Narva
maanteel lambid
15. oktoobrist on valgustatud ka
Vana-Narva maantee kogu Lasnamäe ulatuses.
Järgmisel aastal on plaanis
Mustakivi teest Vana-Narva maantee 150-ni rajada 2,3 kilomeetri
pikkune jalgrattatee.
Seni märgistasid küllaltki pikal
lõigul tee kulgemist vaid helkuritega
postid.

L EA RINGO
Kivila pargi valgustus peab
kaasa aitama pargi säilimisele.

peaspetsialist

Linnaosa pakub töötutele tööd
Lasnamäe valitsus kutsub
jätkuvalt linnaosas elavaid
töötuid heakorratöödel abirahale lisa teenima.
Töötahtelistel töötutel tuleb esmalt
pöörduda Tallinna Tööhõiveame-

tisse ja võtta sealt linnaosavalitsusele registreeritud töötu staatust tõendav suunamiskiri.
Augusti ja septembri lehtedes
avaldatud kuulutuste abiga oleme
leidnud vaid neli töötahtelist töötut.
Loodan, et seoses põllutööde
lõppemisega on neile lisa tulemas.

Rahvakunsti klubi
ootab huvilisi
Toimetus
Telefon: 6 457 718,
e-post: toimetus@lasnamae.
tallinnlv.ee
Reklaami tellimine:
Monika Huum, tel 6 277 287,
faks 6 277 286, GSM 051 41 278,
e-post: info@ssm.ee.

Ootame Teie arvamusi:

Reklaami hinnakiri:

toimetus@lasnamae.tallinnlv.ee

1/1 280x390 mm 15 000 kr
1/2 280x195 mm 9 500 kr
1/4 140x195 mm 5 500 kr
1/8 140x97,5 mm 3 000 kr
1/16
70x97,5 mm
1850 kr

Lasnamäe linnaosa
valitsuse infotelefon
6 457 700

Konkurss
Kodu Kauniks!

Rahvakunsti klubi ootab
käsitööhuvilisi nii vene- kui eestikeelsetesse rühmadesse aadressil
Kalevipoja 10. Teavet saab telefonidel 6 327 214 ja 6 237 285.

Noortekeskuse
ürituste kava
Lasnamäe Avatud Noortekeskuses
on oktoobri lõpuni järgmised üritused: 18.10 kl 15 legendaarne
mälumäng "Kuldvillak"; 25.10 kl 19
noortebändi LANK UNPLUGGED
kontsert; 29.10 kell 15 teadmiste
kontrollmäng "Kahevõitlus".

Täiendavat teavet saab linnaosavalitsusest Punane 16 tuba
201, infolauast või telefonil 6 457
701.

VELLO KARU
linnamajanduse osakonna juhataja

Sotsiaalkeskuses
saab osta Marati
tooteid
24.10 kl 11 toimub Marati toodete
müük.
Iga kuu teisel ja neljandal
kolmapäeval kl 13.30 käib koos
kohvik-klubi SUITSUPÄÄSUKE,
kuhu oodatakse liikmeks eriti
mehi.
Jätkub arvutiõpe.

Olev Laanjärv
STV-s
18. oktoobril kell 21 esineb
telekanalis STV Lasnamäe linnaosa vanem Olev Laanjärv.

Ajakiri Kodu ja Aed kutsub
osalema konkursil Kodu
Kauniks, mille eesmärk on
leida ja tunnustada ilusaid
kodusid, huvitavalt kujundatud aedu ja põnevaid ideid.
Töid hinnatakse kolmes
kategoorias:
* kodukujundus. Osa võivad võtta kõik, kelle kodu
pole kujundanud kutseline
sisekujundaja ja kes ise ei
tegutse sisekujundajana.
Osalemiseks tuleb saata
vähemalt viis fotot vähemalt
kahest ruumist;
* aiavõistlus. Osa võivad
võtta kõik, kes ei tööta aednikuna ja kelle aeda pole
algusest lõpuni kujundanud
professionaal. Osalemiseks
tuleb saata vähemalt viis
fotot, millel kajastuks aia
üldilme (mitte niivõrd üksikud
taimed);
* ideevõistlus.
Ideevõistlusel otsitakse
järgimist väärivaid ja huvitavalt teostatud sisustus-,
aiakujundus- ja ehitusideid.
Ideevõistlusest võivad osa
võtta ka professionaalid.
Osalemiseks tuleb võistlusele
saata foto(d) teostatud ideest
ja selle tegemise õpetus.
Kõigilt osalejailt oodatakse
ka ennast ja oma peret
tutvustavat kirja koos nime,
aadressi ja telefoninumbriga.
Auhinnad
Võistluse auhinnafond on
30 000 krooni, mis vääriliste
tööde olemasolul jaguneb
võrdselt kõigi võitjate vahel.
Kui mingis kategoorias
puuduvad väärilised
võistlustööd, siis jätab ¥ürii
endale õiguse preemiaid
ümber jagada. Konkurssi
toetab Hansapank.
Võistlusel osalemiseks:
Saada hiljemalt 1. novembriks fotod kaaskirjaga aadressil: Kodu kauniks!, Kodu
&Aed, Sakala 16, 10141
Tallinn.

Kultuurikeskuse
"Lindakivi"
ürituste kava
16.10 kl 18 ZLATÕJE GORÕ
kontsert; tasuta 17.10 kl 19
LK APLAUS kontsert 18.10 kl
19 Akadeemilise Lavakunsti
Stuudio etendus "Võitlejad"
18.10 kl 19 tantsuõhtu
ansambliga FOR YOU; pilet
30.- 19.10 kl 18 KVN 25.10 kl
19 tantsuõhtu BIG BAND
POLYCONiga; pilet 30.-26.10
kl 11 Vabariiklik laste
estraadilaulu konkurss 27.10
kl 12 VDOHNOVENIE kontsert pensionäridele; tasuta 27.10 kl 17 ansambli IRIS
5.aastapäeva kontsert 02.11
kl 13 Hingedepäeva kontsert
- esinevad KK LINDAKIVI
kollektiivid; tasuta 02.11 kl 14
kontsert pensionäridele esineb Ivan Semjonov; tasuta
09.11 kl 15 Olga Lundi
kontsert. Igal reedel kl 19
tantsuõhtu; pilet 30.-. Igal
laupäeval kl 20 tantsuõhtu
ansambliga EHO; pilet 30.-.
Igal pühapäeval (v.a 20.10)
kl 14 noorte disko; pilet 20.-.

