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Heakorrakuu 14.aprillist 15.maini

Palkame töötuid
heakorratöödele
Esimesed töötud on juba palgatud
koristustöödele. Alates 24.03.-31.12.2003
on Lasnamäel heakorratöödele
kaasatud igal kuul kuni 20 töötut.
Tööpäev töötutel ei erine teistest töövõtjatest, töötatakse 8 tundi päevas
viiel tööpäeval nädalas. Töötasu on
kokkuleppe kohaselt 18 krooni tunnis,
millest arvestatakse maha vaid
üksikisiku tulumaks. Ülejäänud
maksud tasub Tallinna linn.

Teadmiseks töötutele:
Kõigepealt tuleb pöörduda Tallinna
Tööhõiveametisse, Endla tn 4 ja võtta
sealt suunamisleht tööle Lasnamäele.
Seejärel minna aadressil Narva mnt.
150/28a, kus asub Lasnamäe
Haljastuse OÜ. Seal vormistatakse
soovijad töövõtulepinguga tööle.
Vajalik on kaasa võtta isikut tõendav
dokument. Tööpäeva algus on kell
8.00. Peamiselt toimub prahipuhastus
Lasnamäe reservmaadel.
Vello Karu
Lasnamäel, Suur-Sõjamäe 31a avati 20.veebruaril 2003 Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehas, mis on ainulaadne Eestis ja vastavuses Eesti keskkonnastrateegiaga

Linnaosa tegevusplaan heakorrakuul
Laupäeval, 10.mail
Lasnamäe heakorrapäev,
mil ootame kõiki asutusi ja
elanikke laupäevakule.
Linnaosavalitsuse ametnikud
puhastavad Narva mnt nõlvade ja
Vormsi tn haljasala.
Suuremõõtmelise prahi jaoks tellitakse igasse mikrorajooni suured
prügikonteinerid, mille tühjendamise
eest tasub linnaosavalitsus.

Remont- ja ehitustööd kogu kuu
jooksul:
- paigaldatakse 20 istepinki koos
prügiurnidega
- vahetatakse linnaosa halduses
olevate laste mänguväljakute
liivakastides liiv (104 tk);
nimekiri liivakastidest asub
linnavalitsuse infolauas
- remonditakse ja värvitakse
linnaosa halduses olevate laste
mänguväljakute väikevormid

Konkurss
“Lasnamäe puhtaks”
- tingimused
- konkursil osaleda soovijad peavad
end kirjalikult registreerima hiljemalt
15. aprilliks 2003, esitades avalduse
Lasnamäe Linnaosa Valitsusele
(Punane 16). Avalduses näidata
ära, kes soovib osaleda, osaleja(te) kontaktandmed, kus asub
korrastatav territoorium ja kui suur
see on (ei pea olema hoonega
seotud; kui on heatahte ettevõtmine
või sponsorlus, siis see lisada
avaldusele).
- konkursil hinnatakse Lasnamäe
linnaosal olevaid territooriume
- konkursil osalemiseks
moodustatakse kolm erinevat rühma:
1.korteriühistud, elamuühistud,
eramajade omanikud ja
kinnisvarahoolduse firmad
2.haridusasutused
3.ettevõtted

- linnaosavalitsuse poolt
moodustatud konkursikomisjon
hindab alates 10.maist 2 nädala
jooksul konkursile laekunud elamute
/ hoonete ümbruse või haljasala
heakorda ja puhtust
- hindamisel arvestatakse
ka hoonete ümber olevate
mänguväljakute ja kõnniteede
olukorda
- parimate väljaselgitamine:
komisjon valib välja igas rühmas
sõltuvalt osalejate arvust üks kuni
viis hindamisel enam punkte saanud
objekti, mille korrastajatele antakse
auhinnad

Prahi ja puistematerjali
koristamine kogu kuu jooksul:
- talvise puistematerjali
kokkukorjamine sisekvartalite teedelt
ja pühkmete ladustamine prügimäele
- omavoliliselt tekitatud prügilate
likvideerimine ( Narva mnt äärest
kuni Pirita jõeni, Liikuri tn ja Smuuli
tee vaheline maa-ala, Narva mnt
ja Mustakivi tee vaheline maa-ala,
Võidujooksu tn vaheline tühermaa,
Lasnamäe tn ja Sikupilli asum,

Tondiraba tn – Paasiku tn – Katleri
tn vaheline maa-ala, perspektiivse
Rahu tee maa-ala, Laagna tee
nõlvade puhastamine )
- Loopealse, Paekalda ja Pae pargi
territooriumi koristamine, maa-ala
planeerimine ja prahi kallamiseks
juurdepääsude tõkestamine

EMEX-i kampaania
heakorrakuul

Ohtlike jäätmete
kogumiskonteinerite
asukohad

tasuta kogutakse kokku ja
utiliseeritakse autovrakid ning
olmemetallijäätmed, vajalik eelnev
kokkulepe:
- tööpäeviti kell 8.00- 16.30
telefonil 625 8666 või tasuta mobiili
lühinumbril 91 255
romu äraveoks esitada isikut
tõendav dokument, anda tellimuse
täitmisel allkiri ning võimaluse korral
auto tehniline pass
ise romu EMEX-isse viimisel
tasutakse toojale vanametalli hind
740.-kr/tonn
kõigi autovraki loovutajate vahel
loositakse välja 10 000 krooni
maksev televiisor

kõigi kolme rühma seast valitakse
välja korrastatuim objekt, mille eest
antakse välja peaauhind

Kasutamiskõlbmatute
patareide kogumiskastide
asukohad

Ootame aktiivset osavõttu!

Vikerlase 16, Laagna Gümnaasium
Punane 46, Punane Selver

Vello Karu,
Linnamajanduse osakonna juhataja
(tel. 645 7701)

NESTE Smuuli
Punane 43
NESTE Peterburi tee /Vesse
Peterburi mnt 48
STATOIL Võidujooksu
Võidujooksu 10
Vastu võetakse:
- Jääkõlisid ( 20 liitrit korraga ) ja
õlifiltreid, õliseid pühkmematerjale
- Värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmeid
jaepakendis ( 10 liitrit )
- Patareisid ja akusid
- Elavhõbelampe ( 10 tükki korraga )
- Aegunud ja kasutuskõbmatuid
ravimeid ja muid meditsiinilisi
jäätmeid ( 2 kg korraga )
- Kemikaale ja pestitsiidide jäätmeid
( 10 liitrit )

Ohtlike jäätmete
äraandmiseks tuleb pöörduda
tankla töötaja poole, kes avab
ja suleb konteineri.

Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse poolt paigaldavate
prügikonteinerite asukohad
ja paigalduse kuupäevad
heakorrakuu raames 2003.a
LASNAMÄE ELANIKELE
1. Pallasti 17,19 juures / 7. aprill
2. Pae 23,27 / 13. aprill
3. Punane 17ja 19 / 5. mai
4. Paasiku 16 vastas / 10. mai
5. Vilisuu 4,5 hoovis / 14. aprill.
6. Liikuri 38 / 4. aprill
7. Kihnu 20 hoovis / 2. mai
8. Sinimäe 4 vastas / 21. aprill
9. Kivila16 / 24. aprill
10. Kärberi 16,24 / 16. aprill
11. Läänemere tee 33 / 7. mai
12. Muhu 1 ja 5 vahel / 28. aprill

Tallinna Jäätmekeskuse AS
teatab:
Heakorrakuul 18.aprillist
kuni 27. aprillini ja 01.maist
kuni 11.maini on Lasnamäe
Linnaosa Valitsusel koristusprügi
ladestamiseks Pääsküla prügilasse
hinnasoodustuse perioodid.
Linnakodanikud võivad koristusprügi
vedada Pääsküla prügilasse
soodushindadega alates 14. aprillist
kuni 15.maini.

Lasnamäe linnaosa valitsuse
info: tel. 6 457 700,
info@lasnamae.tallinnlv.ee
Toimetus:
Seven Styles Marketing OÜ
tel. 6 277 282
e-post: info@ssm.ee
Reklaami tellimine:
tel. 6 277 286
faks 6 277 285
e-post: info@ssm.ee
Vene 10, 10123 Tallinn
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Asun lasnamäelasi
esindama
Kandideerisin viimastel
valimistel Eesti Vabariigi
Riigikokku, täna olen
Riigikogu liige.
Usun südamest, et
Lasnamäe elanikud
mõistavad ning toetavad
minu valikut asuda
suurima Eesti asumi,
Lasnamäe linnaosa õigusi
konkretiseerima kõrgeimal
tasandil.
Pean oma missiooniks
Riigikogu töös rakendada
teadmised ja kogemus ligi
poolteist aastat kestnud
koostööst Lasnamäe
elanikega ning asutuste ja
ettevõtetega.

usaldatavust, kokkulepetest kinnipidamist, inimlikku headust ja töökust.
Neid alustalasid soovin jätkuvalt ka
Lasnamäele.
Usun südamest, et mul jätkub jõudu
muuta seda, mida ma saan muuta,
et mul jätkub kannatlikkust leppida

sellega, mida ma muuta ei saa ja et
mul jätkub tarkust neil kahel vahet
teha.

Sügava austusega,
Olev Laanjärv

Kindlasti osalen aktiivselt kõiges,
mis aitab mõistetavamaks ja
tulemuslikumaks muuta Eestimaa
korrakaitset ja turvalisust, nii et iga
ametnik neis valdkondades tunneks
end austust väärivalt ja elanikud
julgeksid usaldada turvatunde eest
vastutajaid.

Lasnamäe linnaosa saab
10-aastaseks. Enne seda kuulus
Lasnamäe territoorium Tallinna
omaaegse Idarajooni koosseisu.
Kolmapäev, 23.aprill
Kell 12.00 Paekaare Gümnaasiumis
(Punane tn 17) koolidevaheline
võistlus “Reis liiklusmärkide
maailma”
Kell 20.00 LASNAMÄE PÄEVADE
AVAMINE Jüriöö pargis (Peterburi
tee 48 vastas) ja JÜRIÖÖ
ÜLESTÕUSU 660.aastapäeva
tähistamine

Tänan südamest neid, kes mind
usaldasid, oma valijaid Tallinna
Kesklinnast, Piritalt ja Lasnamäelt.
Tänan oma perekonda ja häid
mõttekaaslasi ning kolleege. Tänan
huvitavate vestluste eest ajakirjanikke
ja luban enesele muheda muige,
sest üksteisemõistmist näitab mu
vestluskaaslaste pikantne valik
vestlusteemadest avalikkuse
teavitamisel.
Teile kõigile toetudes asun täitma
X Riigikogu liikme tööülesandeid
ja luban, et ei unusta oma väärtushinnanguid. Jään alati hindama

LASNAMÄE X
PÄEVADE KAVA

Neljapäev, 24.aprill
Kell 10.00 LASTEAEDADE
TEATEVÕISTLUS Lasnamäe
Spordikompleksis (Pae tn 1)
Kell 13.00 Lasnamäe koolide
1.-5.kl. õpilaste mälumäng Katleri
Põhikoolis (Katleri 2a)
Lasnamäe Linnaosa vanem Olev Laanjärv kandideeris Riigikokku Keskerakonna
koosseisus, 2.valimisringkonnas, kogudes 557 häält.
Alates 01.04.2003 on Tallinna linnapea käskkirjaga pandud Lasnamäe linnaosavanema
ülesanded linnaosa vanema asetäitja Toivo Moorast´ile, kuni uue linnaosavanema
ametisse kinnitamiseni.

Jüriöö ülestõus ja Jüripäev Eestis

Reede, 25.aprill
Kell 14.00 KOOLIDE ÜHISKONTSERT
Lindakivi Kultuurikeskuses
(Koorti tn 22)
Kell 15.00 Noorte käsipalliturniir
Lasnamäe Spordikompleksis (Pae tn 1)
Kell 16.00 POLITSEIPÄEV Lindakivi
Kultuurikeskuse taga oleval platsil
ja kultuurikeskuse väikeses saalis.
Esineb Politseiorkester, lastega kohtub
Lõvi Leo, politseitelgis jagavad
infot noorsoopolitseinikud, lastele
korraldatakse joonistusvõistlus.
Toimub korvpallivõistlus politseinike
ja Lasnamäe noorte vahel.
Kultuurikeskuse väikeses saalis
näidatakse filme “Tegi pätti” ja “Eesti
politsei 80”.
Kell 19.00 Tantsuõhtu ansambliga
FOR YOU Lindakivi Kultuurikeskuse
tantsusaalis (Koorti tn 22)
Laupäev, 26.aprill
Kell 12.00 Judoturniir Lasnamäe
Spordikompleksis (Pae tn 1)
VABAÕHUKONTSERT
Mustakivi turul:
Kell 12.00 TantsustuudioTerpshiora,
Street Ballett, Ansambel Vox , LK Aplaus
Kell 14.00 Ansambel IRIS
Kell 15.00 Rahvamuusikaansambel
MEERO, tantsuansambel Savijalakesed
Kell 16.00 Zlatõje Gorõ ja
rahvapilliorkester
Kell 20.00 Tantsuõhtu ansambliga
EHO Lindakivi Kultuurikeskuse
tantsusaalis (Koorti tn 22)

Jüripäev Jüriöö pargis Lasnamäel 23. aprillil 2002. Tänavu tähistatakse samas Jüriöö ülestõusu 660. aastapäeva.

Jüriöö ülestõusu algust
kuulutati Harjumaa kõrgel
künkal süüdatud märgutulega
660 aastat tagasi, 1343. aasta
23. aprilli ööl, mil talupojad
tõusid Harjumaa aadlike vastu
üles. Tänaseks on sellele
kohale rajatud Jüriöö park
(Peterburi mnt ääres).
Vaenlastele asuti veriselt kätte
maksma kogu ülekohtu eest, mida
juba üle saja aasta oli talutud. Kogu
Harjumaal põletati maha mõisaid ja
kirikuid ning tapeti kõik sakslased,

kes kätte saadi. Vallutati ka tugevasti
kindlustatud Padise klooster.
Eluga pääsenud sakslased põgenesid
Tallinna, mis oli varsti ainuke võõrvõimust
vabastamata koht Harjumaal. Tallinna
piiranud eestlaste vägi sai 14. mail orduväelt lüüa. Ülestõusu teise laine tähtsamad keskused Harjus olid Varbola ja
Loone (Lohu) linnused. Preisimaalt
saabunud Saksa ordu abivägede ees
olid aga needki sunnitud alistuma.
Jüripäeva tähistatakse 23. aprillil. Eesti
rahvakalendris märgib see kevadiste
tööde algust. Jüripäeva peeti põllumehe
töökalendris suve alguseks, mis kestis

mihklini, seega viis pikka kuud.
Jüripäeva paiku lasti kari välja ja alustati
künniga, samuti peeti seda kolimiseks
soodsaks päevaks. Jüripäev oli majandusaasta pööripäev, sellega algas vanasti
põllumehe tõekspidamise järgi õige kevad ja võis põllule tööle minna. Eesti
rahvatraditsioonis on Jüri suvetooja.
Jüriööl alustab mets kasvamist. Suuri
puid võib ainult jüripäeval istutada, siis
lähevad kasvama. Jüripäeval avaneb
ilm uuele elule, loodus läheb lahti ning
maa ärkab surmaunest – kuni jüripäevani on maa hingamata, mürgine. Püha
Jüri oli muide ka Tallinna Mustpeade
vennaskonna, linna kaitsjate, algne
kaitsepühak.

Meie jaoks ajaloost tuntud komme on
jüritule põletamine. Seda seletati lahti kui
traditsiooni, mis tekkis Jüriöö ülestõusu
mälestuseks. Kuid tegelikult on tulede
põletamisel ja välja peal kõva kära
tekitamisel hoopis sügavam uskumuslik
taust. Tuld peetakse kõikide loodusrahvaste juures võimsaimaks puhastavaks jõuks, mida kasutati ja kasutatakse
veel praegugi laialdaselt puhastavas
ja tõrjemaagias. Hämaras tule ääres
istumine pidavat puhastama hinge ja
tegema selle lahti algavale suvele.

Piret Kuusk

Pühapäev, 27.aprill
Kell 9.00 Minijalgpalliturniir Lasnamäe
Spordikompleksis (Pae tn 1)
Kell 12.00 Jõutõstmise võistlused
Lasnamäe Spordikompleksis (Pae tn1)
Kell 12.00
- TULETÕRJE- JA PÄÄSTETEHNIKA
näitus ja demonstratsioon
- Lindakivi Kultuurikeskuse juures
EESTI NAABRIVALVE tegevuse
tutvustus
VABAÕHUKONTSERT
Lindakivi Kultuurikeskuse juures:
Kell 13.00 Tantsustuudio Terpshihora,
Street Ballett, ansambel Vox, LK Aplaus
Kell 14.30 Ansambel Ultramarin
Kell 15.00 IVO LINNA ja Anti Kammiste
Kell 16.00 Breiktants
Kell 17.00 Disko,DJ Vadim
Antsupov (Raadio 4)
Kontserdi ajal lõbustab lapsi kloun
Elias. Töötab batuut.
LASTE JOONISTUSTE NÄITUS ON
LINDAKIVI KULTUURIKESKUSE
FUAJEES AVATUD 16.-27.APRILLIL
KELL 10.00-20.00
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ANSAMBEL “I R I S ” -

konkursi “Tee tähtede juurde” parimad
19.-24.veebruaril toimus
rahvusvaheline noorte
estraadimuusika konkurss
Peterburis, Venemaal, mille
võitjaks pärjati Lasnamäe
ansambel “Iris”.

26.-28. märtsini toimus
Riias rahvusvaheline
õpilaste majandusteaduse
olümpiaad.

Võistlusest võttis osa 107 solisti
ja ansamblit (293 esinejat) kokku
neljateistkümnest Euroopa ja
Aasia riigist. Zürii koosnes tuntud
heliloojatest ja muusikutest
Norrast, Rumeeniast, Bulgaariast,
Usbekistanist, Lätist, Leedust,
Kasahstanist, Gruusiast, Armeeniast,
Ukrainast, Valgevenest, Moldovast
ja Venemaalt.

Eestit esindasid esmakordselt Tallinna
Mahtra Gümnaasiumi 10.-12.klassi
õpilased. Koolis on majandusõpe
valikainena Junior Achievementi
programmi raames. Sõit sai teoks
Lasnamäe Linnaosavalitsuse toetusel.
Olümpiaadist võttis osa 6 riiki 200 õpilasega. Eesti võistkond saavutas 1. koha.

Kuna sõidukulusid aitas
kompenseerida Lasnamäe
linnaosavalitsus eesotsas Olev
Laanjärvega, andis ansambel
1.märtsil tasuta tänukontserdi kogu
Tallinna rahvale.
Show-grupp ja vokaalansambel
IRIS on loodud 20.nov 1997.aastal
laste loomingukeskuse APLAUS
noorte lauljate baasil. 1998. aastal
gastroleeris ansambel Venemaal,
täpsemalt Uuralites ja Siberis.
Nende laulu kuulsid Kemerovo,
Jekaterinburgi ja Nizni-Tagili
muusikasõbrad. Seal saavutati
esimene tunnustus, teine koht
konkursil ”Rõõm”.
1999. aastal osales IRIS
rahvusvahelistel konkurssidel
Minskis ja Pensas. Sama aasta
jõulude ajal sai ta oma esimese
esikoha sellisel rahvusvahelisel
festivalil nagu “Jõulukohtumised”
oma kodulinnas Tallinnas.

Eesti esindust valmistas võistluseks ette
õpetaja Jelena Gluõtõenko, kes kuulus
ka rahvusvahelise zurii koosseisu.
Esindusrühm kinnitas, et olümpiaadidest
osavõtt omab võiduvõimalusele lisaks
ka suurt kasvatuslikku ja arenduslikku
tähtsust. Suureneb motivatsioon rohkem
teada saada vabariigi majanduselust,
õppida tundma selle seaduspärasusi
ja tulevikus aktiivselt osaleda selles
protsessis.
Aastat 2000 võib pidada IRIS´e
tõelise tähelennu alguseks.
Kolme kuu jooksul võideti kaks
erinevat rahvusvahelist konkurssi:
televisioonikonkurss “Hommikutäht”
Moskvas ja “Do-Re-Mi”
Jerevanis ning saavutati parima
ansambli nominatsioon Raimond
Valgre nimelisel konkursil Tartus.
2001. aasta algus tõi kaasa
külalisesinemised prestiizikates
Moskva ööklubides ja väga toreda

Jüripäev
Hispaanias
Hispaanias peetakse
22.-24. aprillini
Püha Jüri päevi.
Tegemist on suurte pidustusega,
mille keskmeks on karnevalid.
Suurejooniline tähistamine on
pühendatud 1276.aastal Pürenee
poolsaarel toimunud võitluse
võitjatele, mil toimus otsustav
lahing paganate ja kristlaste
vahel. Võitsid tänu Pühale Jürile
kristlased. Legendi kohaselt,
kui kristlased olid juba võitlust
kaotamas, tuli Püha Jüri taevast
valge ratsu seljas neile appi.
See oli põliselanikele, baskidele
ja ibeeridele väga oluline.,
et mauride (mooralasete)
rändhõimud alistati.
Jüripäeva pidustuste ajal
toimuvad tänaseni kõikjal
Hispaanias uhked tänavakarnevalid. Ka väikseim linnake
on piduehteis. Inimesed on

Mahtra
Gümnaasium
on parim
majandusteaduses

riietatud pidurüüdesse. Peatänav
on ääristatud toolidega,
paljudes kohtades pidutsetakse
väljas kaetud laudade taga,
lastakse hea maitsta söögil ja
joogil. Peaväljakul toimuvad
suurepärased etendused,
tänavatel on rongkäigud.

kontserdi Eesti saatkonnas. See
oli kontsert Moskvas viibivale
diplomaatilisele korpusele koos
vastuvõtuga, mille organiseeris EV
suursaadik Tiit Matsulevits. Sama
aasta detsembris võideti Grand Prix
festivalil “Jõulukohtumised”.
Kahel viimasel aastal on IRIS tulnud
festivali “Est-vokaal” laureaadiks.
Tänavu toodi võit Peterburist, ees
ootavad rahvusvahelised konkursid

maikuus Daugavpilsis ja augustis
Jurmalas.

Eve Annus

Ansambel IRIS´e võidukad liikmed
on Ljuda Udovitsenko, Nadezda
Kotsermina, Artjom Solovjiv, Natalja
Tsernobajeva, Marina Kirillova.

LASTE LUULE KEVADEST
Kevad tuleb
Rõõmust kooli poole ruttan,

Igor Jermakov,
kunstiline juht

kõik see tunne sees on tuttav.
Kuulen vaikset linnulaulu,
see mul reedab päris palju!
Päike eredamalt paistab,
silmad kissis õhku haistan.
õhk nii pehme ja nii soe põue vaikselt kevad poeb.
Melissa Anson
Tondiraba Keskkooli 4a klass

ÕNNITLEME
KEVADISEL
HÄLLIPÄEVAL
95. sünnipäeva tähistavaid
Lasnamäe elanikke!
Aleksandra Jablokova – 5.märts

Olga Roomet,
kes osales Hispaanias Alkoi´s
Jüripäeva pidustustel 1996.astal
Eesti reisigrupi koosseisus

Irina Trubitsina – 16.aprill
Alvine Harju – 12.mai
Aleksandra Dõlevskaja – 22.mai
Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Jüripäeva pidustused Alkoi´s,
Hispaania väikeses linnakeses,
100 km kaugusel Valentsiast.
Särava peomeeleolu kõrval
ei ole fotole mahtunud rahu
pakkuvad mäed, orud,
Vahemeri ja eksootiline
taimestik, kaktused, agaavid,
palmid, istandused.
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Lasteaed “Lindakivi”
(Koorti 5) võtab vastu (vene õppekeelega) kuulmispuudega lapsi. Samas
võetakse tööle logopeed-surdoloog.
Info telefonidel 632 7694, 632 7862
(juhataja Tamara Krõsina).

Lasnamäe
KORTERIÜHISTUTE
ESIMEESTE tasuta infopäev
Kolmapäeval, 16.aprillil kell
16.00 viib linnaosavalitsus läbi
korteriühistute infopäeva Lasnamäe
Linnaosa Valitsuse hoones,
Punane 16 V korruse saalis.
Päevakorras:
1. heakorrakuuga seonduvad
küsimused ja võimalused
konkureerida puhtama kinnistuga
ühistu tiitlile
2. AS Tallinna Vesi esindaja vastab
küsimustele seonduvalt vee
tarbimisega

Lasnamäe Üldgümnaasium
teatab
Alates 2003/2004 õa-st avatakse
kooliastujatele kunstikallakuga klass
Avasime sellise kallaku seetõttu,
et perspektiivis pole Lasnamäel
kunstikallakuga kooli. Meie
gümnaasiumi osas on kunstikallak
juba 3 aastat edukalt toiminud,
õpetajate kaader tugev ja kooli
tulemused lasteloomingus väga
head. Soovime, et lasnamäe lastel
oleks oma piirkonnas võimalus
ennast arendada ja teostada
kunstialal.
Vastu võetakse õpilasi kolme
esimesse klassi
1.A-”HEA ALGUS”,
1.B-tavaklass,
1.C- KUNSTIKALLAK.
reg.10.00-14.00 kantseleis.
Koolis olemas pikapäevarühm.
Gümnaasiumi 10. klassi astujatele
katsed
10.A-ajakirjandus, meedia:
9.04. kl.16.00(küsimustik ajakirjand
usest)
10.B.-ökoloogia:
16.04. kl.16.00 (küsimustik bioloogiast,
geograafiast, füüsikast)
10.C-kunst ja kultuur:
23.04. kl.16.00 (vaikelu maalimine,
kaasa a-3, värvid, pintsel).
Registreerimine kohapeal,
info. tel 6366114
(õppealajuhataja Siiri Tall).

26.aprillil toimub Tallinnas
III SÜDAMEJOOKS
südamenädala raames.
Tervisepäevale Nõmme
Spordikeskusesse oodatakse kõiki
tervist hindavaid inimesi.
Võimalik on valida meelepärane ja
jõukohane kas kõndimis- või
jooksudistants. Mudilastega
tegelevad muinasjutukangelased.
Tervisetelgis saab mõõta kaalu,
vererõhku ja rasvasisaldust
organismis ning läbida
kehaliste võimete kontrolltest.
Lisainfo: www.sydamejooks.ee
tel. 050 28 180

Tallinna
Ettevõtlusinkubaator
kuulutab:
uute firmade valiku konkurss
Tegemist on alustavat ettevõtlust
toetava organisatsiooniga, mis pakub
lisaks valmis töökohtadele ka
ärialaseid konsultatsioone.
Selle aasta mais on plaanis avada uus
inkubaator Lasnamäel Dvigateli hoones
(Suur-Sõjamäe 10a). Antud inkubaator
on, erinevalt Mustamäel asuvast,
mõeldud kõigi alade ettevõtjatele.
Ettevõtlusinkubaator aitab alustaval
ettevõtjal koostada äriplaani, pakub
korralikke bürooruume (mööbel, arvuti,
telefon) ja tegeleb äriarendusega
(turundus, juhtimine, finants,
koostöö-võrgustikud). Samuti on
võimalik kandideerida Mustamäel
asuvasse tehnoloogiainkubaatorisse
(tehnoloogiapõhisele ettevõtlusele).
Ettevõtlusinkubaator on mõeldud
kõigile ettevõtlust alustavatele

Tallinna Linnamisjon
• asume Lasnamäel, Pae tn 19,
telefon 621 43 50
• pakume teenuseid
- riskiperedest pärit lastele koolijärgne
ajaveetmine ja nõustamine
- vaimsete erivajadustega inimestele
kunsti ja käsitööga seotud oskuste
rakendamine ja arendamine
- dr Tamara Arro hambaravi (ravihinnad on
võrreldes teistega suhteliselt soodsamad)
- esmaspäeviti ja neljapäevati on
avatud „Keerutuba“, kust abivajajad
saavad riideabi tasuta (Samas võtame
annetustena vastu ka vanu puhtaid
ning terveid rõivaid, mis muidu läheksid
prügikasti, kuid nüüd võivad leida tänuliku

isikutele või firmadele.
Tingimused:
- Ettevõte on registreeritud Tallinnas;
- Registreerimisest ei ole möödunud
rohkem kui 2 aastat (kandideerida
võib ka firmat veel omamata);
- Puuduvad maksuvõlgnevused;
- Töötajate arv ei ole üle 10;
Täidetud taotlused ja äriidee
kirjeldused palume tuua Tallinna
Linnavalitsuse ettevõtja infopunkti,
Vabaduse väljak 7, hiljemalt 16. maiks.
Taotlusankeete saab ettevõtja
infopunktist või meie kodulehelt:
http://www.tinc.ee
16.aprillil kell 15.00-16.00 toimub
ettevõtlusinkubaatori kohta
INFOPÄEV, kus tutvustatakse
inkubaatori poolt pakutavaid
võimalusi.
Infopäev toimub Mustamäe
inkubaatori ruumides aadressil
Mäealuse 4b
(asukohta vt. kodulehelt:
uue omaniku. Sarnane tasuta jagamise
punkt asub veel ka aadressil Kivila 11,
meie kasutatud rõivaste poe kõrval.)
- väga soodsate hindadega söökla,
E-R kell 10.30-15.30 (võimalik ka kuni
30 inimesele korraldada peolaudu;
ettetellimisel valmistatakse salateid ja
kringleid)
• toimuvad ühispalvused igal
kolmapäeval kell 13.00
• aitame kaasa noorte kasvatustööle:
Lasnamäe Alaealiste Komisjoni poolt
määratud alaealistele määratud
ühiskondliku töö kohustuse täitjad
rakendatakse puhastus- ja koristustöödele

KriminaalPOLITSEI
preventsiooni Lasnamäel
kuu 2003
Tänavu toimub kuritegude ennetamise
kuu “Muudame elukeskkonna turvalisemaks” aprilli keskpaigast kuni
maikuu keskpaigani. Erinevate
ettevõtmiste pearõhk suunatakse
noortele, lastele ja lastevanematele.
Üleriigilise kriminaalpreventsiooni kuu
korraldamise toimkonda kuuluvad
Justiits-, Sise- ja Sotsiaalministeeriumite,
Politseiameti, MTÜ Eesti Naabrivalve
ning Tallinna Linnavalitsuse esindajad.

Naabrivalve käivitamiseks tuleb leida
aktiivsed inimesed, kes sooviksid
eestvedajateks olla. See on hea
võimalus praegu rakenduseta
olevatele vanematele inimestele, et
leida jälle enda koht elus ning tunda
end ühiskonnale vajalikuna.
Naabrivalve piirkondade organiseerimine annab elanikele tunduvalt
paremad võimalused suhelda nii
linnaosavalitsuse kui ka politseiga.
Kui elanikke miski tõsiselt meie
ümbruskonnas häirib (tänavavalgustuse puudumine, hilisõhtul
majade vahel ringikihutavad
mootorratturid, lärmavad noorukite

• Ööpäevaringselt
saab informatsiooni
korrapidamisteenistusest:
Lastekodu tn 31
Tel. 612 4810, 612 4811
• Kodanike avalduste
lahendamisega tegelevad:
1. konstaablid

Tallinnas toimuvad kriminaalpreventsiooni
kuu avaüritused 23.04.-27.04.
Lasnamäel. 23.aprillil Jüriöö pargis
antakse avastart nii Lasnamäe
päevadele kui ka Tallinna
kriminaalpreventsiooni kuule.
Muude sündmuste seas toimuvad:
1.mail toimub Politseipargis
politseipäev kogu perele
8.-9.maini Rahvusraamatukogus
Tallinna kriminaalhooldussüsteemi
5 aastaseks saamisele pühendatud
rahvusvaheline konverents
12.-14.maini toimub Eesti Näituste
paviljonis alarmteenistuse
rahvusvahelise konverentsi mess

Paavo Pettai

juhtivkonstaabel
Karina Fesjuk, tel.612 4898,
Lastekodu tn 31
• Konstaablipunkt Punane tn 16,
I korrusel
– esmaspäev – neljapäev kell 9-17
• Konstaablipunkt Mahtra 48,
I korrusel
– teisipäev ja kolmapäev kell 9-11
– neljapäev kell 17-19
2. noorsoopolitseinikud
politseijuhtivinspektor
Liidia Suimets, tel. 612 4833,
Lastekodu tn 31
• Punane tn 16 konstaablipunktis
– kolmapäeviti 9-17
• Mahtra tn 48 konstaablipunktis
– neljapäeviti 17-19

Lennart Mängli
Tallinna Linnamisjoni tegevdirektor

Naabrivalve aitab!
Naabrivalve toimib nii
eramajades kui ka suurtes
korrusmajades. Paljudes
kohtades toimib naabrivalve
spontaanselt juba praegu.
Ei vaata me ju praegugi
ükskõikselt mööda, kui meie
trepikojas mingid kahtlased
tegelased ringi luusivad, või
midagi naabri korterist välja
tassitakse. Sellise ümbruse
jälgimisega muudame me
turvalisemaks nii enda kui
ka kogu naabruskonna
elukeskkonna.

• Lasnamäe elanikke teenindab
Tallinna Politseiprefektuuri
Ida Politseiosakond.

kambad või muu rahulikku elu segav),
siis tavaliselt me kirume omaette
ja aktiivsemad meie seast viitsivad
võib-olla ka politseisse helistada.
Pahatihti jäävad sellised märkused
tähelepanuta, või siis reageeritakse
neile suure hilinemisega. Kui aga
sellise avalduse teeb elanike
organiseerunud ühendus, ei saa seda
ignoreerida. Tihe koostöö nii politsei
kui linnaosavalitsusega annab meile
võimaluse kõikidele oma muredele ja
probleemidele kiireid lahendusi leida.

kurjategijagi on inimene ja läheb
oma pahategusid sooritama pigem
sinna, kus on väiksem võimalus
vahele jääda, kui sinna, kus on teada,
et toimib tugev sotsiaalne kontroll
naabrivalve näol.

Esimesed Naabrivalve Sektorid
Lasnamäel loodi 2002.aasta
maikuus. Elanikele viidi läbi koolitus,
jagati kõigile naabrivalve kleepsud,
millega märgistati korterite uksed
ja aknad, samuti plakatid majade
seintele. Politseiga koostöös valmisid
blanketid, mis lihtsustavad oma
tähelepanekute ülestähendamist
võimalike korrarikkumiste puhul.
Samuti koostati kontakttelefonide
meelespea, mis sisaldab kõiki
vajalikke numbreid alates politsei
hädaabi numbrist ja lõpetades
Naabrivalve sektori vanemaga.

Paljud meie hulgas ei saa veel
majanduslikel põhjustel panna oma
korterisse signalisatsioonisüsteemi.
Siinkohal tulebki kõige paremini välja
Naabrivalve projekti eelis. Kui
elanikud soovivad oma elukeskkonna
turvalisust parandada, ei aita ka
kõige kallimatest lukkudest, kui ukse
lõhkumise peale keegi ei reageeri.
Peab meeles pidama, et kui täna
käidi sinu naabri korteris, siis homme
võidakse juba sinu oma tühjendada.
Kindlasti tekib paljudel korrusmajade
elanikel õigustatud küsimus, kuidas
saab usaldada oma naabrit, keda ei
tunnegi? Just siin ongi suureks abiks
korteriühistute loomine ning nende
kaudu elanikevahelise suhtluse
arendamine. Naabrivalvet saab
rajada siiski ainult elanikevahelisele
usaldusele. Aga kui naabrit ei tunne,
ei saa ka usaldust tekkida.

Kui enne olid elanikud väga
rahulolematud nii turvalisuse
puudumise, pidevate sissemurdmiste
ja politsei suutmatuse pärast midagi
ette võtta, siis peale naabrivalve
piirkonna asutamist ning politseiga
tihedamate suhete sisseviimist
olukord muutus kardinaalselt. Eks

Kui naabrid arutavad korteriühistu
koosolekutel erinevaid maja
haldamisega seotud probleeme,
siis kindlasti saab üheks teemaks
edaspidi ka turvalisuse tagamine.
Ja miks mitte teha siis seda kõige
odavamal ja efektiivsemal moel
– asutades Naabrivalve?

Sama printsiip kehtib autoparklate
kohta. Just nimelt korrusmajades,
kus väga palju autosid pargib maja
ees, võib olla on just naabri valvas
silm suureks abiks järjekordsete
autokrattide tabamisel.
Kogu kulu naabrivalve sektori
loomisel on Eesti Naabrivalve
ühinguga liitumistasu 100 krooni ning
kord aastas liikmemaks 100 krooni.
Seega kokku esimesel aastal 200
krooni terve ühistu peale ja edaspidi
vaid sada krooni! See on sümboolne
summa, kuid näitab soovi tegutseda
koos.
Üleskutse Lasnamäe elanikele:
Kui Te soovite osaleda aktiivselt
oma elukeskkonna turvalisemaks
muutmisel, siis ärge jääge ootama,
kuni midagi Teie eest ära tehakse.
Rääkige oma naabritega, selgitage
välja, kas teie piirkonnas on piisavalt
huvitatuid ning looge ka enda majas
Naabrivalve Sektor. Mida rohkem
meid on, seda turvalisemaks muutub
meie ümbruskond ja igaühe elu!

Tarmo Vaik
Eesti Naabrivalve
Juhatuse esimees
Lähem informatsioon
MTÜ Eesti Naabrivalve
Jaama 18, Tallinn
Tel. 6 522 522
Mob. 05 136 630
e-mail: info@naabrivalve.ee
www.naabrivalve.ee

