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Eurole ülemineku koolitused
3. novembril algusega
kell 14.00 toimub Lindakivi
Kultuurikeskuse
saalis kõikidele Lasnamäe ettevõtjatele Eurole ülemineku koolitus,
mida viib läbi sotsiaalministeeriumi pressiesindaja
Jana Rosenfeld. Täpsemalt räägitakse: Euro kasutuselevõtu põhimõtteist; Eurole ülemineku praktilistest aspektidest; Euro kasutuselevõtu majanduslikest mõjudest. Koolitus on kõikidele osalejatele
tasuta ja toimub vene keeles.

Korteriühistute infopäev

27. oktoobril kell 15.00 toimub Lasnamäe linnaosavalitsuse (Punane 16) V korruse saalis korteriühistute infopäev teemal “Kuidas osaleda projektis
Fassaadid korda“.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
kutsub arvutikursustele
Algajatele õpetatakse arvuti
kasutamist algtasemel – põhitõed arvutist, e-mailide
saatmine, dokumentide kirjutamine, interneti kasutamine ja online suhtlemine.
Edasijõudnutele õpetatakse tekstitöötlust ja tabeltöötlust MS Office baasil ning pilditöötlust.
Liikumispuudega inimestele korraldatakse transport kursustele. Arvutikursustele registreerimine
ja täpsem info telefonil 656 4048 või e-posti teel
arvutiklass@tallinnakoda.ee .
Projekti “Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt” finantseerib Euroopa Sotsiaalfond. Lisainfo:
koda@tallinnakoda.ee; www.tallinnakoda.ee .

Lasnamäe valmistub talveks!

Lasnamäe linnaosavalitsus valmistub juba varakult
tulevaks talveks. Ülevaate talvistest ettevalmistustest annab Lasnamäe linnaosavanema asetäitja Andrei Novikov. Loe pikemalt lk. 2.

Ülevaade kinnisvaraturust ja
prognoos aastaks 2011
Tegurid, mis mõjutavad lähituleviku kinnisvaraturgu ning prognoos, mida toob endaga kaasa aasta
2011. Lisaks ülevaade Lasnamäe kinnisvaraturust.
Loe lähemalt lk. 3.

Lasnamäe vanim kool – Tallinna
Sikupilli Keskkool – tähistab
75. sünnipäeva

Koolis õpib sel õppeaastal ligi 300 õpilast. See teeb
Sikupillist just parajalt väikese koolikogukonna, kus
üksteist tunnevad nii õpilased kui ka õpetajad. Mitme õpilase suust on kõlanud ütlused, et just kooli
väiksus tekitab hea tunde – siia tahetakse tulla ja
siin õppida. Aasta tagasi sõnastati kooli moto, mis
kõlab järgmiselt: „Ma tahan siia tulla, ma tahan siin
olla, õppida, töötada.”
Loe lähemalt lk. 3.
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Punane 16, 13619 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
LASNAMÄE LEHT
Toimetus
Telefon: 645 7739
E-post: toimetus@lasnamaeleht.ee
Kirjastus, levi ja reklaam
Päike OÜ
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

Püstitati uus maailmarekord
50 km käimises!
Lasnamäe linnaosavalitsus soovib värskele
maailmarekordiomanikule Kalju Niidusaarele
palju õnne suure võidu puhul ning jääme põnevusega juba uusi rekordeid ootama!
Järgnevalt saate lugeda, kuidas kulges rekordiomaniku tee võiduni:
Olen 65-aastane Lasnamäe elanik Mahtra tänavalt, aktsiaseltsis Lasnamäe-S töötav pensionär.
Sündinud Pärnus, üles kasvanud Tihemetsa Lastekodus ja Vaeküla Internaatkoolis.
Sportliku käimisega tegelesin paar aastat tollases Leningradi Tehnoloogiainstituudis. Viis aastat
tagasi tabas mind stenokardia eriti raske vorm ja
kahte peaaegu sulgunud koronaararterit laiendati
ning paigaldati sinna stentid. Arstid arvasid siis, et
füüsiline koormus peab olema välistatud. Sain loa
vaid jalutuskäikudeks, mis läksid aga peatselt üle
käimistreeninguteks. Juunis 2007, peale 42 aastast pausi, oli esimene käimisvõistlus. Hoolimata
sellest, et mind hoiatati ületreeningu eest, tõstsin
ikkagi koormusi ning jätkasin põikpäiselt treenin-

gutega. Arenes vastupanu- ja
taastumisvõime. Kahe viimase
aasta jooksul läbisin üle 11 000
kilomeetri, sealhulgas üle 900
km 2009. aasta novembris!
Võistlustelt olen saanud palju
kogemusi: olen võitnud viimase
kolme aasta jooksul Euroopa
veteranide
meistrivõistlustel
viis kuldmedalit ja kaks medalit
Euroopa Veteranide mängudelt.
Olen pidanud ka kaotusekibedust maitsma ning viirushaigusi põdema. 2009. aastal Lahtis
veteranide
maailmameistrivõistlustel M60 vanuseklassi
20 km käimises olin hõbemedalile väga lähedal, kuid 50 m enne lõppu mind
diskvalifitseeriti.
18. septembril toimus Gleinas, olümpiakäijate ja
ürituse läbiviijate Dennis ja Mike Trautmanni kodulinnas, 28. käimispidu Gleinaer Schleife koos
Saksamaa meistrivõistlustega käimismaratonis.
Tunnetasin kogu aeg tohutut
vastutust – elu tähtsaim rekordiüritus! Pingutasin nõrkemiseni, kuigi jalad olid 35-40 km
vahel krampide äärel. Rajal
olid lapsed, noored ja veteranid, kellega koos käisin oma
elumaratoni. Muusika, kommentaarid, ergutused! Tundsin
südamest rõõmu ja täitsin suure eesmärgi: püstitasin M 65
vanuseklassis maailmarekordi
ajaga 5 tundi 18 minutit ja 36
sekundit, mis on pea 8 minutit
kiirem endisest! See on läbi higi
ja kannatuste, suure ajakulu ja
materiaalsete vahendite ohver-

damisega, range distsipliini ja eneseületamisega,
aga ka paljude inimeste toetuse ja omakasupüüdmatu abiga nii Eestis kui ka piiri taga, saavutatud
maailmarekord!
Olin fotograafide rõngas – maailmarekord oli kõigile suureks peoks! Rekordiankeet, dopinguproov,
õnnitlused. Olin ise üliõnnelik: nii palju tunnustust ja toetust! Korraldajad Mario ja Claudia
Kübler, Karl-Heinz Fischer Naumburgist, Günter,
Tobias ja Doris, Astrid ja Frank Winkler Gleinast,
käijad Peter Schumm abikaasaga, mitmekordne
maailmameister Karl Degener – ilma nendeta ei
oleks rekordiks jõudu jätkunud. Positiivne elamus
kogu eluks!
Tänan AS Lasnamäe-S omanikke ja Lasnamäe
linnaosavalitsust, kes on igati toetanud Bruno
Junk käimisklubi ja klubi liikmena võin kinnitada, et õigustatult. Ees ootavad Tallinna Lasnamäe
Kergejõustikuhall ja Lasnamäe Spordikompleksi
staadion ning terviserajad. Olen suutnud tõestada, et kunagi ei ole hilja alustada – ka siis, kui
hetkeolukord näib lootusetu!
Kalju Niidusaar
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Tahame eurosid, palju!

Lasnamäe valmistub talveks!

Kalle Klandorf
Lasnamäe linnaosavanem

Andrei Novikov
Lasnamäe linnaosavanema asetäitja

Foto: Karola Koopuu
Keerulised masuaastad on kasvatanud inimeste huvi
majandusteemade vastu. Varem sai nendest asjadest
mööda vaadata ja kõik laabus justkui iseenesest.
Majandus kasvas mühinal. Siis tõi kriis majanduse kõigile inimestele lähedale ja tekkisid isiklikud
kontaktid. Me kõik teame inimesi, kes kaotasid
töö ja sissetuleku. Palgad vähenesid, firmad pankrotistusid ning riigipoolne tugi inimestele vähenes.
Samas, hoolimata nendest isiklikest kogemustest,
taob meie valitsuse juhtpartei Reformierakond
rusikaga vastu rinda. Vahel isegi tundub, et rahvas usub nende juttu. Uuest, 2011. aastast hakkab
Eestis ametliku valuutana kehtima krooni asemel
euro. Registreeritud tööpuudus väheneb. Majanduskeskkond taastub, rahvas jõuab jälle osta. Nende sõnumitega antakse mõista, et Eesti majanduses
on kõik taas hästi. Rahvusvaheline majandusväljaanne Emerging Markets nimetas oktoobri alguses
reformierakondlasest Jürgen Ligi lausa areneva
Euroopa 2010. aasta parimaks rahandusministriks.
Seda naiivset optimismi ei jaga aga meie Eesti
enda riigikontrolör. Riigikontrolli põhiülesanne
ongi riigi majanduskontroll ja auditeerimine. Põhiseaduse kohaselt esitab riigikontrolör igal aastal Riigikogule ülevaate oma aastase töö kohta,
mida ta täiendab ka parlamendi ees peetava kõnega. Selle kõne pidas ta ka käesoleva aasta oktoobris ning osutas seal mitmele olulisele aspektile,
mida valitsus parema meelega kuulda ei tahaks.
Riigikontrolör Mihkel Oviir andis mõista, et maailmas kiita saanud Eesti majanduse hea seis ja kiire
taastumine võib osutuda paljuski näiliseks ja hapraks. Riik peaks tema sõnul keskenduma majanduse
konkurentsivõime kasvatamisele ning eri valdkondade jätkusuutlikule arendamisele. Ellu viimata
olevat ka mitmeid olulisi reforme ning otsuste langetamisel tuleks silmas pidada ka pikemat tulevikku, mitte rõõmustada pelgalt euro saabumise üle.
Riigikontrolli aruandes on ära mainitud ka see,
et kriis tabas riigijuhte siiski ootamatult. Olgugi,
et Reformierakond on aastaid end püüdnud suure majandusasjatundjana näidata, ei näinud nad
raskeid aegu ette ka languse alguses. Samuti teenis aastaaruandes kriitikat fakt, et eelarve puudujääki suudeti ohjeldada suuresti just erakorraliste

tulude arvelt, millega igal aastal arvestada ei saa.
Aeg-ajalt õigustatakse Eestit tabanud krahhi ka sellega, et Eesti majandus on tihedalt maailmaga seotud
ja me poleks saanud kaotusi kuidagi vältida. Ka selle
väite lükkab Oviir Riigikogule saadetud dokumendis
ümber, osutades kodumaise majanduse põletavale
probleemile, milleks on kehv struktuur. Miks toota ja
eksportida, kui tuulepealsel põllul arendatav kinnisvara tegi rikkaks kiireminigi? Selle asemel, et investeerida arengusse ja suurendada enda konkurentsivõimet, põletasid ka paljud ettevõtted oma raha kinnisvaramullis. Selle tulemusel olid ettevõtjad, kes peaksid Eesti majanduse uut tõusu vedama, 2009. aasta
lõpuks pankadele võlgu umbes 111 miljardit krooni!
Eesti riik sooviks majanduse konkurentsivõimet
kasvatada peamiselt Euroopa Liidu toetustega, kuid
abirahade mõju tootlikkuse ja ekspordi kasvule on
seni olnud pisike. Riigil puudub terviklik ettevõtluspoliitika, mis hõlmaks maksupoliitilisi meetmeid, finantstuge, riigi abi suhtluses Euroopa Liiduga näiteks
nõuete ülevõtmisel, täpset õiguskeskkonda, tarka hariduspoliitikat jne. Riigikontrolör osutab kõigele sellele, aga valitsus pole seni probleeme näha tahtnud.
Majandus ongi see, mis meid kõiki puudutab. Riik
saab Eesti majandusele süsteemset tuge pakkudes
meie kõigi heaks palju teha. Sellest sõltub paljude
perede toimetulek, inimeste töökohad ja palgad.
Tühje hüüdlauseid hõigates ei muutu midagi ja tegeliku olukorraga saab olema üha raskem toime tulla.
Eurode eest saab süüa osta, ilma rahata ei saa kauplusest leiba aga ka maailma parim rahandusminister.

Lasnamäe linnaosavalitsus valmistub juba
varakult tulevaks talveks. Talvise tänavate
puhastuse ülesanded on
linnas jaotatud Tallinna
Kommunaalameti ja
linnaosa vahel. Amet
korraldab magistraaltänavate puhastamise,
st tänavate puhastuse, millel liigub ühistransport. Lasnamäe linnaosa korraldab eelarve piires väiksemate
tänavate puhastamist.
Eelnevatel aastatel on olnud suuri probleeme sisekvartaalsete teede puhastamisega, mille on tinginud nii senisest lumerohkemad ilmad kui ka tänavaid kinni parkivad sõidukid. Abilinnapea Deniss Boroditši juures
toimunud suurel linnaosade ja ametite nõupidamisel
arutati võimalusi, kuidas leevendada parkimisest põhjustatud probleeme ning tagada tõhus lumekoristus
talvisel perioodil.
Arutusel oli näiteks lume ladustamise problemaatika
linnaosades. Lasnamäel on linna tänavatelt kogutava
lume jaoks olemas ladustamise koht, samas peavad
eraomanikud kasutama selleks Jõelähtme prügila
teenuseid. Arutati ka võimalikke uuendusi, näiteks
tänavate parkimiskorralduse muutmist paaris/paaritute kuupäevade liiklusmärkidega. Analoogne parkimiskorraldus on end õigustanud vanalinna tänavatel,
kus paaritutel kuupäevadel on võimalik parkida ühel

Märgake enda kõrval abivajajat!
Tiia-Liis Jürgenson
Lasnamäe linnaosavanema asetäitja
Peagi on möödas
vihmane sügis ning
värviline sügisvaip
asendub lumevaibaga. Aeg lendab linnulennul ja kohe-kohe
on jõulud ukse ees.
Jõulukuu on heategevuskuu.
Kindlasti on perede
pesamunad juba täna
valmis mõelnud oma jõulusoovid, kirjutanud need
salamisi paberile ning peitnud need sahtlipõhja,
et õigel ajal soovid sussi sisse sokutada. Mõeldes
sellele, läheb mu meel nukraks, sest meie ümber on
palju selliseid perekondi, kus laste soovid jäävadki
unistusteks ja pereemal puudub üldse võimalus katta
vähimgi jõululaud oma perele.
Lasnamäe linnaosavalitsuse haldusalas elab hetkel

800 vähekindlustatud perekonda, millest 200 perekonnas kasvavad alaealised lapsed. Kurb on see, et
kõikides peredes ei ole võimalik katta korralikku
jõululauda ja üllatada lapsi kingipakkidega. Kuna
detsembrikuu on heategevuse ja üllatuste kuu, siis
palun teie kõigi kaasabi meie vähekindlustatud peredele üllatuste ja jõulupakkide valmistamiseks, et katta ilus jõululaud ja aidata jõuluvana kingikotti täita.
Jõuluvana kingikotti mahub näiteks palju villaseid
sokke, käpikuid, salle ja kindlasti ka maiustusi ning
palju-palju muud.
Juba täna on meie heategevusprogrammiga liitunud:
SA Dharma, Reval Kohvik, Coca-Cola, Hellenic,
Estinvait OÜ, OG Elektra AS ning AS Pihlaka.
Head kaaslinlased ja ettevõtjad, ulatagem oma
abikäed ja aidakem abivajajaid, et katta üheskoos ilus jõululaud ja täita jõuluvana kingikott
üllatustega! Lisainformatsioon:
liis.jyrgenson@tallinnlv.ee või tel. 645 77 42.

Pärast seda vahetab kroone eurode vastu Eesti Pank
keskkursiga, teenustasuta ning tähtajatult.
Euro kasutuselevõtt ei muuda ühegi juriidilise dokumendi (lepingute) tingimusi, ei vabasta võetud kohustuste täitmisest ega anna kummalegi poolele õigust
kehtivat dokumenti ühepoolselt muuta või tühistada.
Kõik pangateenused on hiljemalt üleminekupäevast
europõhised. Olemasolevaid lepinguid ei pea muutma. Pank arvestab kontode ja laenude jäägid ning
kõik lepingud eurodesse automaatselt ja teenustasuta. Kontoväljavõttest on näha kroonikonto lõppsaldo
ja eurokonto algsaldo.

Kokkuvõtvalt:
Eesti liitub euroalaga 1. jaanuarist 2011. Euro võetakse kasutusele järsu üleminekuga, mis tähendab,
et kontodel olevad kroonid vahetatakse eurodeks
ümberarvestuskursiga, mis kinnitati Euroopa Liidu
Nõukogu otsusega 13. juulil (kehtiv kurss on 1 euro
= 15,6466 krooni).
Alates 01. jaanuarist 2011 kehtib kahenädalane paralleelkäibeperiood, kui kroon ja euro on sularahas
võrdväärsed maksevahendid. Kauplustes saab maksta nii kroonides kui ka eurodes, vahetusraha antakse
üldjuhul tagasi eurodes.
Kuu aja jooksul enne ja kuue kuu jooksul pärast europäeva vahetavad kõik sularahateenuseid osutavad
pangakontorid kroone eurodeks Eesti Panga ametliku kursiga ja ilma teenustasuta. Osades pangakontorites saab kroone eurodeks tasuta vahetada terve
aasta jooksul. Eesti Pank jääb seda tegema samadel
tingimustel tähtajatult.
Krooni sularaha kogutakse käibelt ja euro sularaha

pool teeäärt ning paaritutel kuupäevadel teisel pool.
Samas on Lasnamäe sisekvartalites sellise korralduse kasutamine mõnevõrra raskendatud, sest niigi
napp parkimiskohtade arv kahaneks ühel pool tänavat
parkimise keelu tulemusena poole võrra. Kompromisslahendusena esitas linnaosa loetelu võimalikest
tänavatest, millel võiks kasutada liiklusmärke koos
parkimise ajalise piiranguga (näiteks sellisel kujul, et
parkimine on keelatud teisipäeval ja neljapäeval vahemikus13.00-15.00).
Nõupidamisel oli arutusel ka sotsiaalsete töökohtade
programmi laiendamine talvisele lumekoristusele.
See tähendaks teatud arvu sotsiaalseid töökohti inimestele, kes analoogselt näiteks suvel pargivahi-abitöölise ametit pidava töötajaga oleks talvisel perioodil
abiks nüüd juba lumekoristustöödel. Eelmisel talvel
rakendati sel põhimõttel töötuid, kes kandsid hoolt
ristmike ja teeületuskohtade puhastamise eest (need
kohad, kus ei ole võimalik mehhanismidega puhastamine) ning perspektiivis laiendataks nende tööpõldu
ka lasteasutuste juurdepääsuteede puhastamisele, millega oli eelmistel aastatel suuri probleeme.
Samas toodi Lasnamäe korteriühistutega toimivat
koostööd positiivse näitena teistele linnaosadele.
Kavatseme ka sel aastal jätkata põhimõttega, mille
kohaselt oleme valmis puhastama KÜ hooviala, kui
eelneva kokkuleppe kohaselt garanteerib KÜ, et teatud kellaajal on tagatud autovaba puhastuspiirkond
korteriühistu sisehoovis.
Seniks aga jääme ootama saabuvat talveilma. Sõidukijuhtidele soovitaks omalt poolt vaadata varakult üle
talverehvid ning lume korral pöörata senisest enam
tähelepanu sisekvartaalsete teede parkimiskorraldusele.

Nii ajaratas ringi käib…
Septembri- ja oktoobrikuu juubilare käis üheskoos teiste õnnitlejatega õnnitlemas ka Lasnamäe
linnaosavalitsus. Kallid juubilarid Anna Kustova
(19.09.1910), Naum Gasman (24.09.1910), Salme Kattai (06.10.1910) ja Jelizaveta Moskvina
(15.10.1910). Soovime Teile kogu südamest paljupalju päikest ja tugevat tervist!

Fotod: Karola Koopuu

Tere EURO!
Eesti võtab 1. jaanuarist 2011 ametliku rahana kasutusele euro. See tähendab kuulumist ühte maailma
võimsamasse rahaliitu, mis suurendab Eesti stabiilsust ja usaldusväärsust. Inimeste käes ja kontol
olevad kroonid vahetatakse ametliku keskkursiga (1 euro = 15,6466 krooni) eurodeks ning kõik
pangatoimingud muutuvad europõhiseks. Krooni
sularaha kogutakse käibelt ja euro sularaha lastakse ringlusesse sujuvalt pangakontorites, sularahaautomaatide, kaupluste ja teenindusasutuste kaudu.
Eurole ülemineku päevast alates kahe nädala
jooksul on kroon ja euro sularahana paralleelselt käibel ning kehtivad võrdväärsete maksevahenditena. See tähendab, et kauplustes saab
sel ajal maksta nii kroonides kui ka eurodes,
vahetusraha aga tagastatakse üldjuhul eurodes.
Pangad vahetavad ühe kuu jooksul enne ja kuue kuu
jooksul pärast üleminekupäeva kroone eurodeks
keskkursiga ja ilma teenustasuta kõigis pangakontorites ning seejärel veel kuus kuud valitud kontorites.
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lastakse ringlusesse sujuvalt pangakontorite, kaupluste ning teenindusasutuste kaudu.
Kaardimaksed muutuvad europõhiseks alates europäevast, sularahaautomaatides asendatakse kroonid
eurodega hiljemalt 2011. aasta esimese 48 tunni
jooksul.
Maksud ja toetused ümardatakse eurole üleminekul
inimestele soodsamas suunas, millega riik näitab
positiivset eeskuju.
14. jaanuarini 2011 on võimalik sularahas makstes kasutada nii kroone kui ka eurosid. 15. jaanuarist 2011 on ainsaks seaduslikuks maksevahendiks
Eestis euro. 30. juunini 2011 peavad kaupmehed
näitama hindu nii kroonides kui ka eurodes. 31.
detsembrini 2011 vahetatakse krooni kupüüre ja
sente eurodeks pangakontorites. Eesti Pank vahetab
kroone ja sente eurodeks tähtajatult, teenustasuta ja
ametliku ümberarvestuskursiga.
Allikas: Rahandusministeerium
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Mida toob kinnisvarasektorile euro
kasutusele võtmine ja aasta 2011
Mart Saa
Arco Vara Kinnisvarabüroo AS, juhataja
Tegurid, mis mõjutavad lähituleviku kinnisvaraturgu.
Meie pankades on suurimad hoiused läbi aegade ja
madalad intressid, mis ajendab säästudele alternatiivseid kasvukohti leidma. Alternatiiv leitakse sageli kinnisvaraturult, kuhu investeerimist soosivad
täna veel soodsad hinnad. Lisaks on pangad asunud
laenukraane avama. Eestlane eelistab üürikorterile
päris oma kodu, mistõttu võetakse pankade ees sageli pikaajalisi kohustusi.
Miks kinnisvara?
Olen veendunud, et suur osa hoiustest investeeritakse kinnisvarasse veel sel aastal. Kevadest alates on
hoomatav inimeste soov teha sobilik investeering
veel enne euro tulekut. Turu madalseis tulekski ära
kasutada, sest on ju vana tõde, et kasulik on osta madalseisu ajal ja müüa kõrgperioodil. Selge on see,
et majandusnäitajad enam ei kuku. Analüütikud on
arvamusel, et kinnisvaraturu põhi on käes. Täna on
tehingute arv juba kerkinud ning kinnisvarabüroode
käive kasvab. Aktiivsus tekkis kinnisvaraturul juba

selle aasta märtsis-aprillis. Kinnisvara on paljudele
üheks väheseks kindlaks investeeringuks, see on
käega katsutav, praktiline ja pärandatav.
Mida osta?
Kui soovid selgust, küsi abi spetsialistidelt kogenud
ja hea mainega kinnisvarabüroodest. Ebaprofessionaalsete büroode poolt „ära räägitud“ inimesed pöörduvad tihti pettunult abi saamiseks suurematesse kinnisvaraettevõtetesse, kui „head nõuanded“ on juba
vägagi kulukaks osutunud. Suured ja tuntud bürood
ei saa endile mittekvaliteetset teenust lubada. Universaalset nõuannet küsimusele „mida osta“ ei ole.
Soove ja võimalusi tuleb vaadelda alati personaalselt.
Mis saab 2011. aastal?
Aasta algus on kinnisvaraturul tavapäraselt vaikne.
Harjuda tuleb uute palganumbrite ja hindadega. Väikerahvale omaselt toimuvad Eestis muutused ja kohanemised ladusalt.
Ärikinnisvara sektoris ei määra eurole üleminek tõenäoliselt midagi, kuna lepinguid tehti eurole toetudes
juba ammu. Üldist hinnatõusu kinnisvarasektorisse
ma ei ennusta, küll aga on näha kerget hinnatõusu just
väärtuslikumate maatükkide, korterite ja ka majade
osas.

Lasnamäe korterite hinnad
on veel õrnas languses
Marje Soosaar
Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler
Lasnamäe piirkonna kinnisvaraturg on endiselt aktiivne, ka pakkumiste hulk on suur: 1175 korterit,
seega on valik lai. Kuid ostjatele teevad endiselt muret ülehinnatud korterid ning kindlasti leiaksid korteriomanikud endiselt oma varale õiglase turuhinnaga
kiire müügivõimaluse.
Lasnamäe korterid
Arv
1-toalised korterid
232
2-toalised korterid
404
3-toalised korterid
426
4-toalised korterid
102
5-toalised korterid
11

Nõudlus üürikorterite järele püsib stabiilsena, küll
aga on üürihind hakanud tõusutrendi järgima.
Lasnamäe korterite hinnad III kvartalis

Lasnamäe vanim kool –
Tallinna Sikupilli Keskkool –
tähistab 75. sünnipäeva

Laupäeval, 23. oktoobril, tähistas Tallinna Sikupilli
Keskkool oma 75. sünnipäeva. Nende aastate jooksul on kooli lõpetanud 53 lendu ja paljud vilistlased
ning kooli endised õpetajad olid laupäeval kohal, et
vanu aegu meenutada ja üksteisega suhelda.
Kooli laulus, mis tehtud Gustav Ernesaksa viisile,
kõlavad järgmised read: “Lasnamäe paesel pinnal asub meie armas kool.” Tõsi see on – Tallinna
Sikupilli Keskkool, endise nimega 16. Keskkool,
alustas tegevust paekivist hoones Majaka tänav 2,
kuhu tolleaegne linnavalitsus otsustas ehitada kooli. Praegu asub seal Tallinna Teeninduskool. 1965. a
valmis uus koolihoone Kivimurru 9 ja uue kooliaasta 1. septembri avaaktus peeti juba uhiuues valges
telliskivimajas. Kahe aasta tagune põhjalik renoveerimine andis kooliperele värvilise ja avara maja,
kus olid loodud paremad võimalused õppetööks,
sportimiseks, kunstitegevuseks ja tunniväliseks tegevuseks.
2009. a liitus kool projektiga“Turvaline ja aktiivne koolipäev”, mille raames pakutakse õpilastele
põnevaid ja mitmekesiseid tegevusi, nt lauatennise
harrastamine, mis on osutunud väga populaarseks.
Vanemad ja nooremad õpilased leiavad põnevaid
ühistegevusi mängutoas ning mänguvahetundidel.
Koolis õpib sel õppeaastal ligi 300 õpilast. See teeb

Stardikool Proša

Allikas: www.kv.ee
Nõudluses on 2-toalised remonditud korterid, 1-toalised remonditud ja remontimata korterid ning 3-ja
4-toalised soodsa hinnaga remonti vajavad korterid.
Suuremaid kortereid ostavad üldjuhul perekonnad,
kes soovivad endale ise kodu kujundada; samuti
on täna veel noorte perekondade eelarvele soodsam
soetada remontimata korter ja see ise korda teha.
Piirkonniti erinevusi välja tuua ei saa, sest nõudlus
üle Lasnamäe on olemas. Põhilised ostjad on põlised
lasnamäelased ja inimesed, kes soovivad omandada päris oma kodu kõige soodsamatel tingimustel.

Allikas: Maa-amet
Juulis olid enammüüdavad 1- ja 3-toalised korterid.
Augustis osutusid likviidsemateks 3- ja 2-toalised
korterid. Võrreldes möödunud aastaga, mil keskmine korteri ruutmeetrihind langes pea 14 000 kroonini, on hinnad jätkuvalt küll õrnas langustrendis, kuid
pisitasa on märgata hinnataseme stabiliseerumist.
Järgmiseks aastaks prognoosin, et turg püsib stabiilses seisus, ühesõnaga hinnatõuse ja langusi ette näha
ei ole.

Saatesarja „Tralli-Valli“ otsitakse
osatäitjaid
Tele-ja filmiproduktsioonifirma „Osakond“ otsib
peagi Eesti Televisiooni vahendusel eetrisse jõudvasse saatesarja „Tralli-Valli“ osatäitjaid. Oodatud
on kõik, kel jätkub fantaasiat ja lustlikku meelt tutvustamaks Eestimaad just sellisena, nagu nad seda
tänases päevas näevad. Samuti on oodatud osalema
kõik Eestis elavad kolmandate riikide kodanikud.
Saatesarja meeskond esitab igale saates osalevale
inimesele väljakutse organiseerida oma uutele sõpradele meeleolukas puhkus. Talle antakse täiesti vabad käed tutvustamaks Eestimaad sellisena, nagu ta
seda näeb, et võtta omanäoliselt osa traditsioonidest
ja kommetest ja leida üles üllatused ja erisused, mida
Eestis elavad inimesed endas kannavad. Märgistame Eesti kaardil just selle koha, mis tundub saates
osalevale inimesele südamelähedane ja paneme
proovile tema teadmised ja oskused, kuivõrd hästi
ja läbi mille ta oskab selle koha erisust esile tuua.
Kõikide huviliste e-mailid koos enda lühikese tutvustusega on oodatud aadressile:
olga@osakond.ee
või posti teel aadressile: Osakond OÜ, Tartu mnt 63, Tallinn 10115.  
Projekti toetavad Euroopa Liit, Kultuuriministee-

rium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie
Inimesed ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike
Integreerimise Fond.

DETAILPLANEERINGUD
Teade detailplaneeringute kehtestamisest Tallinnas:
Tallinna Linnavalitsus kehtestas 06. oktoobri
2010 istungil: 1. korraldusega nr 1516–k Peterburi tee 50, 50a ja 50a/1 kruntide detailplaneeringu.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 5.
septembri 2007 korraldusega nr 1510-k „Peterburi
tee 50 ja 50a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“, mida muudeti Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldusega nr 1842-k „Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 2007 korralduse nr
1510-k „Peterburi tee 50 ja 50a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine” muutmine“.
Täpsemat infot detailplaneeringute kohta: http://
www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

Sikupillist just parajalt väikese koolikogukonna, kus
üksteist tunnevad nii õpilased kui ka õpetajad. Mitme õpilase suust on kõlanud ütlused, et just kooli
väiksus tekitab hea tunde, siia tahetakse tulla ja siin
õppida. Aasta tagasi sõnastati kooli moto, mis kõlab
järgmiselt: „Ma tahan siia tulla, ma tahan siin olla,
õppida, töötada.”
Käesoleval õppeaastal jätkatakse tegevusi moto levitamiseks õpilaste seas ning loomisel on väärtusõpetuse programm, millest lähtuvad kooli edasised
tegevused. Sikupilli Keskkool on uuenemas, sügisel avasime uued õppesuunad. Põhikooli õpilastele mõeldes alustasime karate tundidega, soovides
sportliku tegevuse kaudu aidata kaasa harmoonilise
inimese kasvamisele. Gümnaasiumiosas avasime
norra keele ja põhjamaade kultuuriloo õppesuuna,
mis tutvustab õpilastele Põhjamaade kultuuriruumi
ja loob eeldused õpingute jätkamiseks põhjamaades
ja TÜ skandinavistika teaduskonnas ning soodustab
töötamisvõimalusi põhjamaades.

Teie laps kasvab kiiresti ja üsna varsti tekib tal soov
suhelda oma eakaaslastega, mis annab emale võimaluse minna tööle ning hoolitseda oma karjääri või
õppimise eest.
Paljud vanemad eelistavad üha sagedamini anda
oma lapsi väikestesse eralasteaedadesse. Muidugi
tagatakse väikeses rühmas õppivale lapsele individuaalne lähenemine ja tähelepanu.
On kasulik teada, et tänu linna- ja vallavalitsustele

KULTUURIKESKUS
Kultuurikeskus
Lindakivi üritused
Koorti 22
31.10 kell 15.00 Lõbus kogupere maskeraad: näomaalingud, maskide konkurss, mängud, auhinnad.
31.10 kell 16.00 Kaari Sillamaa laste- ja noorte
muusikateater „Muusikaline muinasjutu gaala“
Pilet 30 kr.
14.11 kell 17.00 Isadepäeva kontsert. Esinevad kultuurikeskuse lastekollektiivid, Siiri Känd ja Sergei
Maasin. Pilet 30 kr.
20.11 kell 19.00 Tantsuõhtu ansambel Ivetta Trio,
pilet 60 kr.
21.11 kell 15.00 Rahvamuusikaansambel Zlatõje
Gorõ kontsert, pilet 30/50 kr.
28.11 kell 13.00 Lasnamäe loominguliste kollektiivide kontsert, pilet 25 kr.
Näitused:
20.10-29.10 Viktoria Vaderi personaalnäitus
30.10-14.11 Kultuuriselts „Pritšudje“ näitus „Peipsimaa elu“

võivad vanemad taodelda eralasteaia lastehoiuteenuste kulude osalist hüvitamist.
Nüüdsest pakub Stardikool Proša teie
lastele mitte ainult mitmekesiseid tunde,
vaid ka minilasteaeda! Meie toetame teie
peret igas lapsekasvatamist puudutavas
küsimuses. Oma eakaaslastega mängides
ja suheldes läbib teie laps oma koolieelse
hariduse esimese etapi. Samuti on võimalus külastada lasteaeda vanematele ja lapsele sobival ajal.
Meie kava sisaldab lapse terviklikku
arendamist: loogika ja kõneoskuse arendamist; ilukirjanduse ja muinasjuttudega
tutvumist; kirjaoskuse arendamist; maalikunsti, muusika, voolimise, aplikatsiooni ja konstrueerimise tunde; tutvumist ümbritseva
maailmaga; sõrmede võimlemist; füüsiliste oskuste
arendamist; võimlemist.
Kui laps käib lasteaias, muutub ta iseseisvamaks,
õpib eakaaslastega suhtlemist meeskonnas ning harjub päevarežiimiga. Tere tulemast meie väiksesse ja
sõbralikku lasteaeda!
Lisainfo: www.prosha.ee, tel 528 1307, 5341 8495.
Meie kodu teie lapsele!

SOTSIAALKESKUS
Lasnamäe Sotsiaalkeskus
Eakate päevakeskuse (Killustiku 16) üritused:
26.
oktoober
kell
10.30
Kepikõnni
algõpetus.
Juhendaja
Malle
Viilmaa.
27. oktoober kell 13.00 loeng-vestlusring
(vene keeles) Põhja prefektuuri ja Põhja-Eesti
Päästekeskuse töötajatega. Teemad: kuidas
kaitsta ennast ja oma vara; õige abi kutsumine
ja
käitumine
ohuolukordades;
käitumine
tulekahju korral ja suitsuanduri vajalikkus.
Sama üritus eesti keeles 3. november kell 13.00.
8. november kell 13.00 Galina Borissova
kunstinäituse
avamine.
Näitus
avatud
8.-29.11.2010
kell
13.00-16.00.
10. november kell 13.00 loeng “Olmetraumad”
(vene
keeles).
Lektor
Ene
Tomberg.
17. november kell 13.00 loeng “Migreen” (vene
keeles). Lektor Svetlana Malõševa.
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Mis toimub Mustakivi Spordiklubis?
Paljud Lasnamäe elanikud pole teadlikud Lasnamäel astuvast Mustakivi Spordiklubist. Klubi on
tegutsenud juba üle aasta ja pakub erinevaid sportimisvõimalusi.
Just äsja lõppesid Mustakivi Spordiklubis avatud
uste päevad, mis kestsid kaks nädalat.
Selle kahe nädala jooksul sai igaüks tulla ja valida
endale sobiva treeningu, kas siis aeroobika stiilide
hulgast või proovida maailmatasemel jõusaali tehnikat. Väga populaarseks osutusid aeroobika osas
Pilatese, Body Jam, PI-JO, Zumba ja kõhutantsu
treeningud. Tegemist on siis nii tantsuliste- kui
jõutreeningutega, lisaks midagi ka meeltele.
Kampaania perioodil said kõik soovijad külastada
ühte treeningut täiesti tasuta. Osavõtt oli päris aktiivne ning paljud proovitulijad liitusid pärast kampaania lõppu meie klubiga.
Kuna avatud uste päevad näitasid, et spordi ja tervise vastu on huvi suur, siis püüame ka edaspidi
Lasnamäe elanikele pakkuda kord kuus erinevaid
kampaaniaüllatusi.
Lastele on mõeldud spordiklubis läbiviidavad fitness treeningud, mis toimuvad mängulises vormis.
Treeningul suundub teie laps koos instruktoriga kaasakiskuvasse mängude, fantaasia ja tervise maailma.

Lisaks pakume judo treeninguid Dimitri Budõlini
juhendamisel. Samas toimuvad ka kick-boxingu
trennid.
Oleme mõeldud ka kõige väiksemate peale: kaks
korda nädalas toimuvad treeningud „Laps ja ema“,
kus trenni ja mängu saavad teha koos nii emad ja
isad kui ka imikud vanuses 4-8 kuud. Pensionäridele
ja õpilastele pakume hinnasoodustusi.
Protseduuridest on meil veel kosmeetikateenused
ning võimalus on nautida mitmeid erinevaid massaažiteenuseid. Meil on avarad riietusruumid koos auru- ja soome saunaga
ning solaarium.
Tulge Mustakivi Spordiklubisse ja
leime koos teile parima treeningstiili! Ootame nii väikeseid kui suuri! Lisainfo: www.mustakivi.ee või
tel. 6024611. Oleme avatud E-R 7.3022.30 ja L,P 10.00-21.00. Asume aadressil Mahtra 1.
Teadaanne!
Mustakivi Spordiklubi kutsub aktiivseid pensionäre klubiga ühendust võtma!
Tahaksime luua toreda grupi eakamatest inimestest, kes sooviksid tegeleda
paar korda nädalas kehalise liikumisega. Meie parimad treenerid on valmis
just Teie vajadustest lähtudes panema
kokku eraldi treeningprogrammi.
Selleks, et teada saada, mis Teid kõige rohkem huvitaks ja missugused
päevad või kellaajad on kõige sobilikumad, palume ühendust võtta Mustakivi Spordiklubi administraatoriga
telefonil
6024011. Ootame aktiivset tagasisidet.
Teie Mustakivi Spordiklubi.

Spordiklubi
BUDO vastuvõtt
treeninggruppidesse
Treeninguid juhatab Aleksandr Zõkov, Eesti
koondise vanemtreener, 4. dan, karate treener
(5. kategooria), vene-, eesti- ja jaapani keeles.
Lisainfo tel: 6601620, 5026205; www.budo.ee.

Budolinn Judokool

Spordiklubi EDU-DO
kuulutab välja uute
liikmete vastuvõtu
karate õppimiseks
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25. septembril 2010. aastal toimusid
Dvigateli staadionil naiste jalgpalli
meistrivõistlused. Võistlused viidi
läbi 1994. a sündinud ja noorematest
tüdrukutest koosnevate naiskondade
vahel.
Klubi treenerite koosseis langetas
otsuse, et selles vanuserühmas esinevad klubi kaks naiskonda, kelle
põhikoosseisu moodustavad Eesti
meistrivõistlustel B ja C vanuseklassides mänginud jalgpallurid. Tulemus oli suurepärane: vanemad tüdrukud (B klass) võitsid selle turniiri
kindlalt, kaotamata ühtegi mängu (3 võitu ja 1 viik)
ning kohe nende järel teise koha võitsid meie klubi
nooremad tüdrukud (C klassi naiskond), kes kaotasid
vaid ühe mängu vanimatele klubikaaslastele (1 võit, 2
viiki, 1 kaotus). Suurepäraselt esines turniiril Anželika
Kopnina, kes tähistas sel päeval oma 15. sünnipäeva

ning lõi 4 mängus 4 väravat. Täiskasvanute naiskond,
kes mängis samal päeval täiskasvanute turniiril, võitis samuti esikoha ega kaotanud ühtegi mängu. Lisaks
tekkis klubis ka 1999. aastal sündinud ja nooremate
tüdrukute naiskond.
Nimetatud naiskondadega töötavad peale klubi presidendi Boriss Fedorenko regulaarselt tema nooremad
kolleegid Pavel Hodossov ja Andrei Migalenja.
Kreštšatik’u noormehed ja tüdrukud mängisid 2010.
aasta hooajal ühismeeskonnas Eesti Jalgpalli Liidu
korraldatud Rahvaliiga turniiril, kus saavutasid 3 võitu 8 mängust puhtalt meessoost mängijatest koosnevate meeskondade vastu.
Üksikasjalikumat infot klubist Kreštšatik, mis
jätkab laste vastuvõttu alates nende neljandast eluaastast, saate klubi internetileheküljelt
www.sk-krestsatik.eu või telefonil 5559 9491.

FC Ajax’it ootavad muutused
2010. aasta hooajal asub FC Ajax
Lasnamäe 2. kohal
kaheksa vooru enne
hooaja lõppu ning
edestab 15 punkti võrra hooaja tabelis järgnevat jalgpallimeeskonda.
See koht annab meeskonnale õiguse mängida 2011.
aastal Meistriliigas. Seoses sellega on hakanud klubis toimuma muudatused, mis on seni olnud seotud
üksnes sisestruktuuriga, kuid võivad klubi tulevikus
viia globaalsema reorganiseerimiseni. Klubi püstitab endale kõrgeid eesmärke ja võtab keerulisi ülesandeid. Esimeseks neist on loomulikult koha säilitamine Eesti jalgpalli eliitdivisjonis.
Juba teist korda tõusis FC Ajax Meistriliigasse, kuid
nüüd loodab meeskond jääda sinna kauaks.
Peale peameeskonna on Ajax’i üheks oluliseks prio-

riteediks, nagu ka eelmistel aastatel, lapsed. Klubi
näeb oma missiooni laste kaasamises sporti. Klubi
president Boriss Dugan (kes muide võeti käesoleval aastal Göteborgis toimuval turniiril Gothia
Cup silmapaistava panuse eest lastejalgpalli arendamisse Kuulsuste Halli liikmeks) arvab, et lapsed on nii Ajax’i kui ka kogu ühiskonna peamine
väärtus. Muidu poleks peameeskonna suurem osa
mängijatest klubi kasvandikud, FC Ajax Lasnamäe
muuseumisse on aga kogutud väga suur hulk erinevaid auhindu ja karikaid, mille meie jalgpallurid on
saanud klubi 17-aastase eksisteerimise ajal.
Sel aastal aga, seoses Meistriliigasse pääsemisega,
kasvas erinevate firmade ning ka linnavõimu huvi
meie klubi vastu. Lasnamäe linnaosavanema Kalle
Klandorfi ja tema asetäitja Andres Novikovi arvates mõjub klubi areng positiivselt kogu linnaosa kuvandile ning kokkuvõttes kogu elanikkonna tervise
paranemisele. Seepärast lubab Lasnamäe linnaosavalitsus ka tulevikus toetada FC Ajax’it.

Tere tulemast W Secrets klubisse!

Sportlik karate (poisid ja tüdrukud alates 5.
eluaastast), kickboxing ja enesekaitse
(10-20-aastased). Spordisaalid: Punane tn 16
(Lasnamäe Idakeskus); Astangu 27 (Õismäe).

Aleksei ja Dmitri Budõlini judokool „Budolinn Judokool“ kutsub lapsi õppima üht tuntuimat Jaapani
võitluskunsti – JUDOT.
Treeningud toimuvad Eesti tuntud judokate juhtimisel igas vanuses lastele. Treeninguid viiakse läbi
Mustakivi Spordikompleksis.
Judo on elustiil! Lisainfo ja registreerimine
telefonil 5649 3336 või internetis www.budolinn.ee.

Spordiklubi Kreštšatik head tulemused

(alates 3. eluaastast).
Treeningud toimuvad
Lasnamäel
aadressidel J. Koorti 23 (Tallinna Lasnamäe Vene
Gümnaasium), Mahtra
60 (Tallinna Mahtra
Gümnaasium), Vormsi
3 (Tallinna Läänemere
Gümnaasium), Kärberi 29 (Tallinna Seli Lasteaed)
ning Läänemere 46 (Tallinna Kuristiku Lasteaed) .
Lisainfo: 5258372, 6373357; www.edu-do.ee.

Juba pool aastat on Tallinnas Lasnamäe linnaosas avatud ainulaadne, omamoodi kordumatu, tõeline
naisteklubi W Secrets. Tõlgituna
inglise keelest tähendab W Secrets „Naiste saladused“ ning see
nimetus pole juhuslik. Klubis toimuvad tunnid aitavad naisi tunnetada oma täiuslikkust, muutuda
veetlevamaks, saledamaks, ilusamaks, õnnelikumaks, salapärasemaks ja ihaldatumaks.
Poolaasta jooksul oleme teinud
väga palju! Iga päevaga kasvab klubi liikmete arv. Mõni tuleb meie tundidesse
eesmärgiga kaalust alla võtta, teine õpib tantsimist,
kolmas tahab õppida võrgutamise saladusi; kedagi
köidavad loomingulised tunnid, kedagi, vastupidi,
spordi- ja tervisekavad. Sõltumata vanusest ja füüsilise ettevalmistuse tasemest leiavad iga tüdruk ja
naine meie klubist sellised vahendid, mis aitavad tal
ennast paremini mõista ja väljendada.
Igale naisele on W Secrets klubi poolt kingitus – tasuta proovitund.
Meie klubi raames töötab lasteklubi Junior. Kutsume
3–4-aastaseid lapsi koos vanematega tantsuvõimle-

misele. Lisaks pakume fitnessi emadele (laste vanus
– 7 kuust 2 aastani). Ja veel – otsime aktiivseid ja
rõõmsameelseid lapsi ja noori (vanus 9–18 aastat).
Kui oled valmis ennast muutma, soovid areneda,
olla moodne ja olla tantsu harrastavate noortega
ühel lainel – tule meie juurde! Tantsi hip-hop’i koos
meiega. Ja veel…
Sooviks väga rääkida kõikidest kavadest, kuid selleks ei piisa tervest ajalehenumbrist. Tulge meie
juurde ja proovige ise! Me asume paari sammu
kaugusel Lasnamäe Centrumist. Üksikasjalikumalt
meist: www.wsecrets.ee.

