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Tiraaž 50 000

TASUTA

Uus leherubriik

Käesoleval aastal soovib Lasnamäe Leht
põhjalikumalt uurida erinevaid asumeid
Lasnamäel. Tallinna suurimas linnaosas on
kokku 16 erinevat asumit, millised täpsemalt,
nendest selle aasta lehenumbrites. Ootame
küsimusi ja kaastöid. Loe: lk 3

Lasnamäe elanikkond kasvab

12. jaanuar 2009 seisuga elab Lasnamäel
113 332 elanikku. Eelmisel aastal samal ajal oli
rahvastikuregistri andmetel Lasnamäel kokku
112 055 elanikku, seega on rahvastiku kasv enam
kui tuhande võrra suurem. Täpsemalt Lasnamäel
elavatest inimestest uues rubriigis „Lasnamäe 16
asumit“, lk 3.

Pensionide kojukandest

Need pensionärid, kes on saanud teate, et nende
toetus ei laeku riigi kulul, saavad pensioniameti
otsuse vaidlustada 30 päeva jooksul pärast
otsusest teadasaamist. Samuti võib otsuse
vaidlustada olukorras, mil pensionär ei ole veel uut
väljamakseviisi valinud. Selleks piisab telefonikõnest
sotsiaalkindlustusameti infotelefonile 16106 või
Tallinna Pensioniamet telefonile 664 0128.
Kui vaidlusalust otsust ei jõuta veebruarikuu
pensionipäevaks üle vaadata, siis keegi oma
järgmisest pensionist siiski ilma ei jää. See makstakse
välja endisest kohast: kui see toodi varem koju, siis
pension tuuakse ka seekord koju või kui te seni
saite oma pensioni postkontorist, siis ka veebruaris
saate selle ühekordse väljamaksena postkontorist.
Sotsiaalkindlustusamet

Ühistute infopäev toimub
25. veebruaril
Alanud aasta esimene korteriühistute juhtide
infopäev Lasnamäe Linnaosa Valitsuses toimub
veebruari viimasel kolmapäeval, 25. veebruaril
algusega kell 15, Punane 16, V k saalis.
Larissa Śkurat, Lasnamäe LOV jurist-konsultant
Projekt „Hoovid korda“

Käesoleval aastal on korteriühistutel taas võimalik
taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks
kuni 70% ulatuses objekti maksumusest (alus
27.03.06 jõustunud Tallinna LV määrus nr 22).
Toetuse maksimaalseks suuruseks on 250 000
krooni aastas ning kolme aasta jooksul kokku kuni
625 000 krooni, mis makstakse välja pärast linna
poolt tööde vastuvõtmist kuludeklaratsioonide
alusel. Toetuse saamiseks on korteriühistutel vaja
esitada Lasnamäe Linnaosa Valitsusele projekti
„Hoovid korda” dokumendid kahes eksemplaris 13.
märtsiks. Lisainfo: www.tallinn.ee
Toetust saab taotleda järgmistele tegevustele
hoovis asuvate teede ja korteriühistute esiste
kõnniteede
rajamiseks
ning
remondiks;
parkimisplatside, prügimajade või prügikonteinerite
rajamiseks või parendamiseks; hoovi sadevete
probleemide lahendamiseks; haljasala, puhkeala
vms avatud ala rajamiseks või parendamiseks;
kõrghaljastuse rajamiseks või parendamiseks;
mängu- või spordiväljaku ning puhkeala rajamiseks
või parendamiseks; tänavavalgustuse, aedade või
piirete paigaldamiseks või parendamiseks ning
hoovi inventari paigaldamiseks või korrastamiseks.

Lasnamäe protestib
105 Lasnamäe linnaosa elanikku pöördus
avaliku kirjaga Eesti Vabariigi õiguskantsleri
Indrek Tederi poole. Elanikud ei ole rahul
Riigikogu otsusega kohalike omavalitsuste
valimiskorralduse muutmise kohta ja nõuavad,
et nende hääl Tallinna linnavolikogu valimistel
oleks kaalult võrdne linna teistes piirkondades
elavate inimeste häältega.
Avaldusele alla kirjutanud ei ole nõus sellega,
et nendele ei laiene Eesti Riigi Põhiseaduses
lubatud iga valija hääle võrdsuse põhimõte.
Avalikus pöördumises kirjutatakse: „Valides
oma elukohaks Lasnamäe linnaosa, ei ole ma
valinud neli korda väiksemat osalust Tallinna
linna arengus kaasarääkimises ja probleemidele

lahenduse otsimises. Ma maksan makse, täidan
kodanikekohuseid ja austan seadusi sarnaselt Pirita,
Kesklinna ja teiste Tallinna linna piirkondade
elanikele. Ma hindan ja panustan sarnaselt teistele
tallinlastele Tallinna linna ühtsesse infrastruktuuri,
haridussüsteemi ning kõikidesse teistesse Tallinna
linnajuhtimisega seotud valdkondadesse. Minu kui
linnakodaniku võimalus linna juhtimist mõjutada
on minu hääl kohalike omavalitsuste valimisel.
Ma pean Eesti Vabariigi Põhiseaduse vastaseks, et
minu hääl on kordi väiksem kui kaaslinlase hääl
naaberlinnaosas.”
Kirja koopia anti üle ka Tallinna linnavalitsusele
Seoses sellega ütles Tallinna linnapea Edgar
Savisaar: „Inimesed seisavad oma põhiseaduslike

Georgi ristidest ja lintidest

Küllo Arjakas
ajaloolane
Viimasel aastal näeb aeg-ajalt Tallinnas inimesi,
kes kannavad oranži-musta-oranži linti.
Miks ka mitte? Iseendast ei takista miski end
ehtimast sellise lindiga. Küll aga tuleb seda
pidada taktitundetuks käitumiseks, sest kõikide
ordenite-ristide ja sellega seonduvate atribuutide
kandmisel on oma kord ja traditsioon ning on
kohatu end ehtida võõraste sulgedega.
See lint viitab Georgi ristile, Venemaa kõrgele
sõjalisele autasule. Georgi ordeni asutas 1769.
aastal keisrinna Katariina II, et väärtustada sõjalist
vaprust ja väejuhtide talenti. Ordeni kavalerideks
said vaid ohvitserid, kes tol ajal olid valdavalt
aadlikud. Alamväelastele asutati Georgi vapruse
aumärk 1807. aastal. Georgi risti saamiseks tuli
hõivata näiteks vaenlaselt lipp, vangistada vastase
kindral või mõni teine kõrgem ohvitser, ronida
esimesena vaenlase kindluse müüridele või laeva
pardale. Alates 1809. aastast algas Georgi risti
nummerdamine ja nii on üsna hästi teada erinevatel

aegadel autasustatute arv ja nimed. Esimesed neli
eestlast said Georgi risti 1812. aasta Isamaasõja
ja sellele järgnenud kampaania ajal, võideldes
prantslaste vastu. Alates 1844. aastast annetati
Georgi risti ka mittekristlastele. Krimmi sõja järel
1856. aastal muudeti Georgi rist 4-järguliseks
ja kõigi nelja järguga autasustatuid kutsuti
„täiskavalerideks“. 1904.a Vene-Jaapani sõja aega
aga kuulub ainus kollektiivne autasustamine – Korea
sadamas kahe vene sõjalaeva ja Jaapani eskaadri
lahingust ellujäänud kõik 697 vene alamväelasest
meeskonnaliiget pälvisid 4. järgu risti.

Lasnamäe, jaanuar 2009. Foto: Johannes Merilai

õiguste eest. Tallinna linnavalitsus tahab neid
seejuures toetada. Minu jaoks on tähelepanuväärne,
et 90% allakirjutanutest on eesti rahvusest
Tallinna elanikud. See tähendab, et tõele ei vasta
isamaaliitlaste ja reformierakondlaste Toompea
kuluaarides levitatav jutt, nagu oleks valimisseaduse
muudatused vastu võetud ainult selleks, et ahistada
siinseid vene rahvusest valijaid. Tegelikult on
nende seadusemuudatuste läbi eestlaste võimalusi
Lasnamäel ja Põhja- Tallinnas samavõrra piiratud
nagu venelastel ja teistest rahvustest inimestel”.
Edgar Savisaar andis teada, et linnavalitsus kavatseb
pöörduda riigikohtu poole taotlusega kuulutada
vastuvõetud seadusemuudatused põhiseaduse
vastasteks. Savisaar väljendas pettumust president
Ilvese ja õiguskantsler Tederi suhtes, kes ei ole neid
seadusemuudatusi omalt poolt seni vaidlustanud.
www.tallinn.ee

1920) sangar kapten Anton Irv, kes muuseas oma
neli Georgi risti teenis lihtsõdurina välja 1915.
aastal, hiljem ohvitserina annetati talle ka Georgi
mõõk. Georgi risti võis ainsa tsaari-Venemaa
teenetemärgina kanda ka 1920.- 1930. aastatel Eesti
Vabariigi sõjaväevormil.
Viimased Georgi ristid jagati välja 1918. aasta
alguses
Segastel aegadel anti neid välja ka punase lindiga.
Nõukogude Venemaa kodusõja aegadel (1918 1920) läks paljudel Georgi risti kandjatel üsna
haprasti – bolševistlikult meelestatud märatsejad
lõid nad maha, pidades neid lihtsalt tsaarivõimu
pooldajateks.
1940. aasta sügisel asutas Briti kuningas
George VI samuti Georgi risti, et autasustada
tsiviilisikuid äärmiselt ohtlikus olukorras sooritatud
kangelastegude eest. Briti aumärkide hierarhias on
Georgi rist teisel kohal Victoria risti järel.
Illustratsioon: marekiasjad.blogspot.com.
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Punane 16, 13619 Tallinn
tel 645 7700; fax 645 7734
e-post lasnamae@tallinnlv.ee

Sõjalise autasu statuudi viimane suurem
muutmine toimus 1913. aastal
Siitpeale saigi autasu nimeks Georgi rist. I
Maailmasõjas (1914-1918) jõudsid täiskavaleri
seisusesse esimesed eestlastest sõjamehed. Neist
nimekaim on kindlasti Eesti Vabadussõja (1918 –

LASNAMÄE LEHT
Toimetus
e-post toimetus@uuedtuuled.ee
tel (esmaspäeviti) 645 7739
Kirjastus, levi ja reklaam
Uued Tuuled OÜ, Reno Raskall
e-post: reno@uuedtuuled.ee
tel: 566 633 18
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LINNAOSAVANEM

Võlad tuleb tasuda
Kalle Klandorf
Lasnamäe linnaosavanem

Aasta on alanud ja uued soovid ning sihid enestele
seatud. Majanduses on praegu keerulised ajad,
aga tasakaaluka ja väga läbimõeldud tegevusega
on inimesed ajast aega raskustega toime
tulnud. Peamine, et võlad saaksid tasutud või
võlaandajaga tasumise graafikus kokku lepitud.
Seekordse lehe Lühidalt rubriigist leiate teate, et
Tallinn on oma eelarvega kokkuhoidlikult toimetanud.
See on oluline üleilmset rasket majandusseisu
arvestades. Küllap tuleb nii riigijuhtidel kui igal
üksikul inimesel tegutseda raskel ajal eriti suure
vastutustundega. Kahjuks on isegi kriisiajast
sõltumata ikka selliseid inimesi, kes on lihtsalt
hoolimatud. Võlg on võõra oma – igaüks sellest aru
ei saa. Nii on mul keeruline mõista neid inimesi,
kellele Tallinna linn on andnud kasutada elukoha
kas munitsipaal- või sotsiaalmajas. Soe ja mugav
eluase on lahkesti vastu võetud, kuid vähimatki tasu

HALDUSKOGU

Maaküsimused

Leonid Mihhailov
Lasnamäe Halduskogu esimees
Halduskogu viimasel istungil kooskõlastati rida
detailplaneeringuid või nende eskiise. Peterburi
tee 50, 50A ja 50A/1 detailplaneeringu kohaselt
on loodud kolm uut krunti. Peterburi tee 50
kohal laiendatakse autokeskust. Olemasolevale
2-korruselisele ehitisele lisatakse 8-korruseline
kontorimaja ja 4-korruseline autoparkla. Peterburi
tee 50A territooriumile rajatakse 2-korruseline ehitis
autoremonditöökoja jaoks ning ehitatakse parkla.
Krundi lääne poolele plaanitakse istutada puud.
Peterburi tee 50A/1 krundile rajatakse 2-korruseline
ehitis.

enda tarbitu eest osa inimesi ei maksa. Lasnamäel on
Tallinna linna lahkust ärakasutavaid, hämmastavalt
ükskõikseid inimesi või peresid koguni 20, kellel
korteriüür ja halduskulud linnale üle kolme kuu
tasumata.
Üürivõlgnevus linna poolt kasutada antud
korterites Lasnamäel oli aasta alguses ühtekokku
miljonile lähenev summa, 862 000.- krooni
Panen südamele kõigile, kes on saanud osa
heasoovlikkusest ja kasutavad laenatud vara – leidke
koos omanikuga suheldes lahendus, kuidas vähendada
võlga. Ei ole ju kunagi kurjustatud, kui on tekkinud
ajutine keeruline olukord. Koos ametnikega on
hoopis otsitud lahendusi ja lisatoetustegi võimalust,
kui see põhjendatud. Kui eluaseme eest jäetakse
aga maksmata pahatahtliku ükskõiksuse tulemusel,
siis on see küüniline kaaslinlaste arvel elamine ja
arvestada tuleb kohtu kaudu elamispinnast ilma
jäämisega.
Viimast ei soovi ma kellelegi. Seega, hea Lasnamäe
rahvas, olgu alanud aasta mõistva suhtlemise,
vastutustunde ja lahenduste otsimise aasta, ka siis,
kui mureküsimused väga rasked. Koos leitakse
lahendusi.

Betooni 13 / Paneeli 4, Paneeli 4A ja Paneeli
6 territooriumil tekivad uued krundid ning
muudetakse kruntidevahelised piirid. Lisaks võib
taotleda kasutamata riigimaa lisamist krundile
detailplaneeringu põhja osas.
Suur-Sõjamäe 2 ja 4 territooriumil plaanitakse
ühendada kaks krunti ning laiendada Ülemiste
kaubanduskeskust. Kavandatakse rajada ühe maaaluse ning kolme maapealse korrusega juurdeehitis
ning 620 kohaga 5-korruseline parkimismaja.
Väike-Paala 1 detailplaneeringuga plaanitakse
jagada krunt kaheks osaks. Ühele krundile
lubatakse rajada viie maapealse ja kahe maaaluse korrusega ehitis, aga teisele – kaheksa
maapealse ja nelja maa-aluse korrusega neli maja.
Peterburi tee 66–70, Betooni 4 ja 4B detailplaneeringu
eesmärgiks on kruntide sihtotstarbe muutmine
ning 2- ja 3-korruseliste tootmis- ja kontorimajade
rajamiseks
vajaliku
ehitusloa
andmine.
___________________________________
KODANIKE VASTUVÕTT
Tallinna Linnavolikogu liige, Lasnamäe Halduskogu
esimees LEONID MIHHAILOV võtab kodanikke
vastu 23. veebruaril kl 16–17 Lasnamäe Linnaosa
Valitsuses, Punane 16, kab. 510.
Registreerimine tel 697 6114.

Lindakivis koguneb TÖÖKLUBI 50+
Kultuurikeskuses Lindakivi, Koorti 22 alustab tööd TÖÖKLUBI 50+ tööotsijatele, kes on 50-aastased
või vanemad. Spetsialistid nõustavad tasuta, kuidas tööd leida.
Eestikeelne Tööklubi 50+ koguneb 9. veebruaril ja venekeelne 16. veebruaril 2009 kell 11.
Eelregistreerumine tel 527 7157.
Tallinna Kodurahu

LÜHIDALT
Tasuta lasteabi-telefon 116 111

Sellest aastast töötab üleriigiline lasteabitelefon
116 111, millele saab ööpäevaringselt helistada.
Helistajatele vastavad kogenud psühholoogidest
nõustajad kolmes keeles – eesti, vene ja inglise keeles
ning pakuvad vajadusel infot, esmast nõustamist
ja kui vaja kriisinõustamist kõigis lastega seotud
küsimustes. Teenust rahastatakse riigieelarvest.
Nõustatakse ka interneti aadressil.
www.lasteabi.ee

AS Eesti Gaas pakub müügilolevaist soodsaima
hinnaga gaasiveesoojendajat NEVA 3216.
Seadmete vahetusprojekti koordinaator: Andrus
Hein; tel 630 3064, 503 2957
Seadmete vahetus ja tellimine EG Ehitus: Mati
Kaalma, tel 630 3008, 516 5008
AS Eesti Gaas

Lasnamäel uus Neste automaattankla

Gaasiseadmete kasutusest

Küttegaasi ohutuse seadus ei luba alates 01.07.2005.a
gaasiseadmete kasutamist, mis on üle 15 aasta vanad.
Vanade seadmete edasikasutamine on võimalik juhul
kui Tehnokontrollikeskuse poolt teostatud tehniline
kontroll tõendab seadme ohutust. Gaasimüüja ei tohi
gaasiga varustada mittekorras seadmeid. Seadmete
vahetust ja hooldustöid tellides jälgida, et töö
teostajal oleks kehtiv litsents.
Majanduslikult raskes olukorras inimene võib
pöörduda sotsiaalhoolekande osakonda, et uurida
võimalust vajaliku seadme jaoks ühekordset toetust
taotleda.
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Eesti suurim automaatjaamade kett Neste Eesti
avas 16. detsembril 2008 oma 43 jaama Mustakivi
teel. Neste Mustakivi A24 jaamas müüakse bensiini
Futura 95 Euro ja diislikütust Futura D Euro.
Maksevahenditena kehtivad pangakaart, sularaha ja
Neste kaart.
Foto: Neste Eesti

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse juhid
/seisuga jaanuar 2009 /

Linnaosavanema vastuvõtuaeg on igal esmaspäeval
kell 16-18 ja vajalik on eelregistreerumine
tel 645 7715. Linnaosavanema asetäitjad võtavad
elanikke vastu eelregistreerimata esmaspäeviti kell
16-18 ja neljapäeviti kell 10-12.
Info telefonil 645 7780

Osakondade juhatajad
(fotol olevas järjekorras vasakult vaadates)

Juhtkond
KALLE KLANDORF
linnaosavanem
kalle.klandorf@tallinnlv.ee

TOIVO MOORAST
linnaosavanema
asetäitja
toivo.moorast@tallinnlv.ee

ANDREI NOVIKOV
linnaosavanema
asetäitja
andrei.novikov@tallinnlv.ee

MATI ERIK
haldussekretär
mati.erik@tallinnlv.ee
JOHANNES MERILAI
avalike suhete nõunik
johannes.merilai@tallinnlv.ee
INNA REBEN
eelarve peaspetsialist
inna.reben@tallinnlv.ee
URMAS UNT
siseaudiitor
urmas.unt@tallinnlv.ee
VIKTOR PEKKANEN
korrakaitse vanemspetsialist
viktor.pekkanen@tallinnlv.ee
LARISSA ŚKURAT
jurist-konsultant korteriühistute küsimuses
larissa.skurat@tallinnlv.ee

Allasutuste juhid

(fotol olevas järjekorras vasakult vaadates)

Spodiklubi Ookami II rahvusvaheline Abloy JUDOTURNIIR
Võistlused kuuel tataanil toimuvad 21. ja 22.
veebruaril Viimsi koolis. Viimsisse, Randvere
tee 8 on huvilisi oodatud kaasa elama D- ja Cklassi 350 võistlejale. Info: info@ookami.ee.
Võistluspäeva juht on Priit Valkna.
Läbiviijad ja toetajad: Abloy Eesti, Ookami ja
Budolinn spordiklubid, Lasnamäe linnaosavalitsus, Eckerö Line, Hotell Ecoland.
SK Ookami

Tallinn on ligi poole miljardiga
plussis

Tallinna finantsteenistuse andmetel oli 31. detsembri
2008 seisuga vabu vahendeid linnal 463 miljonit
krooni. Esialgsetel andmetel laekus Tallinna
eelarvesse möödunud aastal 7,7 miljardit krooni,
mis moodustab 100% rahavoo plaanis kavandatust,
kusjuures üksikisiku tulumaksu laekus 6,1 miljonit
krooni enam kui oli kavandatud. Linnapea Edgar
Savisaar ütles, et see näitab Tallinna linna rahaliste
vahendite arukat ja vastutustundlikku planeerimist.
www.tallinn.ee

Hoovide korrastamiseks
miljonit krooni

VELLO KARU
linnamajanduse osakond
vello.karu@tallinnlv.ee
EVE ANNUS
noorsootöö osakond
eve.annus@tallinnlv.ee
SIRJE MEIDRA
rahvastikuregistri osakond
sirje.meidra@tallinnlv.ee
NATALJA GUPPAL
raamatupidamise osakond
natalja.guppal@tallinnlv.ee
TIIU KOITLA
juriidiline osakond
tiiu.koitla@tallinnlv.ee
TAUNO PRULI
sotsiaalhoolekande osakond
tauno.pruli@tallinnlv.ee
MATI SOOSAAR
kantselei
mati.soosaar@tallinnlv.ee

19,5

Käesoleval aastal on korteriühistutel taas võimalik
taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks,
linn on selleks 2009. a eelarves eraldanud 19,5

JAAN RUMMA
Lasnamäe Spordikompleks, Pae 1/Peterburi tee 15
lsk@hot.ee
IVIKA KÄRNER
Lasnamäe Sotsiaalkeskus, Killustiku 16
ivika.karner@lsk.ee
IGOR SEDAŚEV
Kultuurikeskus Lindakivi, Koorti 22
igor.sedasev@lindakivi.ee

miljonit krooni ja käesoleval aastal on taotluste
esitamise lõpptähtaeg 13. märts. Projekti “Hoovid
korda” raames 2009.aastal toetuse saamiseks on
korteriühistutel vaja esitada oma linnaosa valitsusele
vormikohane avaldus koos avalduse koosseisus
olevate lisadega hoovide heakorrastamiseks ning
vähemalt kolm hinnapakkumist teostavatele töödele.
Korteriühistutel on õigus linnalt nimetatud
määruse kohaselt toetust saada kuni 70% ulatuses
projekti maksumusest, maksimaalselt 250 000
krooni aastas ning 625 000 krooni kolmel aastal
kokku. Toetus makstakse välja toetusesaaja poolt
esitatud kuludeklaratsioonide alusel ning eelnevalt
teostatud töö kvaliteeti kontrollides. Lisainfo: http://
hoovidkorda.tallinn.ee/
www.tallinn.ee

Hea ühistu märk

Eelmise aasta 15. detsembril otsustas Eesti
Korteriühistute
Liidu
sertifitseerimiskomisjon
omistada „Hea korteriühistu“ märgi 29 ühistule,
millest üks tuli ka Lasnamäele. Komisjonile esitatud
42 avaldusest võeti menetlusse 30. Lasnamäe
tunnustust vääriv korteriühistu on Muhu 11 KÜ.
Eesti Korteriühistute Liit
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tundmatuseni. See on süvendanud eksiarvamust
nagu oleks Lasnamäe tühjale kohale ehitatud uus
linnaosa.
Lasnamäe ajalugu ulatub väga kaugesse minevikku.
Arheoloog L. Jaanitsa arvates on vanimad
inimtegevuse jäljed Lasnamäel pärit nöörkeraamikakultuuriga seotud ajast, seega III aastatuhande teisest
poolest eKr.
Lasnamäe on seotud ajaloolise pöördepunktiga,
Jüriöö ülestõusuga 1343.a, sest see sai alguse
Lasnamäel süüdatud lõkkest. Samas paigas on nüüd
Jüriöö park, mida asus rajama 1930-ndail aastail Eesti
Vabariigi esimene president Konstantin Päts ja Eesti
sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoner
ning mis valmis taasiseseisvunud Eestis. Alates 1995.
aastast rahastas pargi rajamist peamiselt Lasnamäe
Linnaosa Valitsus, kus pargi temaatika eestvedaja
on olnud Toivo Moorast. Lõpliku rahastuse sai
park Tallinna linnapea, Jüri Ratase eestvedamisel.
Ideeliselt on pargi arengut juhtinud Jüri Uppin.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus loodi
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LASNAMÄE 16 ASUMIT

praegusel kujul eksisteeriva kohaliku võimu
asutusena 1. septembril 1993. Linnaosavalitsust juhib
võimuloleva partei poolt määratud linnaosavanem.
Varasemad kohaliku võimu nimevormid Lasnamäel
on olnud järgmised: 1945-1977 Tallinna Linna
Mererajooni TSN Täitevkomitee, 1977-1989
Tallinna Linna Mererajooni RSN Täitevkomitee,
1990-1991 Tallinna Linna Mere Rajoonivalitsus,
1991-1993 Tallinna Ida Rajoonivalitsus.

Paneel-elamuehitust alustati
1960-ndatel
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“Lasnamäe 16 asumit” on uus
rubriik Lasnamäe Lehes, et koos
vaadelda ja tutvustada Tallinna
suurimat linnaosa kaasaegses
Eestis, mis praeguste piiridega
loodi 1. septembril 1993.

Lasnamäe esinduspargiks on Jüriöö park. Mitme
aasta jooksul on ehitatud ka Kivila parki ning
eelmisel aastal rajati uus pere mänguväljak Vormsi
parki. Vaba aega saab linnaosa elanik veeta veel
Tuulte platsil, Kihnu ja Asunduse ning Punase ja
Kalevipoja tänavate vahelistel haljasaladel.

Kaastööd, fotod ja küsimused nii eraisikutelt kui
asutustelt-organisatsioonidelt on väga oodatud
lehetoimetuse aadressil. Nii valmib mitmetahuline
ülevaade tänasest Lasnamäest ja aktiivsetel
kaasautoritel on võimalik enda teadmisi jagada
lehelugejatega.
Jaanuarikuu
lehes
alustame
Lasnamäe
üldtutvustamisega,
mis
jätkub
järgmistes
lehenumbrites. Samuti on juba veebruarilehes
esimeste asumite, SIKUPILLI ja PAE tutvustamine.

Ülevaade rahvastikust

Lasnamäe territoorium

Praeguste piiridega Lasnamäe linnaosas on kokku
16 asumit: Väo, Sõjamäe, Ülemiste, Sikupilli,
Uuslinn, Pae, Kurepõllu, Paevälja, Laagna,
Loopealse, Katleri, Tondiraba, Kuristiku, Priisle,
Mustakivi ja Seli
Lasnamäe territooriumi pindala on 27,41 km²,
mida võib tinglikult jagada kaheks erinevate
funktsioonidega piirkonnaks, ühelt poolt elamute
ala ja teisalt Peterburi mnt lähedusest kuni Rae
valla piirini olev tööstusala. Lasnamäe linnaosa piir
on fikseeritud Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi
2006 määrusega nr 14, kus on toodud detailne
piirikirjeldus.

Elanike arv Lasnamäel on juba mitmeid aastaid
suhteliselt stabiilne, kuid viimasel aastal kasvanud,
eeskätt uusehitistesse kolinud inimeste arvelt.
Pidevat muutust ilmestab hästi asjaolu, et 1. jaanuari
2009 seisuga elas rahvastikuregistri andmetel
Lasnamäel 112 856 ja lehe toimetamise ajaks,
seisuga 12.01.2009 juba 113 332 elanikku. Neist
kuni 18-aastaseid kokku 18 771 ja üle 65-aastaseid
kokku 15 583. Väga eakaid, üle 90-aastaseid
inimesi elab Lasnamäel 257, neist mehi 41 ja naisi
216. Sajandiga saab vanust mõõta kolmel elanikul:
2009. aastal täitub kahel proual 104. sünnipäev ja
ühel härral 99. sünnipäev.
Kogu Lasnamäe elanikest on mehi 50 441 ja naisi
62 920. Peamisi rahvuseid on neli: venelasi 58 946,
eestlasi 28 751, ukrainlasi 6 131, valgevenelasi
3 310. Lisaks veel 16 223 erinevatest rahvustest
elanikku: läti, leedu, soome, rootsi, itaalia, prantsuse
jne.
Kodakondsuse järgi elab Lasnamäel 73 933 Eesti
kodanikku, 14 988 Vene kodanikku, määratlemata
kodakondsus on 21 481 elanikul ja erinevate teiste
riikide kodakondsus on kokku 2 959-l inimesel.

SOTSIAALKESKUS

Suurimad tööstusettevõtted on Elcoteq Tallinn,
OÜ Krimelte, Paekivi Toodete tehas OÜ, Linette
AS, Kohimo AS, Lasbet AS; teenindusettevõtetest
Tallinna Lennujaan AS, Tallinna teede AS, Talter
AS, Tallinna Soojus AS, Tallinna Külmhoone AS,
Mustakivi keskus, Lasnamäe Centrum, Ida keskus,
Ülemiste keskus, Sikupilli keskus, Bauhof, EhituseABC, K-Rauta, Stokker, Sotka, Ehitus Service OÜ
ning tootmisettevõtetest AS Kuusakoski, Amphenol
Connexus OÜ.

Lasnamäe läbi erinevate aegade

Jüri Uppin, Sõjamäel asuva Jüriöö pargi arendamise üks
eestvedaja

Tänase Lasnamäe kujunemislugu on üks
vastuolulisemaid Tallinnas, sest nõukogude võimu
ajal muudeti just selles piirkonnas keskkonda

KULTUURIKESKUS
EAKATE PÄEVAKESKUS
tel 621 8998, Killustiku 16, www.lsk.ee

Lasnamäe sotsiaalkeskus tähistab veebruaris oma
13. sünnipäeva. Fotol on üks pidulikest hetkedest
keskuse toimekate aastate jooksul: eakate päeva
kontsertelamuse ootus 2007. aasta 1. oktoobril.
Foto: Lasnamäe Leht

Ettevõtteid on äriregistri
andmetel Lasnamäel kokku 2604

Kultuurikeskus Lindakivi
tel 632 1062, Koorti 22,
www.lindakivi.ee

Esialgu katseliselt
ja alates 70-ndate
lõpust plaanipäraselt
toimunud
elamuehituse
käigus
kõiki
plaanitud
elamurajoone valmis Paneelelamuehitust Lasnamäel
alustati 1960-ndatel
ei ehitatud, tühjaks
jäi palju reservmaad. Kortermaju jõuti ehitada
Eesti taasiseseisvumise ajaks kokku 650. Tänaseks
on olukord muutunud. Juurde on ehitatud mitmeid
elamuid ja Loopealsele terve uus asum. Seisuga
jaanuar 2009 on Lasnamäel 800 elamut, millest 90
on eramud.

Lasnamäe ajaloolise mälu
korrastamisel
on teinud tänuväärset tööd Robert Nerman, kelle
raamat “Lasnamäe ajalugu” (Tallinn 1998) annab
põhjaliku ja huvitava ülevaate. Oluliseks ajaloo
kandjaks on ka dokumentaalfilm Lasnamäest ”Linn
paesel kaldal” (Tallinn 2003; režissöör Georg
Jegorov, operaator Kaljo Reintam, teksti autor Tiina
Naarits). Eesti- ja venekeelse tekstiga ajalooline
lühifilm annab ülevaate Lasnamäel toimunust
esimese Eesti Vabariigi ajal, Nõukogude ajal
ning esimesest kümnest aastast taasiseseisvunud
Eestis. 2009. aasta lõpul on oodata Kaljo Reintami
operaatoritööna järge sellele dokumentaalfilmile,
et jäädvustada viimaste aastate ülikiired muutused
Lasnamäe arengus.
Käesoleva „Lasnamäe 16 asumit“ koostasid:
Maria-H. Naarits, Sirje Meidra, Moonika Vister

24. veebruar kell 14 Eesti iseseisvuspäeva
kontsert; esineb käsikellade ansambel
Campanelli, TASUTA

10. veebruar
LASNAMÄE SOTSIAALKESKUS 13 – lahtiste
uste päev, mille vältel saab kell 9-17 tutvuda kõigi
huviringide ja teenustega

TANTSUÕHTUD
24., 31. jaanuar, 7., 14. veebruar kell 20 ansambel
EHO, pilet 60.21. veebruar kell 19 ansambel CaisuCaru, pilet 60.-

10. veebruar
sünnipäevakontsert – esinevad seenioritantsurühm
Pihlakobar (juhendaja Eve-Mall Saar) ja naisansambel
Hõbelõng (juhendaja Õnneleid Mardim)

NÄITUSED
20. jaanuar-8. veebruar „Aastatagused mudelautod“,
pilet 10.- ja 25.Näitustesaalis saab uudistada põnevaid automudeleid

10.-12. veebruar
kell 10-16 käsitööringide, kunsti- ja tarbekunstiringis
valminud tööde näitus

KONTSERTSAALIS
21. veebruar kell 19 Vene autorilaulude kontsert,
Boris Kiner ja Mikhail Tsitrinyak, pilet 150.-

HUVITEGEVUS
MTÜ Üks Tore Klubi
Lilleseade kursused alatest 10. veebruarist kell 18.
Info ja registreerimine: tel 525 1221,
sigrid.evisalu@gmail.com.
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TEATED

Eesti mõisate saladused

KROONIKA

Briti sõjalaeva meeskond Sikupilli Keskkoolis

ANNETUSED kiriku ehituseks

Lasnamäele rajatava Jumalaema Kiirestikuulja
ikooni Tallinna Kiriku ehitamiseks saab
annetusi teha helistades telefonil 1317 (200.EEK) või tehes annetuse Moskva Patriarhaadi
Eesti Õigeusu Kiriku pangaarvele:
1022 0073 0970 14, SEB Pank (märge: kiriku
ehituseks). Lisainfo: www.panagia.orthodox.ee

Lastekeskus EDULUX ootab
mudilasi

Lasnamäe piiril, J. Poska 51a asuv vene
õppekeelega lastekeskus on avatud 3-7aastastele lastele. Kontakt: www.edulux.ee, tel
600 1154, 5563 9634. Muu hulgas huvi korral
ettevalmistus õppimiseks eesti õppekeelega
koolides ja keeleõpe (eesti, inglise, saksa,
prantsuse).

Vabanenud väikelaste aiakohad

Lastekeskuse Põngerjad kesklinna filiaalis.
Oodatud on alates 1,5-aastased lapsed.
Info: info@pongerjad.ee, www.pongerjad.ee.

Sportimisvõimalused Mahtra
noortekeskuses

Alates 2009. aastast on Mahtra noortekeskuse
külastajatel võimalik osaleda erinevates
sporditegevustes.
Juba
toimuvad
kõhutantsutunnid ja saab osaleda ujumistrennis.
Märtsis alustatakse ka tervisejooksu ning
kepikõndi. 7-26-aastele noortele pakub
noortekeskus muudki huvitavat: keraamikaja
klaasistuudiod,
meisterdamisklass,
kokandusklubi. Lisainfo: Mahtra 48; tel 655
4114; viire@taninfo.ee.

Maleklubist maleakadeemiaks

Eesti üks juhtivam laste- ja noorte maleklubi
– Lasnamäe maleklubi “Šahh ja Garde” –
sai maleakadeemiaks. Õppeprotsessi juht
– rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov.
Maleharidust saab omandada päevasel ajal,
õhtuti või isegi kaugõppes. Maleakadeemia
pearuum asub aadressil Kalevipoja 10. Filiaalid
töötavad Tallinna Mahtra ja Lasnamäe Vene
Gümnaasiumides. Maleakadeemia “Šahh ja
Garde” tegevjuht – Grigor Airapetjan.
Tel 5399 1414, grigorairapetjan@mail.ru,
www.sgcc.ucoz.ru.

Eesti Keele Suhtlemiskool

pakub eesti keele õpet igale tasemele ning
kodakondsuse õpet. 50-tunnine tasanduskursus
C- või D-kategooria kursuse läbinutele, mis
hõlmab arutelusid ja vestlusi kõnes ning kirjas.
Võimalik küsida infot kursuste tagasimaksete
kohta või tasuta kursustest. Info: tel 635 1424,
527 5005, www.kursus.ee, Võru 11 – II korrus.

Lasnamäe Huvikool

Võru tn 11 vene õppekeelega huvikool
kutsub lapsi tantsu- ja kunstistuudiosse ning
flöödimängu õppima. Täiskasvanutele 90tunnine eesti keele kursus. Lisainfo: tel
608 0353, 660 3014 tööpäeviti kell 10-17.

Ljudmilla Jurassova
Linnamäe Vene Lütseumi huvijuht
Juba mitmes aasta käivad Linnamäe Vene Lütseumi
õpilased õppereisidel mõisates üle Eesti. Neile on
huvitav teada saada vanaaja lütseumite õpilaste
mõisaelust. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse toetusel
külastasid Lasnamäe koolide õpilased Jäneda mõisat,
kus elasid lütseumi kasvandikud Benckendorffid.
John Benckendorff oli saatkonna teenistuja
Londonis, kasvataja Aleksandri Lütseumis. Tema
ja ta pere elu ning mõisa ajalugu tutvustas lastele
Georg Särekanno, kes juba mitu aastat on kogunud
materjale selle pere elust. Tema heatahtlikkus ja
soov panna õpilased ainest huvituma jätsid lastele
väga hea mulje.
Kiltsi mõisas, vaatamata seal toimuvatele
remondi- ja restaureerimistöödele, rääkis Adam
Johann von Krusensterni fondi esimees Lembit
Keerus õpilastele mõisa eluolust, saatusest ning
Krusensterni ümbermaailmareisist. Laste saatja
A. I. Belenkova, raamatu “Nii jõud kui kuulsus”,
rääkis Krusensterni poegade – Aleksandri, Platoni ja
Paveli – lütseumiaegadest. Huvitav oli teada saada
väljakaevamistööde tulemustest, mis avasid mõisa
elanike elu traagilised küljed Liivi sõja ajal.
Pärast reisi ootas koolis lapsi Kiltsis kingiks saadud
filmi vaatamine Krusensterni elust. Jaanuaris
esinevad meie lütseumi kasvandikud fotonäitusega
Krusensternide pere eluloost järgmistes koolides:
Arte Gümnaasium, Püünsi Põhikool, Tallinna
Hariduskolleegium. Seal käies saavad nad jagada
oma muljeid ning arendada oma eesti keele oskust.

Möödunud aasta 11. detsembril külastasid Sikupilli Keskkooli Briti sõjalaeva HMS Edinburg
meeskonnaliikmed, sest kool osaleb ainsa õppeasutusena Tallinnas üle-euroopalises Briti Nõukogu projektis
„Challenges in Schools“. Lisaks olid külaliste seas ka Briti suursaadik Eestis Peter Carter ja Vilniuses resideeruv
kaitseataљee kolonelleitnant Lindsay Wilson. Briti laevastiku esindajad tutvustasid keskkooliõpilastele Briti
mereväkke värbamise korda ning mereväelase elu üleüldiselt. Saadi ka kutse külastada Tallinna sadamas
huvilistele avatud Briti hävitajat. Info: Rita Rumm, Sikupilli Keskkooli direktor. Foto: kooli fotokogu

„Jõuluvana jõulupuu“
Eelmise aasta 18. detsembril esietendus Lasnamäe
Üldgümnaasiumis oma kooli näiteringi 25-minutiline
Margus Oopkaupi jõulunäidend „Jõuluvana
jõulupuu“. Etendus osutus menukaks ja nii etendati
jõululugu ka Hageri hooldekodus. Sealsele publikule
oli võrratu mängida, hinge jäi soe tunne ja teadmine,
et tegime need jõulud kellegi jaoks killukese võrra
rõõmsamaks. Allikas: Lilian Pipar, näiteringi
juhendaja. Foto: kooli fotokogu

Eesti vene tähed

LEMMIKLOOM
Alanud on uus aasta ja käes aeg täita uue aasta
lubadusi. Loodan, et nii mõnigi Lasnamäe heatahtlik
elanik on seadnud endale eesmärgiks teha sel aastal
heategu. Mis oleks parem, kui teha heategu korraga
nii endale kui ühele loomakesele, kes endale kodu
otsib. Seekordses lehes näitavad ennast üks kutsa ja
kiisu, kes oleksid heaks ja truuks sõbraks hoolivasse
perre.
Maria Naarits, Lasnamäe Leht, lasnaleht@hot.ee
Need loomad elavad praegu Loomade
Hoiupaigas,
Viljandi
mnt
24D,
www.loomadehoiupaik.ee. Kui olete valmis
pakkuma ühele kirjeldatud loomale sõbralikku
ja hoolivat kodu, siis helistage tel 621 7746 või
5349 4045.

2008. aasta 26. detsembril toimus Kultuurikeskuses Lindakivi traditsiooniline jõulukontsert “Eesti vene
tähed”. Suurepärase elamuse said ka kõige nõudlikumad pealtvaatajad. Eesti vene artistid näitasid oma
professionaalset ettevalmistust. Teiste seas paistsid silma oma esinemisega 9-aastane Beatrice (juhendaja
Natalja Zentšenko), tantsuteater Rada (juhendaja Anžela Makarova), noor laulja Julia Botvina ning samuti
üks kontserdi korraldajatest laulja Sergei Maasin.
Allikas ja foto: Sergei Maasin, KK Lindakivi

Tagasivaatepeegel 2
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse I korruse fuajees oli võimalik juba teist aastat järjest aasta algul nautida
Asunduse Lasteaia Mesimummu rühma laste loomingut. Ühistöödena valminud taiesed on mängulise
tegevuse tulemus. Laste koostöö- ja kuulamisoskus, enesekontroll ja empaatiavõime on õppeprotsessi osa,
mille tulemust said linnaelanikud nautida näitusel. Allikas: Inta Laur, „mesimummude“ õpetaja

Spordiklubi Vitjaz turniir

Isane koer, nr 12320.
Umbes 3-aastane kutsapoiss. Leitud detsembrikuul Paldiskist.
Väike, sõbralik ja
aktiivne tegelane. Sobiks ideaalselt mõne
pensionäri kaaslaseks.

Kutse martsipanigaleriilt

Martsipanigalerii ootab Lasnamäe väikeseid
ja täiskasvanud külalisi Tallinna Vanalinna
aadressile Pikk tn 40. Pakume martsipanist
voolimise ja värvimisega harivaid ekskursioone
Lasnamäe lasteaedade ja koolide rühmadele.
Sellest aastast korraldame ka väljasõidutunde
rühmadele nii Tallinna piires kui ka Eesti
muudes piirkondades. Martsipanigalerii ruume
võib üürida erinevate ürituste – lastepidude,
sünnipäevade jm – korraldamiseks. Lisainfo:
info@martsipan.ee või tel 646 0626 E-P kell
10-18.
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Isane kiisu, K-1131
Umbes 3-kuune kassipoeg – mänguhimuline ja
uudishimulik. Toodud Liivalaia tänavalt.

2009. aasta jaanuaris toimus Lasnamäe Linnaosavalitsuse toetusel SK Vitjaz järjekordne korvpalli
jõuluturniir. Toimusid korvpallimängud, erinevad konkursid, teatevõistlused jm. 1.–3. klassi
tüdrukutele olid need võistlused esimest korda. Aga kõige tähtsam, mille poolest SK Vitjaz-i turniirid
erinevad näiteks Eesti Meistrivõistluse turniirist, on see, et selles osalevad kõik klubi kasvandikud,
sõltumata vanusest ja läbitud treeningute arvust. Loomulikult valitses turniiril soe ja sõbralik õhkkond.
Spordiklubi VITJAZ kutsub 1.–3. klassi tüdrukuid korvpallitreeningutele, mis toimuvad Vene Lütseumis
aadressil Linnamäe 10. Treeningud arendavad lapse koordinatsiooni, osavust, nõtkust, tähelepanuvõimet.
Kontakt: tel 5566 2402, 5661 0567, www.vitjaz.ee.
Allikas: Zemtsov

