Lasnamäe Leht
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht

Jõulud Lasnamäel

Tänavused jõulukuused on silmarõõmuks Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti tn 24 juures
ning Majaka ja
Lasnamäe tänavate
nurgal haljasalal ja
Pae tn 49 ees haljasalal. Lisaks on
LOV poolt ehitud
kuusk Linnamäe
tee 79 ning 81 vahel asuval haljasalal. Kuuskede
toomist ja ehtimist spondeerib Aadam AS.
Uue, 2010. aasta esimese päeva esimestel minutitel
kell 00.15 toimub ilutulestik Kultuurikeskus Lindakivi taga asuva jõulukuuse juures. Sära viivad taevasse sponsorid koostöös RUF ilutulestikuga.

Vastuvõtt Lasnamäe LOV

23. ja 31. detsembril on Lasnamäe Linnaosa Valitsus,
Punane 16, avatud kuni 12:00. Küsimustele vastab
tööajal infotelefon 645 7700. Lasnamäe LOV
kantselei

Kaunist jõuluaega ning head uut aastat!
Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Jõulud – uue alguse pühad

Lasnamäe saab juurde Tala
tänava
Tala tänava nime hakkab kandma Peterburi teega
paralleelne Juhan Smuuli tee ja Betooni tänava
vaheline tänavalõik. Tallinna Linnavalitsuse
nimekomisjon
otsustas
nimevalikul
Tala
tänava kasuks, kuna piirkonnas on kasutusel
ehitusmaterjalide, ehitusdetailide ja tööriistadega
seotud nimed - Betooni, Paneeli, Silluse ja
Sarruse tänav. Seega tegi nimekomisjon piirkonna
tänavanimedele omast temaatikat jätkates ettepaneku
nimetada uus tänav Tala tänavaks.

Linn korrastas lasteaedade
teerajatised
Tallinna
kommunaalameti
tellimusel
rekonstrueeriti sel aastal kümne Tallinna lasteaia
territooriumisisesed teed ning hoovid, paigaldati
uued äärekivid, laotati maha uus asfaltkate ja
korrastati parkimisplatsid. Lasnamäel tehti korda
lasteaed Kirsike (Paekaare tn 76) hoov, Kivila tänava
lasteaia (Kivila tn 19) hoov.
Ühtlasi jätkab Tallinn oma programmi „Lasteaiakoht
igale lapsele“ elluviimist, mille eesmärgiks on, et
iga Tallinna elanik saaks oma koolieelsele lapsele
soovi korral lasteaiakoha. Selleks avatakse tuleval
aastal täiendavalt vähemalt kolm uut sõimerühma.
Praegusel hetkel ei ole pealinnas enam raskusi 3-6aastastele lastele lasteaiakoha saamisega.
Raepress

Heategevuslik Toidupank

Tallinnas
asutati
SA
Eesti-Hollandi
Heategevusfondi
Päikeselill
eestvedamisel
ning koostöös Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ja
mitmete
mittetulundusühingutega
Toidupank,
eesmärgiga abistada inimesi, kel on raskusi toidu
hankimisel.
„Toidupank võtab annetustena vastu toidukaupa,
mida jagab samuti annetusena alla toimetulekupiiri
elavatele inimestele. Selle tegevusega aitab toidupank
võidelda vaesuse ja alatoitluse vastu, samas vähendab
toiduainete raiskamist, võimaldades ratsionaalselt
kasutada toiduainete tootmisel ja turustamisel
tekkivaid ülejääke,“ tutvustas    ettevõtmise
initsiaator, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse juht Kersti
Põldemaa.
Esimene Euroopa toidupank asutati 1983.
aastal Prantsusmaal. Tänaseks on 17 riigis kokku
230 toidupanka, sealhulgas naabermaades Soomes
ja Leedus.

TASUTA
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Tänapäeva elutempo juures on meil kõigil koguaeg kiire. Ja elu muutub eriti kiireks just detsembrikuus, mil
soovime aasta jooksul tegemata jäänut ära teha, et siis
uut aastat uute ja värskete mõtetega vastu võtta. Ükskõik, kui kiire ka ei oleks, on jõulud aeg, mil ka kõige
hõivatum inimene võtab aja maha ning laseb endasse
jõulutunde ning rahu. Nautigem seda tunnet ja võtkem
aega elu üle järelemõtlemiseks. Kas oleme alati olnud

õiglased ja head? Jõulud on uue alguse pühad. Mõtleme
siis ka sellele, mida teha edaspidi paremini. Uhkusega
võib öelda, et hoolimata raskustest, jõudsime sel aastal
nii palju teha ja järgmine aasta jätkame sama usinalt.
Tuleval aastal on plaanis mitmete projektide jätkamist.
Üheks neist on projekt „Hoovid korda“, mis on ette nähtud linna elukeskkonna atraktiivsuse ja elukvaliteedi parendamiseks. Tallinna linn on korteriühistute hoovialade korrastamist juba aastast 2005 toetanud. Järgmiseks
aastaks on projekti jätkamiseks kavandatud 10 miljonit
krooni. Arvestades ehitushindade üldist majandussurutisest tingitud langust, saab eeloleval aastal toetada Tallinnas vähemalt sadat ühistut. Avaldusi võetakse vastu
kuni 10. märtsini. Teine projekt on „Fassaadid korda“,
millele linn on eraldanud 20 miljonit krooni. Projekti
eesmärk on elamuid
energiasäästlikumaks muuta.
Et laualt värske kodumaine toit kättesaadavam saaks,
alustame juba järgmisel aastal munitsipaalturu rajamist
Lasnamäele Punane 48A kinnistule. Sügisel lammutasime Punane 48A asunud laohoonete varemed ning uuel
aastal teeme detailplaneeringu eelprojekti ja rajame
kõik kommunikatisoonid. Kevadel tahaksime juba suuremate töödega pihta hakata ning 2011. aasta alguseks
esimese turukioski kohale tuua.

Samuti jätkame sisekvartaalsete teede remonti ning
rajame Kivila 3/9H haljasalale Kivila pargi. Haljasala
siduvaks elemendiks on kergliiklustee koos tänavavalgustusega. Uuel aastal kavandatakse koostada tööprojekt ning selles etapis teostada maa-ala vertikaalplaneering. Sel aastal oleme rajanud 8 pere mänguväljakut.
Olenemata aastaajast on need väga populaarsed igas
vanuses huvilistele, kes hindavad rohelust ning värsket
õhku.
Uue aasta saabumist tähistame 1.jaanuaril kell 00:15
suure ilutulestikuga. Parim koht selle nautimiseks on
Lindakivi Kultuurikeskuse taga asuval platsil. Samas
kohas, kuhu plaanime tuleval aastal uisuplatsi rajada,
kuid mida praegu ehib suur jõulukuusk. Ilutulestik kestab kokku 10 minutit ning linnaosa selle jaoks kulutusi
ei teinud. Siinkohal täname sponsoreid, ilma kelleta ei
jõuaks tulevärk taevasse.
Need on mõned asjad, mida plaanime uuel aastal teha.
Kõik ikka selle nimel, et pakkuda lasnamäelastele mugavamat, muretumat, kvaliteetsemat, inimväärikamat ja
rikkamat elu meie linnsaosas. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt läkitame teile kõige paremad soovid saabunud jõuluajaks ja peatselt saabuvaks aastavahetuseks!
Kalle Klandorf
Lasnamäe Linnaosa vanem

Head Lasnamäe elanikud
Taas on saabunud aeg, mil kristlikus maailmas
süüdatakse küünlad, et valgustada teed selle aasta
kõige rõõmsamatele pühadele – jõuludele.
Kuused ja küünlad on sajandeid olnud lahutamatu
osa Tallinna jõulutraditsioonist. Ajaloolistes ürikutes
on kirjas, et viissada kuuskümmend kaheksa aastat
tagasi seadsid tolleaegse Mustpeade vennaskonna
liikmed paastuajal esmakordselt just iidse Tallinna
Raekoja ette hulga roosidega kaunistatud kõrge
kuuse. Teame ise ja seda kinnitavad asjatundjad
mujalt Euroopast, et just Tallinnast sai alguse
jõulukuuse traditsioon. Advendiajal lõpetame me
lahkuva aasta viimaseid kiireid töid, võtame kokku
lõppeva aasta tulemused ning teeme plaane varsti
algavaks uueks aastaks. Lõppev, 2009. aasta on
olnud kindlasti omanäoline ja mitmepalgeline.
Usun, et nõustute minuga – see on olnud oluliste
positiivsete muutuste aeg nii linnasüdames kui
Lasnamäel, nii Põhja-Tallinnas kui Mustamäel –
kogu linnas. Vabaduse väljaku rekonstrueerimine
on lõpuks ometi andnud linnasüdame tagasi
jalakäijatele
ning
muutunud
armastatud
kohtumispaigaks. Tallinna elamuehitusprogrammi
realiseerimine on kinkinud saabuvateks jõuludeks
sajad uued ja kaua oodatud kodud. Jalgrattatee
Stroomi rannast Kakumäele, esmased tööd Tartu
maantee liiklussõlmes, renoveeritud koolid ja
sotsiaalasutused, kultuurikeskus Solaris südalinnas
– need on aasta positiivsed märgid. Küllap on

hiljutistel valimistel linna juhtidele antud kindel
toetus kinnituseks, et oleme täitnud linlaste tahet.
Paraku on lõppeval, 2009. aastal ka murelikum
pool. Majanduslangus on tabanud paljusid valusalt
ja seetõttu on advendiajal raskusi Tallinna peredes
kindlasti rohkem kui aasta või kaks tagasi. Tuhanded
inimesed otsivad tööd, tuhandetel on probleeme
headel aegadel võetud laenude tasumisega,
tuhandete perede jõulud on nukrad jõulud. Just
seetõttu on veel olulisem, et leiaksime võimaluse
toetada abivajajaid meie ümber. Tallinn on lõppeval
aastal püüdnud abivajajaid maksimaalselt toetada
meie võimaluste piires. Algatus „Tallinn Aitab“ on
oluliselt kaasa aidanud uute töökohtade loomisele.
Jätkame ka uuel aastal abimeetmeid, et tallinlastel
oleks töökohti, et oleks võimalusi vajalikuks
ümberõppeks ja et aasta pärast saaksime öelda –
Tallinna majandus on taas tõusuteel. Palun teid,
head kaaslinlased, et me kõik püüaksime pühade
ajal aidata neid, kes seda kõige enam vajavad.
Jõuluaeg on oludest hoolimata uue ja parema ootuse
aeg. See on põnevaim aeg lastele, kes õpivad salme
ja ootavad Jõuluvanalt kinke. Soovin südamest, et
tuhandetes kodudes süüdatavad küünlad tooksid
aasta kõige pimedamal ajal valgust ning soojust, uut
lootust ja hingerahu igasse Tallinna peresse.
Edgar Savisaar
Tallinna linnapea

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Punane 16, 13619 Tallinn
tel 645 7700; fax 645 7734
e-post lasnamae@tallinnlv.ee
LASNAMÄE LEHT
Toimetus
e-post toimetus@uuedtuuled.ee
tel 645 7748
Kirjastus, levi ja reklaam
Uued Tuuled OÜ, Reno Raskall
e-post: reno@uuedtuuled.ee
tel: 566 633 18
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Tallinnas toimub REL
2011 prooviloendus
Diana Beltadze
Statistikaameti REL 2011 projektijuht
Vana-aasta õhtust 31. märtsini toimub Tallinnas
2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse
(REL 2011) peaproov, mille käigus katsetatakse
loenduse korraldamiseks vajalikku metoodikat.
Esmakordselt on võimalik end loendada ka
elektrooniliselt internetis.
2010.–2011. aastal loeb enamik maailma riike oma
elanikud üle. Kuigi arenenud maades on info elanike
kohta registrites olemas, pole inimeste üha suurema
mobiilsuse tõttu enamasti päris täpset ülevaadet
rahvastiku paiknemise kohta. Nii on rahvaloendus
ka Eesti puhul ainus võimalus hankida kõikseid
andmeid elanike ja eluruumide kohta, samuti saab
vaid loendusega infot väikeste piirkondade, näiteks
kohalike omavalitsuste kohta.
Esimene paberivaba loendus
REL 2011 toimub kolme kuu jooksul 31. detsembrist
2011 31. märtsini 2012, kui Eesti esimese paberivaba
rahvaloenduse käigus loetakse kokku kõik alalised
elanikud, leibkonnad ja eluruumid. See tähendab, et
Statistikaamet on jätnud minevikku paberankeedid
ja loendaja sisestab andmed otse sülearvutisse,
kust need edastatakse kohe mööda turvakanaleid
serverisse. Kõige olulisema uuendusena saab esimest
korda Eesti loenduste ajaloos ka ise end loendada
internetis e-ankeeti täites. Selline paberivaba
rahvaloendus on väljakutse, mille on maailmas
vastu võtnud vähesed riigid.
REL 2011 toimub kahes osas: kahe kuu jooksul
31. detsembrist 21. veebruarini saab end ja oma
leibkonda loendada Statistikaameti elektroonilises
andmekogumiskeskkonnas eSTAT. Nendele, kes
seda võimalust ei kasuta või täidavad küsimustiku
puudulikult, tuleb loendaja koju. Seega — keegi
loendamata ei jää. Mida rohkem inimesi edastab
andmed e-loenduse käigus, seda vähem on
tarvis loendajaid ning seda kiiremini selguvad
loendustulemused.
Isikuankeedi küsimused puudutavad rahvust, enda
ja vanemate sünnikohta, emakeelt, rännet, haridust,
töötamist ning perekonnaseisu, naiste puhul ka
sünnitatud laste arvu.
Eluruumi puhul kogutakse infot selle tüübi,
suuruse ja olmemugavuste kohta. Lisaks küsitakse
leibkonna koosseisu, eluruumi omandisuhte ning
põllumajandusliku majapidamise olemasolu kohta.
Milleks on tarvis prooviloendust?
Põhiloendusele eelneb tänavu 31. detsembrist
järgmise aasta 31. märtsini kestev prooviloendus,
mille käigus katsetatakse loenduseks valitud
meetodit ja korraldust. Ajaliselt ja korralduslikult
toimub prooviloendus täpselt samades oludes
nagu põhiloendus 2011. aastal. Nii toimub ka
prooviloendus kahes osas: e-loendus (31. detsember
2009 kuni 21. veebruar 2010) ja küsitlusloendus
(5.–31. märts 2010), kus küsitlejad käivad nende
leibkondade kodudes, kes e-loendusel ei osalenud
või täitsid ankeedi puudulikult.
Varasemat testimist on tarvis, et tagada 2011. aasta
rahva ja eluruumide loenduse tõrgeteta läbiviimine.
Seetõttu analüüsitakse prooviloenduse käigus
kogutud andmeid väga põhjalikult ja vajadusel
tehakse loendusprotsessi ka muudatused.
Prooviloendusel loendatakse kokku üle 10 000
inimese Tallinnas, Narvas, Püssis, Pärnu-Jaagupis,
Paides, Aravetel, Rae, Rõuge ja Viimsi vallas.
Prooviloenduseks on valitud üle Eesti võimalikult
erinevad piirkonnad ja asustustüübid, et testida
põhjalikult loenduse korraldust ja infosüsteeme.
Tallinnas loendatakse prooviloenduse käigus Tallinna
Kesklinna linnaosas Raua tänava ja Lasnamäe
linnaosas Narva mnt, Ussimäe ja Linnamäe tee
vahelise piirkonna elanikud ning eluruumid.
Prooviloendusel osalemise kohta saadetakse
detsembri keskpaigaks igale valimisse kuuluvale
leibkonnale posti teel voldik.
Prooviloendus Tallinnas. Kesklinna linnaosa: Raua
tänav; Lasnamäe linnaosa: Narva mnt, Ussimäe ja
Linnamäe tee vaheline piirkond.
Lisainfo: www.stat.ee/rel2011 , rel2011@stat.ee,
tel 625 9100.
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„Ole kaasas!“ - tasuta arvutikoolitus
Detsembrikuu on aeg, mil tasub vaadata tagasi möödunud aastale – mida sai tehtud, et uus aasta parem
tuleks? Kõigile tallinlastele, kes tunnevad, et uus
aasta võiks tuua rohkem väljakutseid, avastusi ja
elamusi, pakub „Ole Kaasas!“ projekt võimaluse
astuda selleks esimene samm ja läbida arvuti ning
internetikoolitus.
Tallinnas toimuvad Ole Kaasas! tasuta arvutikoolitused kõikides linnaosades, koolitusi viiakse läbi nii
eesti kui ka vene keeles. Koolitused kestavad neli
tundi ning sinna on oodatud inimested igas vanuses
ja kuitahes suure varasema arvutikogemusega. Koolitustel õpetatakse arvutiga ümberkäimist, internetist
info leidmist ja elektronposti kasutamist, ID-kaardi
või Mobiil-ID abil riigi ja eraettevõtete e-teenuste
kasutamist ning dokumentide digitaalset allkirjastamist.
Koolituse läbinud oskavad teha veebipõhiselt erinevaid toiminguid kiirelt ja turvaliselt ilma kodust
lahkumata. Hoides ennast riigis toimuvaga kursis,
saavad nad osaleda ühiskondlikus elus. Nad oskavad
otsida abi erinevatest töö-, haridusportaalidest, tutvuda riigi erinevates registrites oma isikuandmetega,
esitada kõiksuguseid taotlusi ja avaldusi jne.
Lasnamäel korraldatakse Ole Kaasas! koolitusi Lasnamäe Üldgümnaasiumis, Lasnamäe Põhikoolis,

Lasnamäe Linnaosa uus
Halduskogu alustas tööd.

Foto: Karola Koopuu
Paekaare Gümnaasiumis, Pae Gümnaasiumis, Lasnamäe Vene Gümnaasiumis, Linnamäe Vene Lütseumis ja Laagna raamatukogus. Koolitused toimuvad
terve detsembrikuu jooksul ning need jätkuvad ka
jaanuaris. Koolitustele on võimalik registreeruda
ning lisainfot saada telefonil 6 180 180 või kodulehel
www.olekaasas.ee.
Ole Kaasas! projekti raames läbiviidavaid koolitusi
kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond infoühiskonna edendamise meetme raames ligi 15,5 miljoni krooniga. Projekti algatajad on Vaata Maailma
Sihtasutus, EMT, Elion ja MicroLink, projekti toetavad ka Swedbank ja SEB.

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa pensionär,
Tallinna pensionilisa suureneb 1000-lt kroonilt
1200-le kroonile. Pensionilisa saab kätte
sünnikuul.
Oleme oma kodulinna pensionäridele igal aastal
toetust maksnud. Alustasime 2003. aastal, siis hakati
igale pensionärile maksma igaaastast hinnatõusu
kompenseerimise toetust 500 krooni. Aastatega
oleme leidnud võimalusi seda toetust suurendada
ning 2009 aastal kompenseerisime hinnatõusu 1000
krooniga.   
2010. aastal maksame igale kodulinna pensionärile
juba 1200 krooni. Otsustasime toetuse ümber
nimetada pensionilisaks, sest seda ta ju ongi, riik
pensione 2010. aastal tõsta ei kavatse.

HALDUSKOGU

Toetuse saab iga pensionär kätte sünnipäevakuul,
olgu see linnapoolseks tänuavalduseks elu jooksul
tehtud töö eest.
Selleks, et 2010. aastal pensionilisa saada, palume
Teid esitada avaldus oma sünnikuule eelneval- või
sünnikuul. Avalduse blanketid, mida saate täita,
asuvad linnaosa teenindusbüroos aadressil Punane
16 või elukohajärgsetes sotsiaalhoolekande osakonna
kliendikeskustes aadressidel Punane 16, Pae 19 ja
Mahtra 48.
Rõõmsat aastavahetust ja head 2010 aastat soovides,
Kalle Klandorf
Linnaosavanem

Kohalike omavalitsuse valimised on taas ajalugu. Kõrgema võimu kandja, rahvas, on oma sõna
öelnud ja valinud uue Tallinna Linnavolikogu aga
samuti Lasnamäe Linnosa Halduskogu. Riigikogus
tehtud seadusemuudatuse tulemusena laienes Linnavolikogu 79-liikmeliseks ja Lasnamäe Linnaosa
Halduskogu 33- liikmeliseks. Lasnamäe Linnaosa
Halduskogu liikmetest kuuluvad 18 Keskerakonda,
4 SDE-sse, 8 IRL-i ja 3 Reformierakonda. Keskerakond ja SDE on teatavasti alla kirjutanud koalitsioonilepingu Tallinna valitsemiseks aastatel 2009-2013
ja see puudutab otseselt ka pealinna suurimat - Lasnamäe linnaosa.
Lasnamäe Linnaosa Halduskogu on pidanud kaks
koosolekut. Esimesel erakorralisel koosolekul 20.
novembril, mida juhatas Tallinna Linnavolikogu
esimees Toomas Vitsut, valiti Lasnamäe Linnaosa
Halduskogule esimees ja kaks aseesimeest. Salajasel hääletamisel valiti esimeheks Elmar-Johannes
Truu Keskerakonnast ning aseesimeesteks Ruslana
Veber Keskerakonnast ja Katrin Lugina Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast. Samal koosolekul valiti
ka vara – ja majanduskomisjoni esimees, kelleks sai
Vjat eslav Prussakov Keskerakonnast.
30. novembril toimunud erakorralisel Lasnamäe
Linnaosa Halduskogu koosolekul kinnitati vara- ja
majanduskomisjoni liikmed ning esitati arvamus
linnaosa vanema kandidaadi kohta. Halduskogu
toetas linnapea Edgar Savisaare poolt esitatud Kalle
Klandorfi jätkama Lasnamäe Linnaosa vanemana.
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Palun maksta mulle pensionilisa 1200 krooni Tallinna Linnavolikogu 10.
veebruari 2005 määruse nr 13 lisa 2 punkti 3.8 alusel.
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Linn jätkab projekti „Fassaadid korda“ toetamist
Tallinn toetab ühistuid korterelamu renoveerimislaenu taotlemisel vajaliku omafinantseeringu katmisel. Toetust antakse ühistule kuni 10% ulatuses
ühistu taotletavast korterelamu renoveerimislaenu
summast, kuid mitte rohkem kui 300 000 krooni
aastas. Arvestuslikult toetab Tallinn järgmisel aastal
kuni 40-ne korterelamu renoveerimislaenu.
Projekti „Fassaadid korda“ eesmärk on parandada
korterelamute energiatõhusust vähemalt 20% kuni
2000 m² suurustes korterelamutes ja vähemalt 30%
üle 2000 m² suurustes korterelamutes. Korterelamute renoveerimislaenu sihtgrupp on enne 1993. aastat
ehitatud elamu korteri- või hooneühistu või korteriomanike ühisus. Eeltingimusena peab olema teh-

tud energiaaudit, milles on välja toodud prioriteetsed
renoveerimistööd. Laenuga finantseeritakse ainult
energiaauditi tulemustes väljatoodud renoveerimistöid.
Alates 1. juunist 2009 on võimalik taotleda pankadelt uut soodusintressiga pikaajalist elamute renoveerimislaenu. Korterelamute rekonstrueerimise
finantseerimise lihtsustamiseks on KredEx koostöös
Saksamaa Arengupangaga KfW Bankengruppe ning
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga
välja töötanud elamutele soodusintressiga pikaajalise
korterelamu renoveerimislaenu. Laenu väljastavad
AS SEB Pank ja Swedbank AS.
Raepress

Elmar-Johannes Truu
Lasnamäe Halduskogu esimees
Olen sündinud 1942. aastal lasterikkas peres Võrumaal. 1960.aastal lõpetasin Vastseliina keskkooli
ning asusin õppima Tallinna Pedagoogilisse Instituuti kehalise kasvatuse erialal. Aastaid töötasin
TPedI-s õppejõuna ja teadustöötajana ning 1993.
aastal kaitsesin samas magistrikraadi sotsioloogia
valdkonnas. Olen avaldanud üle poolesaja teadusliku artikli, milliseid on avaldatud eesti, vene, inglise,
soome, korea jmt. keeles.
Poliitikasse tulin Rahvarinde kaudu, olles tollases
Mererajoonis Rahvarinde algatusrühma liige. 1991.
aaastal olin Eesti Pensionäride ja Perede Erakonna
asutajaliige. Selle erakonna liikmena olin valitud
1993.aastal Lasnamäe Linnaosa Halduskogu liikmeks ja Riigikogu VIII ja IX koosseisu liikmeks.
Aastatel 1999 - 2003 kuulusin Riigikogu delegatsiooni Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees. Kuulusin ka Riigikogu X koosseisu, asendusliikmena, alates oktoobrist 2006.aastal. Samal aastal
liitusin Eesti Keskerakonnaga. Käesoleva aasta septembris valiti mind 4000-liikmelise Keskerakonna
Seenioride Kogu juhatuse esimeheks. Ühiskondlikest ülesannetest on mulle usaldatud veel Eesti
Spordiveteranide Liidu volikogu juhtimine.
Viimaste kohaliku omavalitsuse valimiste tulemusel
valiti mind Keskerakonna nimekirjas
Tallinna Linnavolikogu liikmeks. 20. novembril toimunud esimesel Lasnamäe Linnaosa Halduskogu
koosolekul usaldasid vastvalitud halduskogu liikmed mulle Halduskogu esimehe vastutusrikka kohustuse. Püüan oma tööga lasnamäelaste usaldust
väärida.
Lasnamäel olen elanud veidi enam kui veerandsada
aastat.
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Lasnamäe linnaosa piirkond, mis jääb Peterburi
teest lõunasse on ajalooliselt välja kujunenud
tööstuspiirkonnaks.
Lasnamäe suurim tööandja on AS Elcoteq.
Lasnamäel on üle 1800 väike- ja suurettevõtte, sh
Tallinna Lennujaama AS, Enimex AS, Amphenol
Eesti OÜ (kaabel), AS Tallinna Külmhoone, AS
Linette (naistepesu), Kuusakoski AS, Glaskek ja
Plasto AS. Paekivitoodete Tehase OÜ (põhitoodang
killustik) valmistab maailmas ainulaadseid paekivist
kütteliiste ja radiaatoreid, OÜ Saare DolomiitVäokivi viimistletud tooteid. Lasnamäel asub suur
osa Tallinna logistika- ja veondusfirmadest. SuurSõjamäel asub kodutute rehabilitatsioonikeskus
(Suur-Sõjamäe 6a). Eraspordiasutustest on suuremad
Jeti Jäähall (3 täismõõtmelist jääväljakut).

Ülemiste asum

paikneb Ülemiste järve
ja Sõjamäe raba vahel. Piirneb Peterburi tee, Tartu
mnt, Pae ja Punase tänavaga. Asumis on lennujaam,
Ülemiste kaubajaam ning tööstusettevõtteid (Kitman),
kaubandusettevõtteid (Ülemiste Kaubanduskeskus)
ja teenindusasutusi (hotell „Ülemiste”, „Susi”
ja lokaal „Roheline Ämblik“). Tartu mnt tõusul
ja sellest lõuna pool paiknevat Lasnamäe nõlva
nimetatakse Ülemiste mäeks. Ülemiste mägi on

Foto: Karola Koopuu
olnud linna vanemaid paemurdmiskohti, seda on
ka liikluskorralduse huvides madalamaks kaevatud.
Ülemiste piirkonda on vanasti läbinud Tallinnast
Virumaale suundunud tee (Suur-Sõjamäe tänav)
ja Ülemiste järve suundunud oja ehk Pühamäe oja
(nimetatud ka Mõigu ojaks), mis juhiti 1922-1923
Pirita-Ülemiste kanalisse.
Tööstuspiirkonnas toimus suur muutus, kui
1860ndatel ehitati läbi Lasnamäe laiarööpmeline
raudtee. Sellega kaasnes ka uute tööstusettevõtete
rajamine Ülemiste piirkonda.
1835ndal aastal alustati Tallinna Lõunatuletorni
rajamist Pae tänava äärde. 1896. aastal hakkas vana
puitmajaka asemel tööle uus, vanast ehitisest 15 m
kaugusel asetsev, tuletorn. 40 m kõrgune kivist torn
värviti punaseks, katus roheliseks. 1918. aastal värviti
tuletorni ülemine kolmandik osa mustaks, alumine
valgeks. Sellisena näeme tuletorni ka praegu.

Tööstushiiglane „Dvigatel“
Seoses Venemaa raudtee-ehituse elavnemisega
rajasid 1898. aastal Riia ja Tallinna töösturid
tööstushiiglase vaguniehitustehase „Dvigatel”.
Tehase ehitamine käis tolle aja kohta imekiirelt:
kaheksa tuhande töölise pingutuse tulemusena
valmis Dvigatel kõigest üheksa kuuga. Rajati 220
hoonet, kogu krundi suurus oli 80 hektarit ning seda
ümbritses 3 meetri kõrgune ja 4 kilomeetri pikkune
kivimüür. See oli tollal Tallinna suurim tehas.
Tehases valmistati erinevat tüüpi reisi- ja
transpordilennukeid. Oma täisvõimsuseni siiski
tootmist arendada ei jõutud, kuna Teine maailmasõda
tuli vahele.
1940. aastal tehas natsionaliseeriti. Pärast II
maailmasõda muudeti Dvigatel sõjatehaseks, mis
valmistas 1991. aastani seadmeid NSVLi aatomi-,
kosmose- ja keemiatööstusele. Salastamise eesmärgil
on tehas kandnud ka nimesid “postkast nr 130” ja
“V-8817”. Alates 70ndatest oli tehase ametlik nimi
“V. I. Lenini nimeline Riiklik Liidutehas”.
2005. aastal reorganiseeriti „Dvigatel” tööstuspargiks,
kus tänaseks paikneb 280 ettevõtet. Seal asuvad
omanäolised büroohooned ja restoranitänav.
Mõne maja ehitusel on ära kasutatud vana maja
paekivifassaadi. Kuna tööstuspark pole veel valmis,
seda rajatakse etapiliselt, on sinna
planeeritud veel spordikompleks,
arstikeskus, lasteaed jne.
Tallinna lennujaam (AS Tallinna
Lennujaam, Lennujaama tee 2) asutati
1928. aastal, kui Ülemiste järvele
ja selle kaldale ehitati lennusadam.
1936. aastal valmisid uus lennujaam,
betoonist maandumisrada (nüüd 3,07
km), angaar ja lennujälgimisseadmed.
Enne II maailmasõda oli Tallinnal
korrapärane lennuühendus Berliini,
Helsingi, Köningsbergi, Leningradi,
Riia, Stockholmi ja Varssaviga. 1980.
aastal valmis nüüdne jaamahoone
(13 900m2). 1989. aastal avas
Scandinavian Airlines System (SAS)
Eesti esimese II maailmasõja järgse rahvusvahelise
lennuliini Stockholm-Tallinn.

Foto: Karola Koopuu
ülestõusu Sõjamäe lahinguga. Sõjamäe ja Ülemiste
piiril asub Lasnamäe esinduspark- Jüriöö park.
Jüriöö pargi rajamist iidsele Jüriöö Ülestõusu
(1343) lahinguväljale Sõjamäe Hiie nime all alustati
juba 1935.aastal, algatajaks Sõjamäe Kaunistamise
Komitee.
Praegusesse tööstuspiirkonda rajati esimesed
tööstusettevõtted 1960. aastail. Seal asunud mitu
kunagist suurettevõtet (nt Eesti Tubakas) on oma
tegevuse lõpetanud. Sõjamäel paikneb Lasnamäe
suurim tööandja AS Elcoteq Tallinn, samuti on seal
suuri hulgiladusid ja teenindusettevõtteid.

Väo asum on nime saanud Väo küla järgi,

mis paiknes Pirita jõest läänes ning mõlemal pool
Peterburi teed. Küla kohta on teateid aastast 1241.
Väo küla maa-alal on olnud muistne
pronksiaega ulatuv asustus. 1984
avastatud Väo muinasasula suurus
on üle 5000 m2 ja see paikneb kahel
pool praegust Väo-Kanama ringteed.
Muinasasula lähedalt on avastatud
mitu maapealset kivikalmet ning
Eesti oludes haruldane laevkalme
(rauaaja kivikirstkalmed ja üks
laevkalme, osaliselt hävinud. See on
Mandri-Eesti seni ainus teada olev
laevkalme, pärineb I aastatuhande
keskelt e. Kr).
15. sajandi algul oli Väo külas
Foto: Karola Koopuu
13 talu ja vesiveski. Suure
linna lähedus võimaldas nii mõnelgi Väo küla
elanikul jõukaks saada. 1920 aastail algas vilgas
ehitustegevus, kuid 1941. aasta lahingutes sai
enamik Väo küla talusid kannatada. Sõjajärgseil
aastail rajasid Saksa sõjavangid läbi küla Leningradi
maantee (praegune Peterburi tee). Pärast 1949. a
märtsiküüditamist asutati Väo külas kolhoos
„Ühismeel”, 1950 ühines see väike kolhoos Arnold
Sommerlingi nimelise kolhoosiga. Paljud Väo küla
elanikud leidsid tööd kohalikes Tooma ning Väo
karjääris. 1975 liideti Väo küla Tallinnaga. Pärast

Foto: Karola Koopuu

peahoone oli suvemõisas rohkesti abihooneid. SuurSõjamäe tänav on kandnud lühikest aega ka SuurSõjamehe tänava (1923) ja Suur-Weimarshofi nime.
Artikli koostamisel on kasutatud Robert Nermani
raamatut „Lasnamäe ajalugu“
Lasnamäe tööstusalade üldplaneering (2009),
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
http://www.ulemistecity.ee/
http://et.wikipedia.org/wiki/Dvigateli_vabrik
http://www.meremuuseum.ee/

Lasnamäele kavandatakse jäähalli

Sõjamäe, ka Tapumäe,
on asum Lasnamäe linnaosa lõunapiiril. Sõjamäed
läbivad Peterburi tee, Suur-Sõjamäe tee ja TallinnaTapa raudtee. Paikkonda on seostatud Jüriöö

Eesti iseseisvuse taastamist alustas seal tegevust
OÜ Väokivi.
19. sajandil paiknesid Narva maanteest lõunas Väo
mõisa alad ja hooned, Rae rabast põhjas asusid
Sõjamäe (ka Seamäe) mõis ja kõrts. Paemurrud
kuulusid Väo mõisale, aga ka 3 kõrtsi ja vesiveski.
Sõjamäe suvemõisa (ka Weymarshof) asutas
linnalihunik Johann Weimar, kellele raad andis
1817. aastal Väike-Sõjamäe (tänava) piirkonda suure
maa-ala obrokile (nüüdse Ülemiste raudteejaama
ja Rae raba vahelisele alale). Mõisa nimi tuleneb
sellest, et ta asus Jüriöö ülestõusu lahinguvälja ääres,
vastu Rae raba. 19. saj lõpul kuulus Sõjamäe mõisale
suurem osa Lasnamäe sõjaeelsest linna piiridesse
jäävast alast. Suur osa sellest maast jaotati juba
1887. aastal rendikruntideks. Peale kahekorruselise

Jeti jäähall. Foto: Karola Koopuu
Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute
detailplaneeringuga luuakase võimalus rajada 1,9
ha suurusele maa-alale kuni kahekorruseline kahe
jääväljakuga jäähall.
Peale detailplaneeringu vastuvõtmist korraldavad
Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Lasnamäe
Linnaosa Valitsus selle avaliku väljapaneku.
Planeeringuala asub Lasnamäe linnaosas Loopealse
asumis, perspektiivse Rahu tee ning Lavamaa tänava
vahelisel alal. Kõikide kinnistute omanikuks on
Tallinna linn. Lavamaa tn 60, 62, 64 ja 68 kinnistud
on hoonestamata, kõrghaljastuseta tühermaa,
Lavamaa tn 66 kinnistule on ehitatud alajaam.

Planeeritavast alast põhja poole jäävad Tallinna
linna omandis olevad hoonestamata elamumaa
sihtotstarbega krundid, lõuna ja lääne poole jääb
reformimata riigimaa. Planeeritavate kinnistutega
külgneb Rahu tee rajamiseks reserveeritud maa-ala.
Lähim väljaarendatud ala on ida poole jääv Katleri
elurajoon, mille planeeringuala poolses osas asub
Katleri Põhikool ja staadion.
Detailplaneeringuga ettenähtud maksimaalne hoone
alune pind võib olla 7380 m². Hoone esimesel
korrusel asuvad peale kahe jääväljaku veel vestibüül,
ruumid sportlastele ja treeneritele, baar, äriruumid ja
ühekorruseline hoonemaht tehnilistele ruumidele.
Teisel korrusel asuvad treeningsaalid, majutusruumid
ja tehnilised ruumid. Alale on planeeritud 137
parkimiskohta autodele ja neli parkimiskohta
bussidele.
Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Detailplaneeringu
koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 30.
detsembri 2008 korraldusega. Detailplaneeringu
koostas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel
Osaühing Vainik RM.
Raepress
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TEATED
Eralasteaed Fidan ootab oma sõbralikku
perre lapsi vanuses 1-6 aastat terveks päevaks (7.3018.00) või pooleks päevaks (7.30-12.00).
Meil töötab ka lastekool: Baby kool lastele vanuses
8 – 18 kuud; Fitness aeroobika “Ema ja mina”
lastele vanuses 3 -24 kuud; Logoritmika: kõne
arendamine 2-6 aastat; Loovuse tuba: 2-6 aastat;
Eesti ja inglise keel mängulises vormis 2-6 aastat;
Rõõmus lastevõimlemine 3-6 aastat; Logopeed;
Laste sünnipäevade tähistamine; Hoiuteenus
(Tallinna linn tagastab 1925 kr/kuus)
Aadress: Vilisuu 7, Lasnamäe, tel: 55697165,
www.fidan.ee
Lasnamäe huvikool pakub: koolivaheajal
4.–8. jaanuaril toimub Linnalaager 7–10-aastastele
lastele. Kunstistuudio, tantsustuudio, lugemine N.
Zaitsevi metoodika alusel “Ema Baby–Contact
klubi”. Tel 608 0353; 660 3014 tööpäeviti kl 10–17,
Võru 11.

Lastekeskus EDULUX Lasnamäe piiril
aadressil Poska 51a. Vene õppekeelega lastekeskus
3–7-aastastele. Kontakt: www.edulux.ee,
tel 600 1154, 5349 9547.

SOTSIAALKESKUS
Eakate
päevakeskuses
Killustiku
16:
06.jaanuar kell 11.00 Loeng “Veresoonte haigused ja ravi”(vene keeles) Lektor Svetlana Malõ eva.
06.jaanuar. kell 14.00 vokaalansambel “LUKOMORE” kontsert.
07.jaanuar kell 14.00 JÕULUKONTSERT. Esineb
vokaalstuudio “Evterpa”.

KULTUURIKESKUS
Kultuurikeskus Lindakivi .
Koorti 22
23. detsembril kell 19.00 – Way To
Dance jõulukontsert, pilet 50 kr.
9. jaanuaril kell 14.00 – Loomingukeskuse
Aplaus kontsert, tasuta.
Näitus:
15.–31. detsembril – Läänemere
Gümnaasiumi õpilaste ja juhendaja
Vladimir Vystoropi puuskulptuuride
näitus “Metsamuinasjutt” ja “Dekoratiivne
kompositsioon”. Autor: Ljudmilla Udras.

Huviringide Maja,
Kalevipoja 10
Vene Noorsooteatri jõuluetendused:
23., 24. ja 25. detsembril kell 15.00
2. ja 3. jaanuaril kell 15.00
Esietendus lastele: “Lumeeit”
vendade Grimmide ainetel .

ABI

Õnnelik Lasnamägi
Milles
peitub
õnn? Ühe asjana
kindlasti
heades
inimsuhetes – me
ei koge positiivseid
emotsioone
ju
ainult siis kui
midagi
saame,
vaid ka juhul kui
midagi ära anname
või kedagi aitame.
Sageli on see meie
jaoks lihtne asi, aga
võib teha teisele
palju
rõõmu,
anname
näiteks
erialast nõu, viime
kellegi autoga koju,
aitame
mööblit
tassida
vmt.
Õnnepanga kollektiiv
Siiski
nõuab
ka heategude tegemine julgust, tuleb ületada
endas tagasihoidlikkus, et minul ei ole midagi
erilist pakkuda, mis kasu võiks olla kudumis- või
puutööoskusest? Tegelikult on küll, sinu naaber
võib seda praegu hädasti vajada ja kui tore oleks
teil veel tassi kohvi kõrval maailma asju arutada!
Oluline on meeles pidada, et igal inimesel on
midagi anda. Praegu, detsembrikuus on parim aeg
alustada heategudega Õnnepanga veebikeskkonnas
www.onnepank.ee, kus vastutasuks on võimalik
saada Tänutähti!
Õnnepangas kehtivad esmapilgul võimatuna
tunduvad reeglid, sest seal võrdub jagamine
korrutamisega. Jagades seda, mida sul on, kasvab
õnn mitmekordseks. Me ei jää ju ise kuidagi
vaesemaks kui teisi aitame, vastupidi, kogeme
positiivseid emotsioone ja saame kogemuste võrra
rikkamaks. Nii on võimalik tavamajanduse kõrval
hoogustada tänumajandust. Tänutäht võimaldab
kasvatada isiklikku mainekapitali, see on valuuta,
mis ei devalveeru kunagi. Päeval, mil oled saanud
Tänutähe-miljonäriks, kuulud Sa ühiskonna
väärikamate liikmete hulka! Tänutähte võib
võrdsustada suure kallistuse, magusa kommikarbi
või südamest tulnud tänuga. Tänutäht on meenutus
heast teost ja tujutõstja raskel ajal.
Õnnepangaga liitumine on lihtne, ühtlasi on see
ainus pank, kus kõik on tasuta! Konto loomine
sarnaneb liitumisele tavalise pangaga: kliendid
tuvastavad ennast ID-kaardi või pangakoodide
abil. Õnnepangas tegutsevad kõik enda õige nime
all. Õnnepank on õnnel ja usaldusel põhinev pank.
Tulevikus võib Tänutäht kujuneda ka reaalseks
vahetusühikuks, mille eest on võimalik näiteks
kinno minna. Milliseks kujuneb Tänutähe väärtus
ühiskonnas, sõltub otseselt meist kõigist!
Ilusat jõuluaega soovides
Airi Kivi
Õnnepanga eestvedaja

26. detsembril kell 12.00 ja 15.00
10. jaanuaril kell 15.00
Lastele: “Kaksteist kuud” S. Maršak
Peale etendust: Jõuluvana, Lumivalguke,
ringtantsud ja kingitused (režissöör A. Milovidova)

4

Parima piparkoogimaja
kaunistasid Teko õpilased

10. detsembril võistlesid Teeninduskooli Raadiku
õppehoones piparkookide kaunistamises Lasnamäe
linnaosa koolide õpilased, esikoha jätsid koju meie I
kursuse pagar-kondiitri eriala õpilased Triin Roos ja
Sandra-Carina Roosileht. Teise koha said Pae Gümnaasiumi ja kolmanda koha Mahtra Gümnaasiumi
õpilased. Nooremas vanuserühmas läks esikoht Linnamäe Vene Lütseumi õpilastele, teiseks jäid Lääne-

Oliver Kips ja Kristiina Morozjuk
Foto: Revalia Tantsukool
Olete märganud, et on noori, kes teevad ja jõuavad
palju ja on neid, kes kohe kuidagi ja midagi tehtud ei
saa. Nendel teistel ei laabu õpingutes ja pole neil ka
huvialasid. Neil esimestel aga puha viied tunnistusel

mere Gümnaasiumi ja kolmandaks Lasnamäe Gümnaasiumi õpilased.
Võistluse
käigus
kaunistasid
võistlejad
Teeninduskooli
õpilaste
poolt
valmistatud
piparkookide toorikuid kahes vanuserühmas:
7.–9. klass ja 10.–12. klass, igas võistkonnas oli
kaks liiget. Vanema vanuserühma esindajad pidid
kaunistama võimalikult efektselt päkapikumaja ning
nooremad 20 cm läbimõõduga piparkoogist südame.
Teeninduskool andis omalt poolt kaunistajatele nelja
värvi glasuuri, tuhksuhkru ja pärlsuhkru.
Valminud võistlustöid hindas žürii koosseisus:
Natalja Nei Lasnamäe linnaosa valitsusest ning
Teeninduskooli õpetajad Olga Gusseva ja Anne
Mäe. Suured piparkoogid viidi Katleri 2 asuvasse
Lasnamäe Lastepäevakeskusesse ja Lasnamäe
Lastekeskusesse (Ümera 46). Kõik väikesed
piparkoogid viidi Lääne-Virumaale Tapale, kus neid
ootasid 69 last. Jõulumeeleolu lõi lisaks Jõuluvanale
ja päkapikkudele ka III kursuse pagar-kondiitrite
lauluansambel.
Üritust toetas materjali ostuga Lasnamäe linnaosa
valitsus.
Kaido Tiits
Tallinna Teeninduskool

Koostöös pole miski võimatu!
2003-2004
liitus Tallinna Pae Gümnaasium
hilise keelekümbluse programmiga (HKK), mille
ülesandeks oli luua tingimused, et õpilased jõuaksid
ea- ja võimekohaselt edasi kõikides õppeainetes,
omandaksid eesti keele hea funktsionaalse oskuse,
valdaksid vene keelt heal tasemel, mõistaksid ning
väärtustaksid erinevate rahvaste kultuure ning
omaksid mõtlemis- ja sotsiaalseid oskusi ning
harjumusi, mis on vajalikud edukaks toimetulekuks
muutuvas maailmas.
Programmiga liitumine pakkus uusi väljakutseid
kõigile
õppekasvatusprotsessi
kaasatud
osapooltele
ning
põhjalikku
eeltööd,
et
tutvustada kümblusprogrammi põhimõtteid ja
keelekümblusprogrammi tulemusi ning planeerida
programmi esimesi samme gümnaasiumis. Käesoleval
2009-2010 õ/a oleme elevil, sest jõuame pilootkoolina
fini isse – meie esimesed keelekümblejad lõpetavad
12. klassi. Oleme nende ja enda üle uhked.
Koolis peetakse tähtsaks seda, et HKK koolide
õpilased ja õpetajad saaksid omavahel suhelda,
üksteist eesti keele õppimisel toetada. Selleks on
simulatsioonimängud, ekskursioonid, ühised vaba
aja veetmised, matemaatilised võistlused, õpilaste
vahetusprogramm. Mitu aastat järjest korraldatakse
detsembris-veebruaris Tallinna Pae Gümnaasiumis
ühisüritusi (Muinasjutuline eesti keel, Reis
Päkatarkade kuningriiki, Terves kehas terve vaim,
Üks maa - üks unistus), mis kutsuvad kokku eesti
keele õppijaid erinevatest koolidest.
Seekord, 11.detsembril, oli see „Üks laul – üks maa”.
Ürituse üheks eesmärgiks on varem õpitut loovalt
kasutada põnevate ülesannete lahendamisel. Osalesid
Karjamaa, Sikupilli, Mustamäe Humanitaar ja
Läänemere ja Pae gümnaasiumi õpilased ja õpetajad.
Tore, et osalejate seas oli ka eesti õppekeelega kool.
Igast koolist mängis 7-liikmeline meeskond 6.-8.

Kes teeb, see jõuab!

22. detsembril kell 19.00
23., 24. ja 25. detsembril kell 18.00
8. ja 15. jaanuaril kell 19.00
Esietendus taiskasvanutele: “Öö
enne jõule” N. V. Gogol
Laulude ja tantsudega rahvapidu
(režissöör V. Laptev)

27. detsembril kell 12.00 ja 15.00
9. jaanuaril kell 15.00
Lastele: “Lumekuninganna” J. Swartz
Peale etendust: Jõuluvana, Lumivalguke,
ringtantsud ja kingitused (režissöör A. Milovidova)

LASNAMÄE NOORED

ja jagub aega hobidelegi. Revalia Tantsukoolis
(Lasnamäel, Peterburi tee 38) spordib kaks üliedukat
õppurit - tantsupaar, kelle sportlikud tulemused on
tähelepanuväärsed.
4.detsembril oli Oliver Kipsil ja Kristiina Morozjukil,
nende vanematel ja treeneritel, au viibida Kadrioru
Lossis, et võtta vastu noore sportlase preemia
Eesti Vabariigi Presidendi abikaasalt pr. Evelin
Ilveselt. Meeles peeti just edukaid sportlasi, kel ka
õppeedukusega hea seis. Selline preemia, suurusega
25000 krooni, väljastati noorsportlastele Eesti
Vabariigis esmakordselt. Paljuks ei pidanud pr.
Ilves ka 2009.a.Võistlustantsu Maailma Karikaetapi
külastamist, kus novembri viimasel nädalavahetusel
Oliver ja Kristiina saavutasid 12-13 aastaste
vanuserühmas (fotol) ladina-ameerika tantsudes II ja
standardtantsudes III koha. Paar on ka neljakordne
Eesti meister ja paljude rahvusvaheliste turniiride
võitja.
Saku Suurhallis toimunud turniiril, üldnimega
Tallinn International Open Cup 2009, üllatasid
publikut ka Revalia Tantsukooli Pärnu osakonna
pisemad sportlased. Laste vanuseklassis võitsid

klassi õpilastest. Kümblusprogrammi põhimõtteid
järgides oli töökeeleks eesti keel.
Üritus algas Pae Gümnaasiumi vene rahvapilliorkestri
„Russki Suverir” esinemisega. Mängujuhid, 12.a
klassi õpilased, juhtisid erinevaid ülesandeid
(mõistatuste äraarvamine, vanasõnade tundmine).
Leivanumbriks sai traditsiooniline Kuldvillaku
mäng. Osalejatel tuli näidata oma teadmisi ja oskusi
erinevates valdkondades nagu muusika, kunst,
geograafia ja isegi kokandus. Kätt prooviti laulu-,
tantsu-, rahvakunsti- ja rahvatoidu töötubades, kus
tutvuti erinevate riikide kultuuriga nagu näiteks
Jaapan, Venemaa, Hispaania ning Saksamaa. Ürituse
lõpus esinesid osalejad oma ettevalmistatud töödega.
Sai kuulda rahvalaule, näha tantsu, rahvarõivaid ning
proovida rahvatoite. Ja kõike seda lustiga! Üritust
juhis õpetaja Radda Peterson, kellele omistati sel
aastal „Noore õpetaja” tiitel.
Loodame, et sellised üritused liidavad erinevate
koolide õpilasi ja õpetajaid. Arvame, et hinne
lõputunnistusel ei kirjelda ammendavalt õpilaste
ega õpetajate edu. On midagi sellist, mida näeme
omavahelistes suhetes, usalduses, vastutuses oma
töö – õppimise eest.
Natalia Jurt enko
Tallinna Pae Gümnaasium õppealajuhataja

ladina-ameerika tantsudes I ja standardtantsudes
III koha Artjom Garbunov-Eliisa Abramova. Juba
mitmel aastal on edukalt esinenud revalialased Vjat
eslav Mõlkin-Julia Steshenko, kes seekord jõudsid
Noorte vanuseklassis pronksmedalile. Paar treenib
vahelduvalt tütarlapse kodumaal Ukrainas ja Eestis
Olga Kosmina käe all.
Kuigi rahva majanduslik võimekus paistis veidi
välja pealtvaatajate ridadest, nimelt oli eelmise aasta
7000 külastaja asemel saalis vast 5000 silmapaari,
siis tantsupaare registreerus tavapärase 625 asemel
kogunisti 900. Kahjuks küll kohale jõudis neist
veidi vähem, sest Venemaa rongiõnnetusega seotud
ümbersõidud ei võimaldanud kõigil õigeaegselt
kohale jõuda.
2010.aasta novembrilõpu turniir on järjekorras
juba 10. Seetõttu üllatame publikut 3-päevase
hiigelturniiriga: reede 26.11.10. Põhjamaade
Meistrivõistlused, mida Eesti saab korraldada
vaid üle 8 aasta. Laupäev 27.11.10. taas Maailma
Karikaetapp La-AM tantsudes ja pühapäev 28.11.10
ootame maailma paremikku ST-tantsudes.
Merle Klandorf
Maailma Karikaetapi peakorraldaja

