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Konkurss
„Lasnamäe teadjad“!
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa
elanikud!
On
lõppenud
„Lasnamäe teadjate“ konkursi 3. voor, mida korraldatakse koostöös Tallinna klubiga
„Mis? Kus? Millal?“. Esmajärjekorras teatame õige vastuse eelmisele
küsimusele. „Tallinna tehnoloogiaks“ nimetati varem jalakäiguradade asfalteerimist uuselamute ümber
juba sissetallatud jalgradade järgi.
Täname kõiki osalejaid! Küsimus
osutus piisavalt keeruliseks ning
kõigist saabunud vastustest olid õiged vaid kaks. Need andsid Rutt Elb
ning Mati Seppel. Kutsume vooru
võitjaid Linnaosa Valitsusse meenete üleandmiseks. Nüüd aga jätkame
meie Lasnamäe ja Tallinna teadjate
võistlusega.
Niisiis, „Lasnamäe teadjate“ konkurss neljas voor.
Tähelepanu, küsimus!
Sergei Dovlatov oma “Märkmikutes” toob alljärgneva loo totaalse defitsiidi ajast:
„See juhtus Tallinnas. Ma vajasin
tõmblukku. Astusin poodi ja küsisin:
- Tõmblukke on?
- Ei.
- Aga kus asub lähim pood, kus neid
müüakse?
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Lasnamäe Päevade säravad hetked
Lasnamäe XIX Päevadest on juba saanud ajalugu, kuid meil on võimalus meenutada
huvitavaid hetki, üritusi, sündmusi – kõike, mis toimus 15. kuni 20. maini.

Anne Veski kontserti, millega lõppes Lasnamäe Päevade programm, tulid vaatama Lindakivi
Kultuurikeskuse kõrval olevale platsile sajad inimesed! Foto: Ilmar Saabas, Delfi

Klassikalise muusika kontsert silmapaistvate
prantsuse muusikute esitluses kogus Vene
Kultuurikeskuses täissaali!

Skate-park, mida meie linnaosa noored kaua
ootasid on jälle avatud Kivila pargis.

Lasnamäe koolide loominguliste kollektiivide
kontserdi ajal näitasid osalejad, et meie linnaosa
noored oskavad tantsida, laulda ja mängida
rahvapillidel väga hästi.

Kolmapäeval, 16. mail, astusid Lindakivi Keskuse
lavale meie linnaosa kõige väiksemad artistid – need,
kes veel käivad lasteaedades. Kõige noorem osaleja,
kes esines siili tantsuga, oli vaid kaheaastane!

Mini-laulupidu toimus Lindakivi Kultuurikeskuse kõrval oleval väljakul. Kusjuures, mini ta
oli mitte osalejate arvu poolest, vaid seetõttu, et
erinevate lauludega esinenud osalejate vanus oli
alates kolmest kuni seitsme aastani.

Nagu tavaliselt kõrgel tasemel, seda nii sõna
otseses, kui ka kaudses mõistes, esinesid
Lindakivi Kultuurikeskuse kollektiivid.

Traditsiooniline üritus „Ma oskan seda“ kutsus
kokku Lasnamäe spordikompleksi staadionile umbes
500 osalejat 27 Lasnamäe lasteaiast. Lapsed tutvusid liikluseeskirjade alustega, mängisid jalgpalli,
said teada, kuidas helistada päästeteenistusse jne.

Orienteerumisvõistluse võitjaid õnnitles ning
autasustas medalitega ja karikatega 1972. aasta
kõrgushüppe olümpiavõitja Juri Tarmak.

Muusikalist „Ühel korral, ühes linnas“ sai
Linnamäe Vene lütseumis toimunud teatrifestivali
„Mängime teatrit“ kaunistus.

Lasnamäe tänumärke said need, kes on teinud ja
teevad palju selleks, et meie linnaosa muutuks iga
aastaga vaid paremaks.

Mida vastas müüja?
Vastused küsimustele võib märkusega „Konkurss – Lasnamäe teadjad“
saata kas e-maili teel aadressile lasnamaeleht@tallinnlv.ee või postiga
Lasnamäe Linnaosa Valitsusse aadressile: Pallasti 54, Tallinn 11413.
Edu konkursil!
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
LASNAMÄE LEHT
E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Reklaaami tellimine, kirjastus ja levi
Päike OÜ
Telefon:
602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

Mai 2012

LINNAOSAVANEM

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa
elanikud!
Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem
Kuuel soojal maikuu päeval
toimusid meie linnaosas Lasnamäe Päevad, mille raames
korraldati hulgaliselt erinevaid üritusi- loodan, et võtsite neist üritustest aktiivselt
osa. Seda enam, et valik oli
suur! Mitmed kontserdid olid
korraldatud Lindakivi kultuurikeskuses, toimus skate-pargi avamine, muusikud Prantsusmaalt rõõmustasid kaks
päeva järjest täissaali klassikaliste teoste esitlemisega,
toimus Lasnamäe linnaosa
teenemärkidega autasustamise pidulik tseremoonia, Lasnamäe Päevad lõpetas menukas kontsert, mille peaesinejaks
oli Anne Veski.
Eraldi kiidusõnu pälvisid lapsed, kes rõõmustasid meid nii
oma esinemistega Lindakivi kultuurikeskuses ja teatrifestivalil kui ka eduka orienteerimisvõistluse ning laulupeoga lahtisel väljakul. Väga aktiivselt võtsid Lasnamäe Päevadest osa
koolid ning lasteaiad. Täname nii osalejaid, kui neid, kes aitasid üritusi korraldada.

Suvi algab Lasnamäe spordikompleksis
pallimängu ja võimlemisega
Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa vanema
asetäitja
Lasnamäe Linnaosa Valitsus algatas sel aastal oma spordikompleksis
projekti „Suvi sportides!“, mille eesmärk on pakkuda vähekindlustatud
peredest lastele võimalust tegeleda
tervisespordiga vaatamata keerulisele majanduslikule seisule. Majanduslik olukord ei luba tihti lastel osa võtta tasulistest spordi- ja huviringidest
või kasutada teisi vabaaja veetmise
võimalusi. Juunikuu alguses saavad
40 Lasnamäel elavat last vanuses 10
- 15 eluaastat võimaluse teha üheksa
päeva tasuta sporti.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse lastekaitse talituse teenistuse all on
umbes 345 peret, kus on lapsi vanuses 10-15.a, kuid kellel keerulise
majandusliku olukorra tõttu ei ole
võimalik maksta kinni lastele mõeldud treeninguid ja huviringe. Lisaks
külastavad Linnaosa Valitsust regulaarselt pered, kes uurivad võimalu-

si laste vaba aja sisustamiseks. Osa
lapsi suunatakse Lasnamäe Sotsiaalkeskuse laste päevakeskusesse. Paraku on keskuse ressursid piiratud
tegelemaks suurema hulga lastega.
Just sellepärast me sellise projekti
algatasimegi. Idee sündis Lasnamäe
tervisenõukogu koosolekul ja üks
eesmärke on kasutada ära Lasnamäe

Edukas esinemine Euroopa Meistrivõistlustel!

Käesoleval aastal otsustas Lasnamäe linnaosa valitsus luua
esmakordselt ka Lasnamäe Päevade interneti kodulehekülje.
Kuigi kõik üritused on juba möödas, saab aadressil www.tallinn.ee/lasna2012 ka praegu leida informatsiooni selle kohta,
kus ja mis toimus, samuti ka kontsertide, võistluste ning tseremooniate fotosid.

konnas oli Tatjana Ikkonen, kes saavutas naiste sportlikus divingus Euroopa meistri tiitli.
Hõbemedali võitsid:
Aquatlonis –  Natalja Kutsõk
Leilika Stepanova
Tatjana Ikkonen
Sportlikus divingus – Natalja Kutsõk
Pronksmedali võitsid:
Aquatlonis
Roman Egliens
Sportlikus divingus Anna Tkatšjova
Dmitri Otmahhov
Riikidevahelises arvestuses saavutas
Eesti võistkond võistkondlikult mõlemal alal II koha.

Traditsiooniliselt on suvi koolivaheaja, puhkuste ja suvilas
askeldamise periood. Ka meie „Lasnamäe Leht“ läheb lühikesele puhkusele. Järgmine leht ilmub ilmselt augusti lõpus, seepärast ei tasu lehetellijail ehmatada, kui juunis-juulis ajaleht
nende postkasti ei jõua. Nendele, kes pole tellimust vormistanud, pakume võimalust seda teha. Tellimus on endiselt tasuta
ning tellimislehe saab vormistada kas Lasnamäe linnaosa valitsuses, Lindakivi kultuurikeskuse fuajees või saates tellimissoovi e-maili aadressile lasnamaeleht@tallinnlv.ee, märkides
oma nime, perekonnanime ja postiaadressi.
Jätkuvalt on võimalik leida jooksvat informatsiooni Lasnamäel toimuvate ürituste kohta ka meie Facebook´i lehel –
www.facebook.com/Lasnamae
Suve alguses tahaksin soovida kõigile puhkuseplaanide õnnestumist ning loomulikult ka head ilma!

Spordikompleksi võimalusi. Projekt
algab 4. juunil.
Projekti käigus tutvustatakse lastele
erinevaid spordialasid ja Lasnamäe
Spordikompleksi tegevust, toimuvad kohtumised huvitavate inimestega, esmaabitund ja palju muudki.
Projekti toetab Tallinna Sotsiaal – ja
Tervishoiuamet.

Aquatlon :
23. – 27. aprillil 2012.a. Venemaal
Permis toimunud Euroopa Meistrivõistlustel allveespordis esinesid
edukalt Eesti sportlased. Võistkond
koosnes Kristjan Palusalu spordiklubi allveesportlastest, kokku 8-st
sportlasest.
Klubi
allveeosakonna
treeningud toimuvad Lasnamäe linnaosas ,

Laagna Gümnaasiumi ujulas ja treeningul osalevad Lasnamäe noored.
Võisteldi kahel spordialal: aquatlonis ja sportlikus divingus. Kokku oli
osavõtjaid 10 riigist: Prantsusmaalt,
Saksamaalt, Leedust, Valgevenest,
Iisraelist, Venemaalt, Ukrainast, Hispaaniast, Horvaatiast ja Eestist.
Edukaimaks sportlaseks meie võist-

1. Venemaa
2. Eesti
3. Horvaatia

Sportlik diving: 1. Venemaa
2. Eesti
3. Hispaania
Õnnitleme tublilt
esinenud allveesportlasi ja soovime neile edukaid esinemisi järgmistel võistlustel!

Noorsoopolitsei ja Lõvi Leo lasteaias külas.
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Ida politseijaoskonna noorsoopolitseinik Mari Kaljuste ja Lõvi Leo
(politseinikust
harrastusnäitleja
Kaire Arukaevu) külastasid 08.mail
2012 a. Tallinnas Laagna Rukkilille
lasteaia Nurmenuku rühma. Rühma
lapsed ootasid huviga politsei ja
Lõvi Leoga kohtumist, mida võis
välja lugeda ka laste ootusärevusest. Külaskäigul said lapsed ja
politseinikud omavahel tuttavaks,
räägiti kuidas ohutult liigelda, miks
on vaja ning kuidas kanda helkurit.
Lastega arutati teemal, mida teha

siis kui rühmakaaslane vajab abi
või on abitus seisundis: siis tuleks
koheselt teavitada ja kutsuda appi
rühma õpetajad. Sellest olid lapsed
juba üsna teadlikud. Samuti oli lastele juba selge, et valgusfoori punase tule korral ei tohi ületada teed,
seda lubavaks valgusfoori värviks
on roheline. Aga ka siis tuleb veenduda, et kõik sõidukid on seisma
jäänud. Seejärel tutvusid lapsed
põnevate politsei töövahenditega,
mis tekitas parajat elevust. Selga
prooviti kuulivesti, samuti said lap-

sed panna enda käte ümber ehtsaid
käeraudu.
Lastele selgitati, et politseid ei ole
vaja karta, vaid kui on tekkinud
mõni mure võib julgelt juurde astuda. Lõpetuseks jagati lastele Lõvi
Leo nimelisi komme ja rühm varustati politseiteemalise lauamänguga.
Ära ei unustatud ka ühispilti. Lõvi
Leo lahkudes andsid lapsed patsu
ning lehvitasid rõõmsasti.
Mari Kaljuste
Kaire Arukaevu
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Jalgpall Lasnamäel - FC Infonet
Aleksandr Altosaar
tegevdirektor FC Infonet
Jalgpalliklubi FC Infonet on asutatud
Eestis 2002. aastal. Praegusel hetkel on
klubis üle 400 jalgpalluri alates kõige
väiksematest 3 ning 4-aastastest lastest
kuni elukutseliste mängijateni, kes esinevad klubi eest Eesti meistrivõistluste
erinevates liigades, rahvusvahelistel
turniiridel ja karikavõistlustel.
Meie klubi baasiks on Lasnamäe staadion Punasel tänaval kergejõustiku
halli kõrval, kus asub kunstmuruga
jalgpalliväljak. Praegusel ajal on klubitööle kaasatud sellised Eesti jalgpallimaailmas tuntud inimesed nagu
Aleksandr Puštov ja Sergei Bragin,
kes varem mängisid Eesti jalgpalli-

koondise eest, samuti ka meistriliiga
klubidega töötanud tuntud spetsialistid
Vjatšeslav Smirnov, Aleksei Kapustin ning kuulus väravavahtide treener
Oleg Andrejev. Koostööle on kaasatud ka välisspetsialist Lätist Dmitrijs
Sidorovs, kes on varem töötanud Riia
Skonto ja Ventspilsi süsteemides.
Põhimeeskonnas mängib paar elukutselist mängijat lepingute alusel, üks
nendest on Aafrikast pärit leegionär
Kouadio Koua Fabrice Elysee, keda

nimetatakse lihtsalt Manutšo. Mustanahaline leegionär on pärit Elevandiluurannikult ning talle tõeliselt meeldib elada Eestis, kus ta rõõmustab
pealtvaatajaid oma väravate ja tehnikaga.
Samuti treenib meie klubis veel 16
erineva vanusega võistkonda, sealhulgas ka naiskond. Alates 4 aastasest
vanusest võite tulla oma lapsega meie
juurde ning pakkuda talle võimalus
tunda end jalgpallurina. Esimene tree-

LÜHIDALT
nimiskuu on meil tasuta, samuti tehakse soodustusi või maksevabastusi
rahaliste probleemidega perede jaoks.
Peamiseks eesmärgiks meie alal on
mitte raha teenida, vaid pakkuda lapsele võimalust tegeleda maailma ning
samuti ka meie riigi kõige populaarsema spordialaga. Meil on loodud kõik
tingimused, et teie lapsel oleksid head
treeningu- ning sportliku arengu võimalused.
Juhul, kui tundsite huvi käesolevas
artiklis käsitletud teema vastu, võite
pöörduda meie poole telefonil 5240573
ning saate meie käest infot kuhu ja millal saaksite oma lapsega tulla.
Mai ja juuni mängud meie staadionil:
6.mai 14.00 FC Infonet – FC Kohtlajärve Lootus
13.mai 14.00 FC Infonet – SK 10 Tartu
23.mai 18.45 FC Infonet – FC Flora II
17.juuni 14.00 FC Infonet – FC Pärnu
Linnameeskond
17.juuni 17.00 FC Infonet – FC Pärnu
Linnameeskond
Staadionil on olemas kohvik, kus saab
süüa ning ennast tee ja kohviga soojendada. Meie mängude kalendriga saate
tutvuda interneti koduleheküljel www.
fcinfonet.com .

Infopäev korteriühistutele: elektriohutus ning
elektrienergia hinnad.
Julia Timerbulatova.
Lasnamäe Linnaosa nõunik
Aprilli korteriühistutele mõeldud
infopäeval
rääkisid Eesti
Energia
esindajad, et
elektriseadmete
ekspluatatsiooni
eest vastutaja
peamisteks eesmärkideks on elektriseadme enda ja sellega kokkupuutuva personali ohutuse tagamine ning
elektriseadme ja elektrivoolu kvaliteedi hoidmine vastavuses nõuetega.
Probleemiks nii süsteemi hooldustööde, kui ka väljalülitamise jaoks
on elektrikilbile ligipääs. Probleemi
lahenduseks on elektrikilbi väljatõstmine majast. Arusaamatuste vältimiseks peab kilbi uue asukoha kirjalikult kooskõlastama korteriühistu
esindajatega. Juhul kui kilpi ei ole
võimalik majast välja tõsta, tuleks
paigaldada keldri sissepääsu juurde
spetsiaalne võtme jaoks mõeldud
konteiner. Võtme vahetusest tuleb
viivitamatult teatada Eesti Energia
esindusse. Samuti on vajalik teatada
kontaktisikute andmete vahetusest.
Mis on ekspluatatsiooni teenus?
Ekspluatatsiooni korraldus – elektriohutusseadusega sätestatud kohustus, mis kehtib kõikide hoonete
jaoks, kuhu on paigaldatud üle 100 A
elektrivoolutugevuse jaoks mõeldud
peakaitse või hoonete jaoks, mille
elektrisüsteem asub kõrgepinge all.
Ekspluatatsiooni teenuse eesmärgiks
on hoonete elektrisüsteemi ohutuse
ja selle katkestamatu töö tagamine.

Eesti Energia pakub komplekslahendust hoonete elektrivõrkude jaoks
ning samuti võtab enda peale ka asjaajamise.
Mida sisaldab Eesti Energia ekspluatatsiooni teenus?
• Korraldatakse regulaarseid kontrolle – elektrijuhtmestiku tehnilise
kontrolli teostamine eesmärgiga õigeaegselt välja selgitada kõrvalkaldeid kehtivatest normatiividest.
• Korterelamu elektrijuhtmestiku
dokumentatsiooni korrashoidmine,
sealhulgas projektid, skeemid ning
hoolduskavad.
• Hooldus ja remont – elektrijuhtmestiku kõik vajalikud hooldus- ja
remonditööd selle katkestamatu töö
tagamiseks.
• Abi osutamine – lisaks kohustusliku ekspluatatsiooni korraldusele
abi osutamine elanikel ja hoone rentnikel elektritöödega seotud tekkivate
probleemide lahendamises.
Kõige aktuaalsemaks teemaks sai
elektrienergia avatud turg.
Seni on elektrienergia jäänud Eestis
üheks viimastest kaupadest, mille
hind on riigi kontrolli all ning mille
suhtes puudub kliendil võimalus otsustada, millist müüjat valida. Eesti
võttis suuna elektrienergia turuhinna

kehtestamisele liitudes Euroopa Liiduga.
Äriklientidele, kellel elektrienergia
turu avanemise hetkel ei ole sõlmitud elektrimüüjatega lepingut, tuleb
alates 1.jaanuarist 2013. a. soetada
elektrit bilansienergia hinnaga, mis
tihti ületab börsihinda.
Talv ja kevad 2012 a.
Avatud elektriturul saavad müüjat
valida elektritarbijad, kelle nimele
on sõlmitud võrguleping. Praegu on
hea aeg need asjad üle kontrollida ja
vajadusel kontaktandmeid uuendada
või vormistada leping õigele nimele. Kõige mugavam kanal selleks on
Eesti Energia e-teenindus.
Kevad ja suvi 2012 a.
Avatud elektrituruga saate end kurssi
viia Eesti Energia e-teeninduses või
elektrienergia turu riiklikul saidil
www.avatud2013.ee.
Oma küsimusi saate esitada ka eposti aadressil teenindus@energia.ee
või klienditelefonil 1545.
Sügis ja talv 2012 a.
Valige endale Eesti Energia e-teeninduses sobiv elektripakett ja sõlmige
leping.
Enne lepingu sõlmimist konkureeriva elektrienergia müüjaga, pöörduge
kindlasti hinnapakkumise saamiseks

Lahkunud on Jüriöö pargi ürituste korraldaja ja
eestvedaja Toomas Must. Toomas oli pühendunud
isamaale ja rahvuslike väärtuste hoidmisele. On
traagiline, et tema tee pidi lõppema nii vara. Võtsime selle teate vastu sügava kurbusega ja avaldame südamest kaastunnet perele ning lähedastele.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Eesti Energia poole.
NB! 10. detsember 2012 a.
Juhul kui te soovite alates 1. jaanuarist 2013 a. soetada elektrit Eesti
Energia käest, pidage meeles, et 10.
detsember on viimane päev lepingu sõlmimiseks. Avatud elektriturul
saate te müüjat vahetada iga kuu
esimesel kuupäeval, kusjuures informatsioon müüja vahetuse kohta peab
saabuma teie tarbimiskoha võrguettevõttele vähemalt 21 päeva enne
uue kuu algust.
01.01.2013 a ja edaspidi
Esimene päev, millal kõik majapidamised, Eesti ettevõtted ja asutused
peavad soetama elektrienergiat avatud elektriturult.

Andrei Tarkovski - 80

Loominguline ühendus N-Videopress
valmistas ette silmapaistva režissööri
Andrei Tarkovski 80-aastasele juubelile pühendatud fotonäituse „Andrei
Tarkovski: Viimane film“.
Fotode autoriks on filmiteadlane ja
kirjanik Layla Alexander-Garrett (Inglismaa), kes töötas koos Tarkovskiga
filmil „Ohverdus“. Unikaalsed kaadrid annavad vaatajale võimaluse üksikasjaliselt jälgida Andrei Tarkovski
viimase filmi sündimise protsessi.
Näitust „Andrei Tarkovski: Viimane film“ demonstreeriti nii Moskva
rahvusvahelisel filmifestivalil, kui ka
Kiievi rahvusvahelisel filmifestivalil „Noorus“. Tallinnas esitles autor
käesolevat näitust Vene teatris 18.-20.
aprillini toimunud „Kohtumistel Tarkovskiga“.
Sellele olulisele sündmusele Eesti
pealinna kultuurielus oli samuti pühendatud Ella Agranovskaja ning Nikolai Šarubini filmi „Tarkovski. Ristumised“ esilinastus.
Autorite tähelepanu oli keskendunud
Andrei Tarkovski Baltimaadega seotud kahele olulisele eluperioodile.
Eelmise sajandi 70.-date aastate keskel oli režissöör ilma jäänud võimalusest töötada kodumaal - just sellel perioodil mängis Eesti erilist rolli tema
loomingus.
80.-date aastate keskel välismaal tööd
jätkama sunnitud Tarkovski töötas
Rootsis. Siis oli juba valminud film
„Ohverdus“, millest on saanud nüüdisaja silmapaistva režissööri vaimutestament. Kontrapunktina kõlavad
filmis „Tarkovski. Ristumised“ Andrei Tarkovskit hästi tundnud inimeste
mälestused. Erilist väärtust lisab filmile dokumentaalne foto- ja videokroonika.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 23. mai 2012
istungil: Korraldusega nr 757 –k kehtestada Lasnamäe tn 8 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 18. novembri 2009
korraldusega nr 1897‑k “Lasnamäe tn 8 kinnistu detailplaneeringu
koostamine”.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris
http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Tallinna Linnavalitsus otsustas 16. mai 2012
istungil: 7. korraldusega nr 712 –k: kehtestada
Peterburi tee 42 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 4. veebruari 2004
korraldusega nr 210‑k “Peterburi tee 42 kinnistu detailplaneeringu
koostamine”.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris
http://tpr.tallinn.ee/tpr/
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Lasnamäe näod

Täna alustame meie ajalehe uue rubriigiga: „Lasnamäe näod“. Meie linnaosa on väga suur ning mõnikord
me ei teagi, et meie kõrval elab ja
töötab inimene, keda tänu oma talendile ja saavutustele tuntakse kaugeltki mitte vaid Lasnamäe või Tallinna
piirides, vaid ka väljaspool Eesti
piire. Niisiis, nagu öeldakse, saage
tuttavaks!
Maailma võrkpallilegend – Laimons Raudsepp.
Meie linnaosa elanikud tunnevad
hästi spordikompleksi, mis asub Peterburi maantee ja Pae tänava ristmikul. Paljud nimetavad seda endiselt
Dvigateli spordiklubiks, kuigi tehast,
mis kunagi asus selle spordikeskuse
lättel ammu ei eksisteeri. Kompleksi direktorina töötab juba ligikaudu
kaks aastat Laimons Raudsepp –
inimene, keda saab julgelt nimetada
maailma võrkpalli legendiks. Just
temast on jutt meie tänases rubriigis
„Lasnamäe näod“.
Võrkpall kõrgeimal tasemel
Spordiga on Laimons Raudsepp seotud väga ammu. Alates 1970. aastast
mängis ta kümne aasta jooksul väikese pausiga „Kalevi“ meeskonnas.
Peale seda oli ta nimetatud Eesti
koondise peatreeneriks, mida juhendas aastani 1990. Eesti võrkpallurid
esinesid tol ajal NSV liidu kõrgeimas
liigas väga edukalt. Aastal 1968 tulid nad liidu meistriteks, aastal 1970
said neljanda koha. Laimons Raudsepp oli üheks 17 võrkpallurist, kes
said spordimeistri auaste ning 1985.
aastal sai temast seoses tema poolt
juhendatud võistkondade eduga Eesti teeneline treener. Raudsepp oli ka
Nõukogude liidu rannavõrkpalli esiisa. Paljuski tänu temale saavutavad
endiste NSV liidu riikide võistkonnad praegu kõrgeid kohti rahvusvahelistel võistlustel.

Esimesed Nõukogude Liidus
Laimons oli esimene, kes asus juba
kaugel 1984. aastal arendama NSV
Liidus rannavõrkpalli. Tol hetkel oli
Eesti pealinnas loodud klubi ning
1988. aastal toimusid Tallinnas esimesed NSV Liidu rannavõrkpalli
meistrivõistlused. Nende meistrivõistluste tulemusena said kaks parimat paari (rannavõrkpalli võistkond
koosneb kahest inimesest) õiguse
sõita
maailmameistrivõistlustele,
mis korraldati aastal 1989 Rio de
Janeiros Brasiilias. Turniir oli meie
sportlaste jaoks väga edukaks – mõlema pääsme võitsid Eesti paarid!
90-te aastate alguses töötas Laimons
Raudsepp Soome koondise treenerina silmapaistva treeneri Vjatšeslav
Platonovi juhendamise all, kes ei kaotanud aastatel 1977-1985 NSV Liidu
koondisega ühtegi ametlikku turniiri.
„See oli suur mees! Aastal 1992 saavutasime meie kolmanda koha, kuid
meist räägiti kui võitjatest,” jutustab
Raudsepp. Peale kaheksat aastat tööd
Soomes tuli Laimons tagasi Tallinna.
Siin juhtis ta esialgu Eesti koondist,
seejärel töötas Eesti võrkpalliliidu
peasekretärina, kuus aastat töötas
klubide treenerina.
Spordi „Oskar“
Eelmisel aastal sai Raudsepp omapärase spordi „Oskari“ omanikuks.
Võib öelda, et peaaegu peale 20 aasta möödumist ristus tema tee uuesti
Vjatšeslav Platonoviga. 2011. aasta
oktoobris sai Raudsepp Platonovi
nimelise ordeni teenete eest spordi
arendamises. Iga-aastaselt autasustatakse selle ordeniga spordi arendamise eest vaid kolme inimest: kaks
Venemaalt ning üks väljaspoolt seda
riiki. Et aru saada, kui mainekaks on
see autasu, peab mainima, et selle sai
omal ajal Venemaa president Jeltsin,
Soome president Koivisto, Jaapani
koondisega 1972. aasta olümpiamängudel võrkpalli turniiri võitnud Jasutaka Matsudaira. Raudsepp sai autasu teenete eest spordi ja võrkpalli
ning rahvusvaheliste spordisidemete
arendamises.

sektsioonides ja klubides ligikaudu
tuhat inimest. Siin on olemas kõik
tingimused nende jaoks, kes huvituvad võrkpallist, käsipallist, korvpallist, jalgpallist, erinevatest kahevõistlustest. Külastajate kasutuses
on kaasaegne jalgpalliväljak koos
kergejõustiku treenimisvõimalustega, käsipalliväljakud, saal üldfüüsilise ettevalmistuse tarbeks ning
saalijalgpalli väljak. Raudsepp peab
oma praegusel positsioonil koordineerima 38 erineva klubi tööd, mis
korraldavad oma mänge ja treeninguid spordikompleksis.
Siin toimuvad regulaarselt erineva
taseme võistlused, alates linnaosa
omadest kuni rahvusvahelisteni.
Näiteks juunis toimub spordikompleksis noorte esinduslik käsipalliturniir, mille käigus võistlevad auhinnakohtade eest üle 800 osaleja 17
riigist.
Laimons Raudsepa hinnangul on
Lasnamäe spordikompleksi üheks
peamiseks eeliseks väga paindlikud
hinnad: „Siin on olemas praktiliselt kõik inimese jaoks, kes soovib
spordiga tegeleda: ruumid, väljakud,
treenerid. Peamine, et oleks soov,
vajaliku informatsiooni selle kohta,
millal ja kuhu peab tulema saab alati
kätte lihtsalt meile helistades!“
Teade:
Lasnamäe spordikeskus asub aadressil Peterburi tee 15 (Pae 1), telefon:
638 1613.
Keskuse külastajate kasutuses on:
• täismõõtmeline saal korvpalliplatsiga;
• kaks saali maadlustreeningute
jaoks;
• jalgpalli staadion kunstmuruga;
• kaks väljakut tennise, saalijalgpalli ja käsipalli tarbeks;
• asfaldikattega korvpalliväljak;
• jõusaal.

Töö Lasnamäel
2010. aasta maikuus asus Raudsepp
Lasnamäe spordikompleksi eesotsa
ning selle eest, et tema pikaajaline kogemus ning sidemed töötavad
Lasnamäe ja selle elanike kasuks,
saab tunda vaid rõõmu. Praegusel
hetkel treenib erinevates kompleksi

Maali- ja tarbekunsti kool
„KOLLAAŽ“
„Almari“ laste- ja noortekeskuse juures
kutsub 7-16 aasta vanuseid lapsi
loomingulisse linnalaagrisse.
Programmis on kunstiõpe: maalikunst, keraamika,
floristika, vitraaž (kõik kaasaaegsed tehnikad, meie
materjalid). Samuti on kavas ekskursioonid
muuseumidesse, piknikud, liikuvad ja intellektuaalsed
mängud ning konkursid.
2-kordne toitlustamine.
Vahetus:
11.06-22.06
tööpäeviti 9.30-17.00.

Maksuametilt tulumaksu tagastus.
Aadress: Vilisuu 7, Talllinn
tel.: 55 919 914
e-mail: ilkalmari@hot.ee

KULTUURIKESKUS

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 632 1062, www.lindakivi.ee
1.juuni Lastekaitsepäev. Kultuurikeskus Lindakivi tagusel väljakul
15.00 lasteprogramm
16.00 – 18.00 noorteprogramm
Atraktsioonid, näomaalingud, män-
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gud, auhinnad, artistid, käsitöötuba,
popid hiphopparid ja noored DJ-d
4.juunil kell 19.00 MTÜ Tantsutare
kontsert. Pilet 2€
07.juunil kell 19.00 LK Diapasoon
pidulik suvekontsert. Pilet 6.50€
09.juunil kell 11.00 XII Rahvusvaheline kinofestival „Ennenägematu
kino” konkursi programmi avamine.
Programmis üliõpilaste lühifilmid
15-lt maalt erinevates zanrides: animatsioon, mängu-ja dokumentaalfilmid, videoklipid. Sissepääs tasuta.

10.juunil kell 15.00 Tantsuteater
RADA kontsert. Pilet 5€
15.juunil kell 19.00 Tantsuklubi Agneta kontsert. Sissepääs tasuta.
17.juunil kell 13.00 Kontsert „Suvele
sülle”. Pilet 2€
17.juunil kell 15.00 Andrei Tarkovski film „Ristumised”. Sissepääs tasuta.
26.05 – 17.06 N - Videopress fotonäitus Andrei Tarkovski „Viimane
film”
03.06 – 13.06 Sergei Abramovi ti-

kandite näitus
14.06 – 17.06 Toalillede
näitus
Kultuurikeskus Lindakivi kutsub kõiki alates
septembrikuust
KINNO!
Ajakava saab vaadata
alates augustikuust meie
kodulehelt
www.lindakivi.ee

