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Meka Spordihall teenib
Lasnamäe ja kogu Tallinna huve
Lasnamäe on suure perspektiiviga elamurajoon,
kus esimese sammuna
tuleb luua lastele ja noortele vaba aja veetmise võimalusi, et nende energiat
positiivsetesse kanalitesse
suunata.
Eesti Jäähoki Liit (EJHL) plaanib
koostöös Tallinna linna ja erasektoriga rajada Punasele tänavale praegu
tühjana seisvasse laohoonesse
Spordikeskuse Meka, mis pakuks
täiendavaid treeningvõimalusi nii
käsipalluritele kui ka jääsportlastele tegemist on üheaegselt spordi- ja
sotsiaalobjektiga, mis teenib eelkõige Lasnamäe, aga ka kogu pealinna
huve.
Kahjuks pole senised Tallinna linnajuhid mõistnud jääspordi tähtsust,
millega on seotud neli olümpiaala.
Eestlaste võimalusest uisuspordis
suuri tegusid teha räägib selget keelt
Ants Antsoni imeline olümpiavõit. Ka
Antsonile anti lubadus Tallinnasse
rohkem liuvälju ja hokiplatse rajada,
ent paraku jäid need vaid ilusateks
sõnadeks. Täna peame tunnistama
kurba tõsiasja – viimase 20 aasta
vältel pole Tallinna linn jääspordi
arengu toetamiseks praktiliselt mitte
midagi teinud.

Hokiliit ulatab
linnale abikäe

Priit Vilba soovib jäähalli rajamisega muuta Punase tänava tõeliseks
spordimekaks.

Väidan, et jäähallide rajamine pole
otseselt EJHL-i ülesanne. See peab
toimuma riikliku ja erasektori koostöös. Kuid mõistes linnaeelarve pingelisust, ulatab hokiliit linnale
abikäe. Me ei küsi üle 20 miljoni
krooni linna raha, aga just nii palju
läks maksma Nõmme ujula. Tahame
kolme asja – hoonestusõigust,
spordiehitiste tugisüsteemi ning

investeerimis- ja infrastruktuuri toetust. Harilikult moodustavad need
kuni viiendiku objekti maksumusest.
Ülejäänud raha peame ise leidma.
Idee rajada spordihalli aadressil
Punane 48a käis välja Tallinna spordi- ja noorsooameti endine juhataja
Tarmo Valgepea. Esialgselt nõudles
hokiliit Lasnamäele aadressil Tondiraba 11 halli rajamise võimalust
ning käsipalliklubi HC Tallas mõtles
oma
treeningsaali
ehitamisele
aadressil Punane 48a. Otsustasime
kaks projekti kokku panna.

Ehitusvõib
varsti alata
Spordihalli
rajamise
saaga
aadressil Punane 48a algas 2002.
aasta esimestel kuudel, kui taotlesime hoonestusõigust sihtasutus
MEKA kasuks, mille asutajateks
EJHL ja HC Tallas võrdsetel alustel.
Lisaks taotlesime volitust asjaajamise kiirendamiseks, et projekteerimis- ja ettevalmistustööd esimesel võimalusel käivitada.
Tänaseks oleme hoopis paremas
seisus – ehitus võib varsti alata.
Reaalselt jõuame halli valmis ehitada 2003. aasta septembriks, sihtasutusel olid spordihalli ja tehnosüsteemide projektid aegsasti valmis.
Räägin Punasest tänavast kui
tulevasest spordimekast sõna otseses mõttes. Rajab ju Tallinna linn
spordihall Meka kõrvale moodsa
kergejõustikumaneeþ¥i, millega saavad Lasnamäe elanikud veelgi
sportimisvõimalusi juurde. Spordiinimesena on mul selle üle väga hea
meel.

Halduskogu
juhina jätkab
Pavel Starostin
Lasnamäe
halduskogu
valis 13. novembril oma
esimeheks
keskerakondlase Pavel
Starostini
(pildil), kelle jätkamist selles
ametis toetas 15 halduskogu
liiget.
Halduskogu esimeheks kandideeris ka keskerakondlane
Jevgeni Karavajev, kuid hääletamisel kogus ta vaid üheksa
poolthäält. 27-liikmelise halduskogu esimehe asetäitjaks
sai keskerakondlane Aleksei
Rodnenkov. Lasnamäe halduskogu istungid hakkavad toimuma iga kuu viimasel kolmapäeval.

Lasnamäe halduskogu
Pavel Starostin
(Keskerakond, kogus valimistel
1568 häält)

Tatjana Vassiljeva
(Keskerakond, 265 häält)

Jevgeni Karavajev
(Keskerakond, 241 häält)

Vitali Faktulin
(Keskerakond, 189 häält)

Ruslana Veber
(Keskerakond, 180 häält)

Adolf Käis
(Keskerakond, 147 häält)

Vjatšðeslav Prussakov
(Keskerakond, 129 häält)

Oksana Kostina
(Keskerakond, 117 häält)

Sergei Korotkov
(Keskerakond, 116 häält)

Igor Gromov
(Keskerakond, 96 häält)

Igor Denissov
(Keskerakond, 88 häält)

Oleg Samorodni
(Keskerakond, 87 häält)

Aleksei Rodnenkov
(Keskerakond, 81 häält)

PRIIT VILBA
Eesti Jäähoki Liidu president

Raissa Zerkalina
(Keskerakond, 78 häält)

Olga Sõtnik
(Keskerakond, 76 häält)

Rostislav Trošðkov
(Keskerakond, 40 häält)

Galina Litter
(Keskerakond, 38 häält)

Leonid Mihhailov

Korteriomanikud peavad
otsustama kodumaja tuleviku
Ajakirjanduses on korduvalt
olnud juttu, et korteriomanikele, kes pole oma elamus
moodustanud korteriühistut
(KÜ) või määranud valitsejat, saabub aasta lõpuks
otsustamishetk. Püüame
veel kord selgitada, mis
aasta lõpul juhtub ja mida
oleks vaja teha.
Vastavalt eluruumide erastamise
seadusele (EES) korraldab Tallinnas
elamute haldamist linn (Lasnamäel

linnaosavalitsus) kuni haldamise ja
majandamise üleandmiseni KÜ-le
või korteriomanikele (või nende poolt
nimetatud valitsejale).
Esialgselt oli meie halduskorralduses 326 elamut. Tänaseks on haldamine ja majandamine aktiga veel
üle andmata 64 elamus. Seejuures
on seniste haldajate teatel 48 elamus juba moodustatud korteriühistu
või määratud valitseja, kuid haldamise ja majandamise üleandmise
akti pole veel alla kirjutatud.
1. novembri seisuga on määratlemata 16 elamu halduskorraldus.

Järg lk 2

(Eestimaa Ühendatud
Rahvapartei, 1794 häält)

Aleksander Besedin
(Eestimaa Ühendatud
Rahvapartei, 465 häält)

Vladimir Iljašðevitš
(Eestimaa Ühendatud
Rahvapartei, 280 häält)

Tiit Matsulevitðš

Korteriomand ei sõltu ühistust

(Res Publica, 2239 häält)

Aeg-ajalt ilmuvad elamutesse nn teadaanded, kus ei kirjeldata
objektiivselt olukorda, seades korteriomandi seadmise sõltuvusse
korteriühistu olemasolust – üht ilma teiseta teha ei saa.
Väärinfo ja -arusaama kummutamiseks tahaks lühidalt selgitada
järgmist: korteriomandit (rahvakeeli maa erastamist) saab vormistada soodustingimustel järgmise aasta lõpuni ning see ei sõltu sellest, kas praegu on elamus korteriühistu või mitte.
Elamutes, kus pole ühistut ja korteriomanikud ise ei sea korteriomandit, teeb seda kohustuslikus korras eluruumide erastamise
kohustatud subjekt, st kas linnaosavalitsus või endiste ametkondlike
(AS Elumaja; AS Ehitajate EEV) elamute haldamise õigusjärglased,
ning see protsess tuleks lõpetada tõesti tuleva aasta jooksul.

(Res Publica, 982 häält)

Aleksei Budõlin
Toomas Tauts
(Res Publica, 736 häält)

Arnold Rüütel
(Res Publica, 312 häält)

Sergei Ivanov
(Reformierakond, 548 häält)

Maaja Kallast
(Reformierakond, 97 häält)

Vello Lokk
(Isamaaliit, 47 häält)

Allikas: vabariigi valimiskomisjon
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Lugupeetud
lasnamäelased!

Kokkuvõtteid valimistest

20. oktoobril tegite oma
valiku. Tänan neid 642
inimest, kes Keskerakonda
valides oma toetuse minule
andsid.

OLEV L AANJÄRV
Lasnamäe linnosa vanem

Olen piisavalt elu näinud inimesena teadlik sellega kaasnevast vastutusest.
Toetudes halduskogu ja tema
komisjonide asjatundlikele ettepanekutele, püüan linnaosa vanemana
talvel koristada lund, ehitada
kevadel edasi Lasnamäe parke,
suvel rohtu niita ning teha sotsiaalabi vajavatele inimestele selle
teenuse kättesaamine võimalikult
inimlikuks.
Linnapea Edgar Savisaar räägib
selles lehenumbris strateegilistest
lahendustest, investeeringutest ning
Lasnamäe arengust.
Kõik koos suudame neid ellu viia.

Ilmus põnev ülevaade
Tallinnast arvudes
Tallinna linnavalitsusel on
kombeks iga aasta sügisel
anda pealinnast põhjalik
ülevaade arvudes.
Kogumikust "Tallinn arvudes
2001" saame teada, et Tallinna
linna pindala on 158 km2 ning sellest 30 km2 (19,0%) kuulub
Lasnamäe linnaosale. Huvitav on
selle pindala jaotus omanike järgi.
Selgub, et sellest suurest maalahmakast kuulub linnale ainult 10,7
km2 (6,8%) ja eraomanikule 109,7
km2 (69,4%). Ülejäänu kuulub riigile.
Aasta alguse seisuga elas Tallinnas alaliselt 370 792 inimest,
neist 108 644 ehk 30% elas Lasnamäel. Elanikkonna rahvusliku
struktuuri järgi elas Tallinnas kõige
rohkem eestlasi (49%), venelasi
(41%), ukrainlasi (4%).
Tallinna perekonnaseisuameti
andmetel pandi eelmisel aastal
kõige sagedamini poistele nimeks
Daniil (43 juhul), Nikita (39) ja
Artjom (37) ning tütarlastele Anna
(44), Anastassia (32) ja Alina (29).
Rahvastiku koosseisu linnaosade
kaupa välja toodud ei ole.
Kogumikust võib välja lugeda, et
Tallinnas toimub hansalinna traditsioonide kohaselt ka elav kaubandustegevus. Nii on tänavu
Tallinnas välja antud kauplemislubasid kauplustele 79 võrra
rohkem kui eelmisel aastal.
Lasnamäel oli kokku 1103
kauplemisloaga kauplust.
Eriti elav on Lasnamäel
alkoholiga kauplemine. Nii
kuulub Tallinna linnavalitsuse poolt kauplustele alkoholi müümiseks väljaantud
725 loast 216 Lasnamäele,
toitlustusettevõtete alkoholimüügi 909 loast kuulub
122 Lasnamäele (479
Kesklinnale, 62 Mustamäele).
Aasta alguse seisuga
oli Tallinnas 85 munitsipaalkooli, sealhulgas
55 gümnaasiumi ja 11
põhikooli. Lasnamäel
asub neist vastavalt

12 ja kaks. Õpilasi oli neis kokku
56 478, neist 12 547 õppisid Lasnamäe koolides.
Üheksast linnale kuuluvast sotsiaalmajast asub neli Lasnamäel.
Kogumiku järgi on Tallinnas 36
muuseumi, 10 teatrit, 40 näitusesaali ja galeriid, 30 raamatukogu ja
14 kontserdisaali. Kui palju neid on
Lasnamäel, seda raamatust välja
ei loe. Kuna neid ilmselt palju ei
ole, võib iga lasnamäelane need
ise kokku lugeda. Sama kehtib ka
raviasutuste kohta, neid on Tallinnas 22, lisaks 104 eraasutust.
Raamat annab teada, et linnaosade valitsustes töötab kokku 563
inimest, neist 117 Lasnamäel.
Seda on peaaegu kaks korda
rohkem kui Nõmmel (56).
Tallinna linna 2001.a. eelarve oli
4 242,1 min krooni, kuid ülevaade
linnaosade lõikes puudub.
Selline ülevaade arvudes on
kahtlemata vajalik, see avalikustab
linna tegevuse igale linnakodanikule, kuid Lasnamäe linnaosa
elanikuna sooviksin ma kogumikus
näha rohkem arve linnaosade
kaupa.

ÜLO MALLENE
majandusteadlane

Valimised on möödas, koalitsioonilepe allkirjastatud,
linnavalitsuse koosseis ja
linnaosade vanemad kinnitatud – on paras aeg teha
kokkuvõtteid.

Valimiste võitjaks need,
kes valimas käisid
Enamgi veel kui enim hääli
saanud erakond, on valimiste võitjad
kõik need, kes valimas käisid. Ka
need, kelle valitud kandidaat ei
pääsenud linnavolikokku. Nad on
võitjad, sest nemad võtsid sõna ja
avaldasid arvamust, milliseks peab
kujunema elu nende kodukohas.
Neil, kes valimas ei käinud, ei ole
nüüd omakorda mingit õigust kurta,
kui Tallinna linna ei juhita nii, nagu
nemad seda tahaksid. Nemad andsid 20. oktoobril oma tuleviku teiste
otsustada.
Nii Eestis kui Tallinnas sai enim
hääli Keskerakond. Oma hääle andis
Keskerakonna toetuseks enam kui
iga teine lasnamäelane. See
tähendab, et võimul oldud vähem kui
aastaga suutsime me valijatele
tegudega näidata, et me saame
linna juhtimisega hakkama ja
väärime võimalust oma tööd jätkata.
Toetus Keskerakonnale kinnitab, et
meie valitud kurss, meie seatud sihid
on õiged.
Keskerakonda usaldatakse sellepärast, et me pole oma valijaid petnud, vaid oleme neile antud lubadustest kinni pidanud. Valimislubadus ei ole Keskerakonna jaoks midagi, mis kergekäeliselt välja käiakse ja
sama kergemeelselt unustatakse.
Vähem kui aastapäevad tagasi linnas võimule tulles lubasime aidata
üle jõu käiva maamaksu pärast kannatavaid pensionäre. Selleks alandasime maamaksu määra ja võtsime

Lasnamäelt 14 547 häält kogunud Edgar Savisaar kinnitab, et
Keskerakond täidab valimislubadused.
vastu otsuse hüvitada pensionäridele maamaksu tõus.
Lubasime muuta linna juhtimise
demokraatlikumaks. Selleks lõime
Tallinna aukodanike kogu ja korraldasime Tallinna ajaloos esimese
rahvaküsitluse.
Lubasime aidata lapsi ja nende
vanemaid. Selleks toetame kolmanda lapse sündi 5000 krooniga, üliõpilasemadele maksame 5000 krooni
lapse sünnitoetust. Lubasime aidata
sundüürnikke – veel sel aastal ehitame sundüürnikele 800 korterit.

Keskerakond kavatseb
lubadused täita
Me tegime seda selle pärast, et
me olime seda lubanud. Meie valijad
tunnustasid meid selle eest ning
hääletasid valimistel meie poolt. Nad
tegid õige valiku!

Nüüd on valimised seljataga.
Antud on uued lubadused. Ma kinnitan, et Keskerakond kavatseb oma
valijatele antud lubadused täita.
Selles võib iga lasnamäelane ise
veenduda. Keskerakond lubas valimistel valgustada Narva maantee –
Narva maantee on tänaseks valgustatud.
Veel sel aastal paneme käima
Lasnamäe-sisese
bussiliikluse.
Järgmisel aastal rajame jalgrattatee
Mustakivist Kadriorgu. Toetame
Vene Lütseumi 700 000 krooniga.
Tuleval aastal valmib Laagna tee
pikendus. Lasnamäe saab oma politseijaoskonna ja oma tuletõrjedepoo.
Mahtra tänaval avatakse noortekeskus. Väikeettevõtluse toetamiseks avatakse ettevõtluse inkubaator. Aasta lõpuks valmib uus avalik
raamatukogu. Alustame Lindakivi
kultuurikeskuse renoveerimist. Toetame seda, et vene õigeusu kiriku
rajamine Lasnamäele algaks juba
järgmisel aastal.
Lisaks sellele on tulemas rida
algatusi, mis puudutavad kõiki
tallinlasi ning seega ka lasnamäelasi. Alates teisest lapsest hakkab
linn kooliminekul maksma 5000
krooni ranitsatoetust. Järgmisel
aastal ei tõuse vee hind, ei kalline
bussipilet. Üle 65-aastastele säilib
tasuta sõidu õigus. Elu kallinemise
kompenseerimiseks makstakse Tallinna pensionäridele aastas 500
krooni.
Ma tean väga hästi, et selle järgi,
kas me lubatu täidame või mitte,
otsustakse see, kas me väärime linlaste toetust ka järgmisel korral. Kuid
kinnitan, et meie peale võib kindel
olla. Meie täidame oma lubadused.

EDGAR SAVISAAR
Tallinna linnapea

Algus lk 1

Korteriomanikud
peavad otsustama
kodumaja tuleviku
Uus, 1. juulil 2001. aastal jõustunud korteriomandiseadus (KOS) sätestab, et linna kohustus korraldada
elamute haldamist lõpeb tänavu 31.
detsembril. Pärast seda jäävad elamud, kus pole ühistut või määratud
valitsejat, sisuliselt ilma haldajata.
Seega peaksid korteriomanikud
elamutes, kus pole moodustatud
KÜ-d või määratud valitsejat, hiljemalt käesoleva aasta lõpuks määratlema oma elamu haldusvormi.
Võimalus on teha kas korteriühistu
või määrata valitseja. Mõlemad haldusvormid on täiesti elujõulised ja
aktsepteeritavad ning valiku teevad
korteriomanikud.
Et vältida kohtu poolt sundkorras
valitseja määramist, peaksid nende
elamute korteriomanikud initsiatiivi
enda kätte võtma ja asja ise ära
otsustama – aega on selleks jäänud
alla kahe kuu. On täiesti loomulik, et
oma raha kasutamise üle otsustavad
korteriomanikud ikka ise.
Elamu haldusvormi määratlemiseks on vajalik korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumine. Mida
peaksid korteriomanikud elamu haldusvormi valimisel silmas pidama?
Kuna tegemist on korteriomanike
jaoks olulise otsusega, peaks see
toimuma korteriomanike enamuse
tahtel. Kui tahetakse valida ühistuvorm, siis korteriühistuseadusest
tulenevalt peab igal juhul (ka kor-

Riho Suurkuusk kutsub korteriomanikke kiiresti oma elamu
haldusvormi määratlema.
duskoosolekul) otsuse poolt olema
üle poole korteriomanikest ja seega
on ühistu asutamiskoosoleku otsus
tõepoolest enamuse tahe.
Mõnevõrra teistsugune olukord on
aga siis, kui määratakse valitseja.
Nimelt võimaldab korteriomandiseadus kordusüldkoosolekul võtta vastu
otsuse valitseja määramiseks ainult
kohalolijate häälteenamusega, olenemata sellest, kui palju korteriomanikke kohal on. Seega võib juhtuda, et nii tähtsa otsuse teeb korteriomanike (isegi tühine) vähemus.
Siin peavad korteriomanikud ise
olema aktiivsemad ja igal juhul osalema väljakuulutatud üldkoosolekul,
et ära hoida enda ja kogu elamu
jaoks võimalikke halbu otsuseid.
Kuna aasta lõpuni on jäänud vähe
aega, siis juhul, kui tahetakse korteriühistut, kuid ei jõuta seda moodus-

tada ja registreerida, võiks esialgu
määrata valitseja, et täita korteriomandiseadusest tulenev nõue.
Samas võivad korteriomanikud, kes
esialgu määrasid elamule valitseja,
hiljem otsustada korteriühistu moodustamise kasuks.
Selle artikli eesmärgiks on lihtsalt
juhtida korteriomanike tähelepanu
sellele, et järjekordselt on kätte jõudnud aeg midagi otsustada. Paljudel
juhtudel pole korteriomanikud küll
rahul senise haldaja tööga, kuid
peale kritiseerimise midagi ette ei
võeta. On aeg ise otsustada.
Jõudu tööle, korteriomanikud!

RIHO SUURKUUSK
Lasnamäe linnavaraosakonna
juhataja
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Ida politseiosakond tähistas
koos õpilastega politseipäeva
Lasnamäe Gümnaasiumi
õpilased ja Ida politseiosakonna töötajad tähistasid
12. novembril koos politseipäeva, et populariseerida Lasnamäed kui noortesõbralikku linnaosa.
Ürituse eesmärk oli lähendada
noori ja politseid, tutvustades selleks
politsei erinevaid töösuundi ja alternatiivseid tegevusi ning pakkuda
meelelahutust. Samuti soovis politsei koolitada lapsi üldturvalisuse
vallas ning pakkuda võimalust vaba
aja veetmiseks.
Üritusel jagunesid lapsed seitsmesse sektsiooni vastavalt õpilaste
endi soovile. Koolilastele tutvustasid
oma tööd uurija, konstaabliteenistus,
liikluspolitsei, patrullteenistus, ekspert-kriminalist, samas räägiti lähemalt ka politsei ajaloost.
Samuti jagati Lasnamäe Avatud
Noortekeskuse ja politsei voldikuid
ning oli võimalus sõita patrullautodega.

Kõige populaarsemad olid õpilaste
seas aga narkokoerad. Korrakaitsjad
tutvustasid narkopolitsei tegemisi ja
demonstreerisid ka narkokoerte
tööd.
Demonstreeritavad koerad tabasid
eelmisel aastal kolm kilo heroiini ja
kaheksa kilo amfetamiini. Samas
selgitasid politseinikud, et narkokoerad ei tarbi narkootikume, vaid
neid treenitakse mängides. Huvitava
vahejuhtumina avastasid koerad
kaks noormeest, kes hiljuti olid
omanud narkootilist ainet.
Traditsiooniliselt lõpetas ürituse
korvpalli minimatðš politseinike ja 9.
klassi õpilaste vahel. Seekord võitsid
matðši politseinikud tulemusega
47:41.
Taolisi üritusi korraldatakse juba
neljandat aastat ja igal kuul viiakse
see läbi erinevates Lasnamäe
koolides. Lasnamäe Gümnaasiumis
toimus see juba neljandat korda.

DEI ALTSAAR
Lasnamäe alaealiste komisjoni
sekretär

Lasnamäe Gümnaasiumi õpilaste lemmikuks politseipäeval kujunes narkokoer.

Saame
tuttavaks

Lasnamäe
politsei töö paraneb

Tallinna politseiprefektuuri Ida politseiosakonna
ülemkomissari ametikohal töötab veidi üle aasta
Tarvo Ingerainen. Järgnevalt ülemkomissari
tähelepanekuid lõppeva aasta kohta.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus lammutas karjäärikaldalt hulga jubedaid metallgaraa¥e ja hoiab seda ala
jõudumööda korras.

Vanast karjäärialast
saab luua uue elukeskkonna
Lasnamäele on juba kerkimas jäähall, alustati tennisekeskuse ehitust ning meie
andmetel kavandatakse kõigile elanikele sobivate puhkekohtade – linnaosa parkide rekonstrueerimist.
Taastatakse endisi parke ja
luuakse juurde uusi, et ka
kivilinnaks nimetatud linnaosa elanikel oleks kohti,
kus puhata ja sportida.
Perspektiivsed puhkealad on aastate jooksul käestlastud endised
tühermaad, karjäärid ja hooletusse
jäänud endised pargid. Üheks alaks,
mis on pärast paekaevandamise
lõppu muutunud linnaosa häbiplekiks, on karjäär Vana-Lasnamäel
Pae ja Majaka tänava ning Laagna
tee vahelises sopis, mille 26 hektari
suurusele maa-alale moodustus
pärast kaevandamise lõppu umbes
kümne hektari suurune järv.
Endisest karjäärist on saanud

koht, kuhu ümbruskonna elanikud
toovad majapidamises üle jäänud
kraami, autokumme ja muud kolu.
Eriti suure kontrasti moodustab
see, et samas on tulevase võimaliku
Paepargi alaks olev karjäär kaitsealune objekt, kus asuvad paepaljandid on riikliku kaitse all. Selles
valguses tundub üsna veider, kuidas
koht, mis võiks ja peaks olema kõigile linlastele vaatamiseks avatud,
on muutunud halva kuulsusega
tühermaaks.

Piirkonna mainet
on raske tõsta
Skandinaaviamaade kogemused
näitavad, et sarnaste alade maine
tõstmine on väga raske – tihti ei aita
vaid ala haljastamine ja heakorrastamine, vaid piirkonda tuleb luua harmooniline elukeskkond. Ühe eduka
võimalusena on
kasutatud kas
osalise või täieliku madalasustuse
kavandamist mahajäetud alale, mis
omakorda seob uue asumi, looduslikud vaatamisväärsused ja puhkemaastiku terviklikuks elukeskkonnaks.

Läbi sellise lahenduse saab kunagine metsik veesilmadega paekarjäär kultuurmaastikuks, kus on tiigid, voolav vesi ja atraktiivsed paeseinad.
Samadel põhimõtetel loodud lahendust võis näha ülemöödunud
aastal Soomes korraldatud Tuusula
elamumessil, kus killustiku kaevandamise karjääri oli kavandatud uuselamurajoon.
Kuigi parkide rajamine saab toimuda vaid keskkonnakaitsjate kontrolli
all ja nende juhiste järgi, ei ole kindlasti mõtet vaid eeskirjadele viidates
jätta endised karjäärid samasugusteks tühermaadeks ja prügimägedeks, nagu nad praegu on. Kindlasti on koos keskkonnamõjude hindamisega võimalik välja uurida koormus ja võimalused, mis lubaksid karjääriala elukeskkonnana kasutusele
võtta ning säilitada samas ka kõik
kaitsealused objektid ja huviväärsused.

T ÕNU URVA
AS Linnakujunduse Arendusbüroo

Rõõmustav on tõdeda, et on
tekkinud kõrgharidusega noorte
huvi politseitöö vastu. Käesoleval
aastal on politseiametnikuna tööle
asunud 19 kõrgharidusega noort,
neist üheksa asus tööle konstaabli
ametikohal. Lisaks kõrgharidusele
tuleb politseitöö valinud noortel
edaspidi läbida seitsmenädalane
koolituskursus politseikoolis.
Tänavu jaanuaris oli Ida politseiosakonnas 38 konstaabli ametikohta, kuid tegelikult alustasime tööd
ainult 25 konstaabliga. Linnaosa
elanike turvatunnet suurendab ehk
teadmine, et nüüdseks on konstaableid juba 35 ning mitu noort inimest, kes praegu õpivad politseikoolis, on juba tundnud huvi
vakantsete konstaabli ametikohtade vastu.
Kõik politseiametnikud Ida politseiosakonnas loodavad, et veel
selle aasta viimastel kuudel alustatakse osakonna uue hoone ehitusega, ning arvestades tänapäeva kiiret ehitustempot, siis loodame, et juba järgmise aasta lõpus
õnnestub pidada soolaleivapidu.
Lasnamäe territooriumil on hetkel kaks konstaablipunkti: Paasiku
7 ja Mahtra 48. Politseiosakond ise
asub Lastekodu tänaval majas nr
31, kus asub ka korrapidamisteenistus. Kriminaalpolitsei ruumid
asuvad aadressil Lasnamäe 2.
Seega oleme väga killustatud ning
elanikele põhjustab see kindlasti
palju ebamugavusi ja tüli.
Samas tuleb tõdeda, et käesoleva aasta kevadel Mahtra 48 avatud
uue konstaablipunkti tööruumid
koos Lasnamäe linnaosa poolt sisustatud mööbliga loovad neis
ruumides töötavatele politseinikele

Tarvo Ingerainen ootab pikisilmi Lasnamäele uue politseimaja rajamist.
paremad tingimused, kui on politseiosakonnas Lastekodu tänaval.
Politseiametnike ametikorterite
osas on antud palju lubadusi ja
esimese kolme korteri võtmed
peaksid konstaablid lähitulevikus
kätte saama. Seejuures on korterite jagamisel järgitud põhimõtet, et
konstaabel peaks elama oma
teenistuspiirkonnas.
Lõpetuseks tuletan meelde, et
Ida politseiosakonna ülemkomissari vastuvõtt on igal esmaspäeval
kl 13–15 Lastekodu 31. Pöörduda
võib iga politseitööd puudutava
probleemiga. Eelnevat registreerimist ei ole vaja, sest kõik pöördujad võetakse vastu.

T ARVO I NGERAINEN
Ida politseiosakonna ülemkomissar
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Käivitus koerakakakastide projekt

Kiri
Tänuavaldus
Me olime sattunud väga
raskesse olukorda, meil olid
peas juba enesetapumõtted,
sest ei näinud enam väljapääsu. Meile osutas abi ja suhtus
meie probleemidesse mõistvalt linnaosa vanem Olev
Laanjärv. Meie olukorda
mõistis ka linnaosa sotsiaalosakonna juhataja Koit
Nõlvak. Tema abistas meid
sotsiaalkorterisse majutamisel.
Südamlik tänu mõlemale.

NIINA REBANE
MATTI REBANE
Ootame Teie arvamusi:
toimetus@lasnamae.tallinnlv.ee

Politsei infopäev
korteriühistutele
Tallinna politseiprefektuuri Ida
politseiosakonna konstaabliteenistus korraldab 27. novembril
kell 17.30 Lasnamäe elanikele
infopäeva. Üritus toimub Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis
aadressil Punane 16. Oodatud
on Mahtra, Raadiku, Sinimäe,
Ümera, Kärberi ja Linnamäe korteriühistute esindajad.

Infopäev revisjonikomisjoni tööst
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
(Punane 16) 5. korruse saalis
toimub 27. novembril kell 16.30
linnaosa korteriühistute juhatuste
liikmetele mõeldud venekeelne
infopäev revisjonikomisjoni tööst.
Samateemaline eestikeelne
infopäev on 4. detsembril kell
16.30.
Ida politseiosakonna poolt
jagab teavet politseijuhtivinspektor Karina Fesjuk.

Paljud Lasnamäe koeraomanikud kasutavad linnaosa
haljasaladele paigaldatud
koerakakakaste, millest nähtub, et see Eestis esmakordne projekt on käivitunud.
"Koeraomanikud kasutavad kaste
neisse koerte väljaheidete panemiseks ja see on kõige tähtsam. See
näitab, et projekt on edukalt käivitunud," ütles linnaosa linnamajanduse osakonna juhataja Vello Karu.
Samas tõdes ta, et vandaalid on
ühest kogumiskastist Kivila tänava
haljasalal juba jagu saanud.
Karu sõnul leiab kakakastidest ka
muud prahti, samuti võetakse nendest väljaheidete jaoks mõeldud
kilekotte muuks tarbeks. "Alguse asi,
teadsime ette, et tagasilöögid tulevad," nentis ta.
Samas on mitmed linnaosavalitsuse töötajad tänavatel kuulnud
elanike märkusi hooletutele koera-

Reklaami hinnakiri:

1/1 280x390 mm 15 000 kr
1/2 280x195 mm 9 500 kr
1/4 140x195 mm 5 500 kr
1/8 140x97,5 mm 3 000 kr
1/16
70x97,5 mm
1850 kr

Lasnamäe linnaosa
valitsuse infotelefon
6 457 700

omanikele, kes ei suvatse enda lemmiku väljaheiteid koristada. "On
soovitatud üsna teravas toonis koerasitt vastavasse kasti viia," lausus
Karu.
Linnaosavalitsus paigaldas oktoobris 13-st linnaosa halduses ole-

vast haljasalast kümnele spetsiaalsed koerte väljaheidete kogumise kastid. Karu ütles, et linnaosa
paneb neid asumisse veelgi.

JAAK SILLASTE

Lasnamäel käigus uus bussiliin
18. novembrist tegutseb
Lasnamäel uus bussiliin
Pae-Seli-Priisle-Pae, millel
liiguvad MRP Linna Liinide
ASi bussid number 65 ja 66.
Tegemist on ringliiniga, millel üks
buss liigub ühes, teine teises sõidusuunas. Bussis on ettepanekute ja
märkuste raamat, kus reisijad saavad avaldada arvamust selle bussiliini ja Lasnamäe bussiliikluse kohta
üldiselt. "Liin tegutseb esialgu selle
aasta lõpuni, jätkamine sõltub Tallinna Linnavalitsuse poolsest rahastamisest," ütles Lasnamäe linnaosa
linnamajanduse osakonna juhataja

Toimetus
Telefon: 6 457 718,
e-post: toimetus@lasnamae.
tallinnlv.ee
Reklaami tellimine:
Monika Huum, tel 6 277 287,
faks 6 277 286, GSM 051 41 278,
e-post: info@ssm.ee.

Selle taksi kaka pistis omanik piltniku nähes ruttu prügikasti.

Sikupilli muutub
paplivabamaks
Lasnamäe Haljastus langetab selle aasta lõpuni Sikupilli asumis majade vahel umbes 50 ligi poolesaja
aasta vanust paplit, mille juured
rikuvad vundamente, trasse ja teid.
OÜ Lasnamäe Haljastus võtab
puud maha vastavalt korteriühistute ja kinnisvarafirmade taotlusele, ütles linnaosa vanema asetäitja
Toivo Moorast. "Vanade paplite
juured lõhuvad hoonete vundamente, maa-aluseid trasse ning
asfalti," selgitas Moorast. "Samuti
ohustavad vanad puud inimesi ja
hooneid."

Vello Karu. Ta lisas, et selle aasta
lõpuni tuleb liini tarbeks raha linnaosa vanema reservfondist.
Bussid liiguvad marsruudil Tuulemäe tn, Peterburi mnt, J. Smuuli tee,
Narva mnt, Mustakivi tee, Linnamäe
tee, Ussimäe tee, Kärberi tn, Ümera
tn, Raadiku tn, Mahtra tn, Osmussaare tee, Kuuli tn, Varraku tn, Laagna tee, Võidujooksu tn, Paekaare tn,
Pae tn, Peterburi tee, Kivimurru tn,
Tuulemäe tn.
Bussipeatused: Pae (Peterburi
maanteel), Väike-Paala, Ülemiste,
Jüriöö park, Sõjamäe raba, J. Smuuli tee, Kalevipoja, Liikuri, Paevälja,
Katleri, Läänemere tee, Kuristiku,
Priisle kauplus, Ussimäe tee, Priisle,

Seli, Ümera, Raadiku, Mahtra, Tondiraba, Kuuli, Varraku, Laagna, Kotka kauplus, Paesilla (Laagna teel),
Paesilla (Paekaare tänaval), Uuspae, Kiive, Pae.
Uus ringliin töötab iga päev.
Tööpäeviti alustab liin tegevust ühes
sõidusuunas kell 6.30 ja teises kell
7. Laupäeviti ja pühapäeviti käivitub
liin ühes suunas kell 7 ja teises suunas kell 8. Liin lõpetab tegevuse iga
päev kell 20.30. Intervall on mõlemas suunas üks tund.

JAAK SILLASTE

Lasnamäe
saab jõuluilme

Naisel võimalus
rindu kontrollida

Lasnamäel algab novembri lõpus
linnaosa kaunistamine saabuvateks jõuludeks, linnaosavalitsus dekoreerib selleks puhuks
kaks tänavat ja paigaldab kaks
jõulupuud.
Linnaosavalitsus kaunistab
pühadeks Punase tänava, samuti
Laagna tee kuni Smuuli sillani
ning sillad Pallasti sillast Varraku
sillani, ütles linnaosavalitsuse
linnamajanduse osakonna juhataja Vello Karu. Jõulukuused paigaldab linnaosa valitsus Lindakivi kultuurikeskuse tagusele platsile ja Lasnamäe ning Majaka
tänavate vahelisele haljasalale.

Kehtivat tervisekindlustust omavad naised vanuses 45–59 saavad tulla tasuta mammograafilisele uuringule (rinnanäärme röntgenuuring) ilma arsti saatekirjata.
Vajalik on eelregistreerimine telefonil 6 504 405 tööpäeviti kl 8–15.
Teine koht uuringu teostamiseks on Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloogiakeskuses aadressil: Tallinn, Hiiu 44 (bussid 14
ja 18, Hiiu peatus).

Maleklubi
ootab lapsi
Lindakivi keskuses tegutsev
maleklubi "Šahh ja Garde" kutsub
6–14-aastaseid poisse ja tüdrukuid algajate ja järgumaletajate
rühmadesse.
Tel 6 366 494, 053 991 414
e-post: grigorairapetjan@mail.ru

Libedusetõrje
hea hinnaga
Korteriühistutel on võimalus osta
OÜ Verdingilt Bekkeri sadamast
libeduse tõrjeks kuivatamata graniitkillustikku. Fraktsioon 2–5 mm,
hind 280 krooni tonn + KM. Samast saab osta 25-kilostesse kottidesse pakendatud graniitliiva hinnaga 49 krooni kott + KM.
Maksetähtaeg on 30 päeva.
Vajadusel autotransport OÜ Verdingi poolt. Teavet saab telefonidel 6 777 773 ja 055 66 71 78.

Mehed
sõjaväearvele!
Kaitseväeteenistuse seadus
sätestab, et kõik meessoost
Eesti kodanikud on kohustatud
ennast arvele võtma elukohajärgses linnaosavalitsuses.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse rahvastikuregistri osakond
palub tulla kõigil, kes ei ole
veel end arvele võtnud, 1985.
aastal sündinud Eesti kodakondsust omavatel Lasnamäel
elavatel (ka nendel, kelle elukoht pole registreeritud) noormeestel arvele võtma aadressil Punane 16, tuba 208. E kell
9–12.30 ja 15–17.30. T,K,N
kell 9–12.30 ja 15–16.30.
Vastuvõtuajad kehtivad selle
aasta 28. novembrini.
Rahvastikuregistri osakonna
telefon on 6 457 732.

Sotsiaalkeskuse
ürituste kava
Lasnamäe Sotsiaalkeskuses
(Killustiku 16) toimub 26. novembril kell 12 loeng “Euroopa
Liit”. Lektor Vello Saatpalu.
Agaramad osalejad saavad
kingituse.
27. novembril ja 11. detsembril kl 13.30 tuleb kokku
kohvik-klubi Suitsupääsuke.
Klubi ootab uusi liikmeid.
28. novembril kell 14 koguneb klubi Hõbelõng.
5. detsembril kell 14 algab
sotsiaalkeskuses teabepäev
(vene keeles), mille käigus
kohtutakse Lasnamäe Tervisekeskuse ja Mäekalda Polikliiniku arstidega.
16.–23. detsembrini toimuvad jõulupeod sotsiaalkeskuse huvialaringide liikmetele.
Igal teisipäeval kl 12.30–15
saab sotsiaalkeskuses mõõta
vererõhku.

Lindakivi
ürituste kava
26.11 kl 15 Kaari Sillamaa
Noorte Muusikateater, etendus
"Tütarlaste kooli juhtum";
29.11 kl 19 tantsuõhtu
ansambliga FOR YOU;
30.11 kl 15
festival AUTORILAUL;
30.11 kl 18
festival AUTORILAUL;
30.11 kl 20 tantsuõhtu
ansambliga EHO;
01.12 kl 16
festival AUTORILAUL;
06.12 kl 19 tantsuõhtu;
07.12 kl 16 Nadeþ¥da Treffneri
kontsert;
07.12 kl 20 Tantsuõhtu
ansambliga EHO;
13.12 kl 19 tantsuõhtu;
14.12 kl 12 tantsustuudio
RADA kontsert;
14.12 kl 14 tantsustuudio
RADA kontsert;
15.12 kl 16 estraadistuudio
BEST 10. aastapäeva
kontsert;
20.12 kell 19 tantsuõhtu.

