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Tänavaspordi harrastajate rõõ-
muks algas Tondiloo pargis täna-
vaspordi, rulatamise ja rulluisuta-
mise jaoks mõeldud spordiväljaku 
ehitus.

Aprillikuus alanud tööd peaksid lõp-
pema juba selle aasta juuli keskpaigaks. 
Kaasaegse spordiväljaku ja rulapargi 
valmimine aitab mitmekesistada laste ja 
noorte vaba aja veetmist ning vähendab 
ka nende ekstreemsportlaste arvu, kes 
siiani seadsid oma elu ohtu, sõites sõidu-
teel ning teistes ohtlikes kohtades.

Lisaks sellele, et  suurenevad laste ja 
noorte sportimisvõimalused, heakor-
rastatakse projekti käigus ka naaberalad. 
Koostöös maastikuarhitektide ja linna-
disaineritega on spordiväljak projektee-
ritud nõnda, et sobib kokku Tondiloo 
pargi tervikuga. Ehitustööde käigus raja-
takse pargi territooriumile tänavaspordi 
ja fi tnessi võimlemisriistade kompleks, 

korrastatakse korvpalliväljak, ehitatak-
se välja betoonist rambid ja hüppelauad 
ekstreemspordi ja parkuuri harrastami-
seks. Spordiväljaku kõrvale paigalda-
takse pargiinventar ja tehakse ka haljas-

tus. Tööde tellija on Tallinna Spordi- ja 
Noorsooamet, spordiväljaku projekt 
pärineb Kauss Arhitektuur OÜ arhitek-
tidelt, ehitab YIT Ehitus AS. Projekti 
maksumus on 498 287 eurot.

mullu oktoobrikuus kolis Lasna-
mäe noortekeskus uutesse ruu-
midesse aadressil Punane tn 69.

Keskuse juhi Danila Kuznetsovi sõnul 
sai asutus pärast kolimist täiesti uue näo. 
„Nüüd, kui meie keskus tegutseb reno-
veeritud kaasaegsetes ruumides, on ka 
lastel meeldivam ja mugavam siin oma 
vabal ajal olla,“ kinnitas Kuznetsov. 
„Korraldame erinevaid huviringe, laste- 
ja noorteüritusi ning huvitavaid erineva 
temaatikaga linnalaagreid.“

Aasta algusest tegutseb keskuses lego-
konstrueerimise ring, toimuvad wor-
kout-treeningud ning meedialoomin-
gulisuse kursused. Keskuse eestvõttel 
saavad teoks ka noortele suurt huvi pak-
kuvad legokonstrueerimise võistlused, 
Pae pargi Pull-Up Jam spordivõistlused, 
projekt „MultiKulti“, lastepeod, töötoad 
ja seminarid. Juba sel kuul alustab kes-
kus vastuvõttu 2018/2019. õppeaastaks, 
juba tegutsevatele tundidele lisanduvad 

uued põnevad ringid ja kursused. Mai-
kuus jätkab keskus laste registreerimist 
suvel toimuvatesse linnalaagritesse. Iga 
laagrivahetus pakub ainult talle omast 
ainulaadsust, viies noored imelisse seik-
lusmaailma.

• Ninja-akadeemia (11.–15. juunini, 
6.–10. augustini). Kuidas saada tõeliseks 
– julgeks, arukaks ning, mis peamine, 
meeskonnas töötada oskavaks ninja´ks? 
See on põnev teekond, kus ootavad tee-
makohased seiklusmängud, töötoad, sa-
lamissioon Jaapani pargis. See on vaid 
üks osa selle laagri sündmustest.
• Maagiakool (18.–22. juunini, 13.–17. 
augustini). Loodusteadusliku laagriva-
hetuse temaatika aitab saada sinasõbraks 
looduse, ajaloo ning loodusõpetusega. 
Maagia on meie ümber ja igaüks saab 
seda õppida!
• Superkangelaste universum (25.–29. 
juunini, 20.–24. augustini). Sattudes Su-
perkangelaste universumisse, saab igaüks 
arendada superjõudu, saada supersõpru 

ning luua supertiimi! Meeskonnavälja-
kutsed, seiklusmängud, interaktiivsed 
ekskursioonid – superkangelase kinga-
desse astuda soovijatel juba igav ei hakka!

Lisainfo: www.noortekeskus.ee
FB lasnamaenk
5556 7784
lasnamae@noortekeskus.ee
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Tondiloo pargis valmib 
kaasaegne spordiväljak Korteriühistute infopäev

14. mail algusega kell 15 toimub linna-
valitsuse (Pallasti 54) I korruse saalis 
korteriühistute infopäev teemal „Lem-
mik- ja metsloomad linnas“. Lektorid on 
Tõnu Laasi ja Triinu Maandi (Tallinna 
Keskkonnaamet) ning Mihhail Sergejev 
(Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet). In-
fopäeva töökeeled on eesti ja vene keel.

Tasuta nutinõustamine 
raamatukogudes

Koostöös NutiAkadeemiaga toimuvad 
Lasnamäe raamatukogudes individuaal-
sed nutinõustamised, kuhu võib tulla nii 
oma nutiseadmega kui ka kasutada raa-
matukogu seadmeid. Paepealse raama-
tukogus (P. Pinna 8) toimub nõustamine 
reedeti kell 15–18 (eesti keeles) ja teisi-
päeviti kell 15–18 (vene keeles). Lisain-
fo: tel. 632 7463. 

Laagna raamatukokku (Võru 11) on nu-
tihuvilised oodatud teisipäeviti kell 15–18 
(eesti keeles) ja kolmapäeviti kell 15–18 
(vene keeles). Lisainfo: tel. 635 0020.

noortekeskus kutsub suvelaagritesse

Kaasaegse spordiväljaku maksumus on 498 287 eurot.

noortekeskuse uutes ruumides on tasuta mängutuba ning õppeklass.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Usume ja panustame 
noortesse

Kooliõpetajate ja -direk-
torite ning eriti abitu-
rientide jaoks pingeline 
eksamite hooaeg on täies 
hoos. Soovin kõigile koo-
lilõpetajatele edu ning 
jõudu eelseisvate katsu-
muste läbimisel, vanema-
tele aga kannatust, mõist-
mist ning armastust! 

Olen enam kui veendu-
nud, et linnaosa, linna ja 
kogu riigi arengumootor 
on haritud ja teotahteli-

sed inimesed. Seega on väga oluline, et iga noor valiks 
õige elusuuna ning tegeleks sellega, mis on talle tõepoo-
lest südamelähedane. Sel keerulisel teel on peamine end 
mitte lõdvaks lasta ega laisaks muutuda. Sõltub ju otseselt 
oma ettevõtlikkusest iga noore inimese tulevik ning eri-
ti see, kas ta suudab leida hingelähedast ja huvipakkuvat 
tööd, mis tooks nii rahulolu kui ka raha.

Kõiki Lasnamäe koolide direktoreid ja paljusid õpetajaid 
tunnen ma isiklikult ning seepärast olen täiesti veendu-
nud, et meie abiturientidel on vedanud. Direktorid ja 
õpetajad teevad kõik, mis võimalik, et aidata lastel end 
teostada, leida oma koht elus. Meie pedagoogid õpivad 
koos oma õpilastega, käivad ajaga kaasas. 

Täna kooli lõpetama valmistuvad noored on meie nägu, nad 
loovad just sellist ühiskonda, millised väärtused ja hoiakud 
oleme neile kaasa andnud. Meie panusest sõltub, kas neis on 
eneseusku, mõistmist ja hoolivust. Meie õpetajad on tööta-
nud pühendunult ja armastusega. Vahel vaatamata kella ja 
tööaega, unustades endagi. Olen siiralt tänulik nende töö ja 
panuse eest, mis on oluline kogu  ühiskonnale.

Ma usun, et kevadel kooli lõpetavad 
noored on avatud maailmale, kuid sü-
dames ikka siin - Lasnamäel!

Linna ja linnaosa juhid teevad samuti kõikvõimaliku, et 
luua noortele kasvamiseks ja arenguks häid tingimusi. 
Tähtsamate selle aasta haridusprojektide ja investeerin-
guobjektide hulgas on nii Pae Gümnaasiumi juurdeehi-
tuse valmimine kui ka aadressil M. Härma tn 14 multi-
funktsionaalse staadioni ehitus; samuti Tondiloo pargi 
tänavatrenažööride ja rampide ala avamine. Lisaks kor-
raldas linnaosavalitsus noortele väitlusklubi ning inter-
aktiivsete loengute sarja „Tallinna kirikud“. Aprillikuus 
käisid Lasnamäe Noortekeskuse kasvandikud aga Tartus, 
kus muuhulgas külastati teaduskeskust AHHAA.

Otse loomulikult oleme avatud noorte ideedele ja valmis 
läbi vaatama kõiki koostööettepanekuid.

Linnaosavanema veeRG

Lasnamäe Leht 
Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721
Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ, 
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee, 5670 6706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2018
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus    

“
”

18. aprillil toimunud pressi-
konverentsil esitles linnaosa 
vanem maria Jufereva Lasna-
mäe turu küsitluse tulemusi, 
mille kohaselt pea 70% vasta-
nutest leiab, et linnaosa vajab 
turgu, kuid soovib sellele uut 
asukohta. Küsitluse kokkuvõ-
tetest ja linnaosa edasistest 
sammudest rääkis ta ka Las-
namäe Lehele.

Küsitluse tulemused on teada, mis 
saab edasi?

Lasnamäelased andsid selge signaa-
li, et nad soovivad uusi kaubandus-
võimalusi ja puudu on just turust. 
Linnaosavalitsus omalt poolt asub 
uurima selle praktilise teostamise 
võimalusi, jälgides ennekõike sobi-
likku asupaika, ligipääsuvõimalusi 
ja vabalt kasutatava maa olemasolu.

Kuhu soovivad lasnamäelased uut 
turgu?

Kõige enam sooviti turgu Laag-
na-Mustakivi piirkonda, kus asu-
vad tõmbekeskused ja kuhu on hea 
transpordiühendus – me kaalume 
seda kui perspektiivikat asukohta. 
Selles piirkonnas on ka maad, mida 
saab kaaluda uue turu rajamiseks.

Kas kaubanduskeskuste lähedale 
turu ehitamine on õigustatud?

Turg ja toidukauplus ei konkureeri 
omavahel, vaid täiendavad üksteist. 
Ka küsitluses märkisid vastajad, et 
nad soovivad turgu suuremate kes-
kuste lähedale. Nii muutub inimes-
te elu lihtsamaks.

Põhjused, miks Lasnamäe turgu ei 
külastata, on peamiselt halb asu-
koht ja kehv ligipääsetavus ühist-
ranspordiga. Ühe põhjusena mär-
giti ka väikest kaubavalikut?

Tõepoolest, Lasnamäe turu algus-
aegadel oli kaubavalik märkimis-
väärselt suurem, kuid külastajate 
arvu langedes on vähenenud ka 
kauplejate huvi. Kui turu külasta-
tavus kasvaks, siis tooks see kaup-
lejad tagasi.

Uuring andis ka kinnituse, et las-
namäelased hangivad turutooteid 
teistelt turgudelt, lisaks külastatak-
se linnaosa miniturge, mis asuvad 
tõmbekeskuste lähedal.

Küsitlus viidi läbi 12.03–06.04 ning 
selles osales üle 1000 vastaja.

Lasnamäelased soovivad uude 
asukohta toimivat turgu

Kas Teie 
hinnangul  

on turg 
Lasnamäele 

vajalik?

15% 15,7%

69,3%
Jah

ei oska vastataei

Joonis 1. 69,3% vastanutest leiab, et Lasnamäele on turgu vaja.

Kui tihti 
külastate 

Lasnamäe turgu?

22,6%

24,2%

12,3%

40,8%

vähemalt kord 
nädalas

ei külasta  
kunagi

Harvem  
kui kord kuus

vähemalt  
kord kuus

Joonis 2. Praegust Lasnamäe turgu ei külasta 40,8% vastanutest 
ning 22,6% vastanutest külastab harvemini kui kord kuus.

millistel 
põhjustel Teie 
ei külasta või 

külastate väga 
harva Lasnamäe 

turgu?

20,7%

12,4%

31,1%

35,8%

Halb 
asukoht

muu  
põhjus

väike  
kaubavalik

Kõrged  
hinnad

Joonis 3. Põhjused, miks Lasnamäe turgu ei külastata, on 
peamiselt halb asukoht (31%) ning väike kaubavalik (35%).

maria Jufereva
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Manuela Pihlap
linnaosa vanema asetäitja

23. mail toimub Lasnamäe iii Pae par-
gi rahvajooks, mis sobib nii algajatele, 
harrastajatele kui ka sportlastele.

Võistlusest osavõtt on kõigile tasuta, kuid osa-
lejatel on võimalus kohapeal toetada SA Tartu 
Ülikooli Kliinikumi Lastefondi. Annetused suu-
natakse raskelt haigetele lastele, kes vajavad aren-
davaid teraapiaid, et parandada häirunud funkt-
sioone ning igapäevatoimingutes toimetulekut.

Erimedalid esimesele 300 lõpetajale

Jooksu auhinnafondi suurtoetajad on Adidas ja 
Sportland. Põhijooksu distantsil (4,8 km) au-
tasustatakse nelja vanuseklassi kolme parimat 
mees ja naist:
• noored B – 2004. a ja hiljem sündinud;
• noored A – 2000.–2003. a sündinud;
• põhiklass – 1979.–1999. a sündinud;
• veteranid – 1978. a ja varem sündinud.

Kuni 10-aastaste lastejooksud on ajavõtuta. Las-
tejooksust osavõtjaid ootab fi nišis üllatus. Li-
saks saavad esimesed 300 lõpetajat rahvajooksu 
EV 100 sümboolikaga erimedali.

Rahvajooksul annavad nõu SYNLABi spetsia-
listid

Sport ja hea tervis käivad käsikäes! Just seepä-
rast leiad SYNLABi spetsialistid 23. mail Pae 

pargi jooksul. Mahult Eesti suurima meditsii-
nilabori SYNLAB telgis on võimalik tutvuda 
erinevate tervisekontrolli variantide ja labori 
kinkekaardi võimalustega.

Kohapeal saab küsida labori spetsialistidelt nõu 
verepõhiste tervisenäitajate kohta. Ürituse eri-
pakkumisena saab iga Tervisesportlase või Ter-
viseriski paketi soetaja lisaks laboriarsti TASU-
TA konsultatsiooni (väärtusega 22 eurot).

Tervisekontrolli kinkekaart on hoolivust pee-
geldav kingitus nii iseendale kui ka lähedastele 
ja see kehtib kolm kuud. Rohkem infot patsien-
diportaalist https://minu.synlab.ee/.

SYNLAB on lisanud põhivanuseklassi võitjate 
auhinnakotti Tervisesportlase paketi, mis koos-
neb 12 analüüsist (väärtusega 44 eurot).

Lisaks saavad veteranide vanuseklassi võitjad 
kinkekaardid Lasnamäe restoranilt Kitchen 
Rõõm.

Sünnitoetuse ja mitmike sünnitoetusega seo-
tud muudatused

Varem oli lapsevanematel võimalus sünnitoe-
tuse ja mitmike sünnitoetuse taotlused esitada 
nii Tallinna Perekonnaseisuametile kui ka elu-
kohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekan-
de osakonnale. 1. aprillist saab taotlusi esitada 
ainult Tallinna Perekonnaseisuametile. Samuti 
ei pea alates 19.02.2018 toetuse taotleja enam 
esitama tõendit, et lapse ema on end hiljemalt 
12. rasedusnädalal arvele võtnud ja olnud arsti 
regulaarsel jälgimisel.

Toetust taotletakse 6 kuu jooksul, arvates lapse 
sündimise päevast, Tallinna Perekonnaseisuame-
tis koos sünni registreerimisega või Tallinna ise-
teeninduskeskkonnas http://taotlen.tallinn.ee/.

Pensionilisa taotlemise ja maksmisega seotud 
muudatused

Kui varem sai pensionilisa taotluse esitada sün-
nikuule eelneval kuul või sünnikuul, siis 1. ap-
rillist võib taotluse esitada sünnikuule eelneva 
kahe kuu jooksul või sünnikuul. Taotlus tuleb 
esitada vaid neil, kes taotlevad toetust esimest 
korda või kui toetuse maksmine on lõppenud.
Kui pensionilisa oli eelnevalt määratud, siis maks-
ti seni toetust üks kord aastas taotleja sünnikuul. 
Alates 2018 aprillist makstakse toetust samuti 
kord aastas, kuid sünnikuule eelneva kuu viima-
sel nädalal. Kui kõik tingimused on täidetud ja 
andmed (nt konto number) ei ole muutunud, siis 
ei ole pensionilisa saajatel seoses muudatusega 
vaja midagi teha – toetuse väljamaksmine toi-
mub automaatselt ja uut taotlust esitama ei pea.

Pae pargi jooksu suurtoetajad 
on sportland ja adidas

Uut sotsiaaltoetuste vallast

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
10.05 kell 15.00 – Lasnamäe seenioride kool. Moelooja Diana 
Denissova loeng „Tänapäeva moetrendid“ (vene keeles)*.
12.05 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Ragnar&co 
bänd. Pilet 5 €.
13.05 kell 12.00 – Emadepäeva kontsert. Tasuta.
18.05 kell 18.00 – Koreograafi astuudio Lootos juubelikontsert. 
Pilet 4 €.
23.05 kell 18.00 – Kontsert „Arabesk!” Pilet 5 €.
25.05 kell 18.00 – Loomekeskuse Aplaus kontsert. Tasuta.
26.05 kell 16.00 – Th e Way To Dance kevadkontsert. Pilet 5 €.
26.05 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
31.05 kell 18.00 – MTÜ Kultuurikeskuse Diapasoon kontsert „Tere, 
suvi!”. Pilet 7 €.
1.06 kell 11.00–13.00 – XVIII rahvusvaheline lühifi lmide festival 
„Ennenägematu fi lm”, animatsioonifi lmid nooremale eale. Tasuta.
 kell 13.00–14.00 – Amatöörfi lmide konkurss. Tasuta.
 kell 16.00 – Professionaalsete ja tudengifi lmide programm. 
Tasuta.
2.06 kell 15.00 – XVIII rahvusvaheline lühifi lmide festival 
„Ennenägematu fi lm“. Professionaalsete ja tudengifi lmide 
programm jätkub. Tasuta.
3.06 kell 12.00 – Tantsu- ja laulukollektiivide konkursi “Lindakivi 
talent” galakontsert. Tasuta.
9.06 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.

NÄITUS
4.04–18.05 – Irmeli Vaher-Jaansoni maalide ja köidete näitus 
„Erinevaid etüüde”.
* Eesõigus pääsemiseks tärniga märgitud üritustele on Lasnamäe 
klubi kaardi omanikel.

ÜRiTUseD mai-JUUni

Pae pargi III rahvajooks
Aeg: 23.05.2018.
Lastejooksud algavad kell 17.30.
Põhijooks algab kell 18.30.

Registreerimine ja lisainfo:
www.stamina.ee

 Pae pargi jooks

Tänavaspordi- ja kultuurifestival 
Kuristiku Gümnaasiumis

„Lasna Sport“ sotsiaalprojekti raames toimuvad 26. mail kell 12 
Kuristiku Gümnaasiumi staadionil tänavaspordi- ja kultuuri-
festival ja võistlused. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadus-
ministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava 
ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasami-
ne ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

Olga Jermolajeva
Tallinna Muhu lasteaia  
õppealajuhataja

Lõppenud on Tallinna Muhu 
Lasteaia algatatud teatralisee-
ritud projekt “Eesti muinas-
jutt ruulib”. Algatust toetasid 
ka teised Lasnamäe lasteaiad 
– Mahtra, Mustakivi ning Ki-
vila. Aprilli lõpus esinesid kõik 
projektis osalejad Lindakivi 
kultuurikeskuse suurel laval 
lõpukontserdiga. Muhu laste-
aia direktori Ljubov Abramo-
va sõnul on alates 2017. aasta 

oktoobrist tehtud palju tööd 
kaasamaks lapsi, vanemaid ja 
õpetajaid teatraliseeritud tege-
vusse.

“Lapse maailm erineb oluliselt 
täiskasvanud inimese omast. 
Lapse maailm on paljuski 
maagiline, kuna tema jaoks 
puudub selge piir elusate ja 
elutute objektide vahel. See-
pärast mängivadki muinasju-
tud lapsepõlves nii suurt rolli,” 
ütles “Eesti muinasjutt ruulib” 
projekti eestvedaja, õpetaja 
Ludmilla Karass.

Irina Morozova
Tallinna Lindakivi lasteaia
õppealajuhataja

Lindakivi kultuurikeskuses toi-
mus 18. aprillil viiendat korda 
festival „Vikerkaar“, millest võt-
sid osa erivajadustega lapsed. 
Festivali eesmärk on arendada 
laste varjatud võimeid, suu-
rendada nende usaldust enda 
vastu ja pakkuda neile enese-
väljendusvõimalust. Igal aas-
tal ühendab “Vikerkaar” aina 
rohkem sõpru, tänavu osales 
kokku ligi sada andekat last 

üheksast lasteaiast ja koolist. 
Nagu on tavaks saanud, on fes-
tivali programm mitmekesine: 
lapsed laulsid, tantsisid, mängi-
sid pilli. Ja see oli kõigile selge: 
nad said laval hästi hakkama ja 
tundsid esinemistest suurt rõõ-
mu ning rahuldust. 

Me kõik oleme kindlad, et va-
jame sallivat ühiskonda ja pea-
me sallima erivajadustega ini-
mesi, eriti lapsi. Ja me püüame 
kultuuri ja kunsti abil selliseid 
lapsi nelja seina vahelt välja 
tuua. 

17. aprillil korjasid vabatahtlikud mTÜ 
Convictus, mTÜ Pealinna abikeskuse ja 
Tervise arengu instituudi eestvedamisel 
kolme tunniga Tallinnas ja maardus 637 
kasutatud süstalt.

Kõige rohkem süstlaid leiti Kesklinnast ja Lasna-
mäelt, kuid palju vedeles neid maas ka Kristiine 
linnaosas Tondil ja Põhja-Tallinnas.

Üle saja süstla kolme tunniga

Kampaania toimus ajal, mil lume sulamine tõi 
süstlad kõige paremini nähtavale. Ka Lasnamäe 
linnaosa valitsuse seitsmeliikmeline grupp liitus 
süstalde korjamise talgupäeval vabatahtlikega. 
Nad korjasid kolme tunniga üle saja süstla. Mure 
ja probleem on suur, mistõttu ei toimu korje 
vaid kampaania korras ja kampaania ajal – see 
töö on pidev. Suured numbrid on kinnituseks, et 
olukorra parandamiseks on kindlasti üks oluline 
meede Tervise Arengu Instituudi (TAI) loodav 
kahjude vähendamise keskus, mille abil loodame 
ka Lasnamäe muuta turvalisemaks paigaks.

Kahjude vähendamise keskuste külastajad on 
ravile altimad

TAI esindajate sõnul näitavad rahvusvahelised 
uuringud, et linnades, kus pakutakse süstlava-
hetusteenuseid, väheneb HIV-i nakatumine 19 
protsendi võrra aastas. Neis linnades, kus teenust 
ei ole, tõuseb nakatumine 8 protsenti aastas.

Samuti näitavad uuringud, et kahjude vähenda-
mise keskustes käivad narkootikumide tarvitajad 
on viis korda altimad vastu võtma abi ning mi-
nema ravile kui need, kes kahjude vähendamise 
keskusi ei külasta. Seega aitavad need keskused 
narkoprobleemi nii piirkonnas kui ka ühiskon-
nas tervikuna leevendada. Vabatahtlikena osa-
lesid süstlakorje talgutel Lasnamäe, Nõmme ja 
Kristiine linnaosavalitsuste töötajad, MTÜ Ees-
ti Psühhotroopsete Ainete Sõltlaste Ühing LU-
NEST aktivistid, korraldavate organisatsioonide 
töötajad ja nende sõbrad.

Kokku korjati talgutel 617  
kasutatud süstalt.

Piirkondade kaupa jagunesid  
tulemused järgmiselt:
• Kesklinn 153
• Lasnamäe 155 
• Maardu 50
• Männiku 22 
• Põhja-Tallinn (peamiselt Sitsi asumiga 
piirnev ala) 78
• Tondi 123
• Õismäe-Mustamäe (peamiselt Kadaka 
piirkond) 36

Eha Võrk
abilinnapea

Toetuse eesmärk on toetada linnaelani-
ke omaalgatust ja ühistegevust, juhtida 

tähelepanu vajadusele tagada rõdude ja 
varikatuste turvalisus ning selgitada väl-
ja nende tehnoseisund.

1. jaanuaril 2018 jõustus rõdude ja va-
rikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toe-
tuse andmise kord, mille alusel saavad 
korteriühistud taotleda toetust kuni 70% 
ekspertiisi maksumusest, kuid mitte 
rohkem kui 1000 eurot. Meetme eelar-
ve 2018. a on 40 000 eurot. Toetust saab 
tingimustel, et ekspertiis on tehtud pä-
rast 1. jaanuari 2018, selle on teinud pä-
dev ekspert, kes ei ole vastava elamuga 
seotud. Samuti peab korterelamu olema 
ehitatud ja kasutusse võetud enne 1993. 
aastat ning ekspertiis peab sisaldama et-
tepanekuid selle kohta, kuidas olukorda 
parandada ehk missugused peaksid ole-

ma korteriühistu edasised sammud.

Korteriühistud saavad toetust taotleda 
Tallinna mittetulundustegevuse toeta-
mise registri kaudu pärast ekspertiisi 
valmimist. Taotlusele tuleb lisada eks-
pertiisi aruande koopia, ekspertiisi arve 
ja selle tasumist tõendav maksekorral-
dus ning volikiri, kui taotluse esitab 
volitatud isik. Tallinna Linnavaraamet 
kontrollib nii taotleja kui ka esitatud 
dokumentide vastavust nõuetele ja 
vajadusel küsib lisainfot. Kui kõik on 
korras, kantakse toetus korteriühistu 
arveldusarvele 21 päeva jooksul pärast 
taotluse rahuldamist.

Toetuse vajalikkuse on tinginud hilju-
ti läbiviidud uuringute tulemused, mis 

viitavad 1960.–1990. aastatel ehitatud 
korterelamute rõdude ja välisuste kohal 
paiknevate varikatuste halvale või kogu-
ni ohtlikule olukorrale.

Ühtlasi muudab iga selline toetus linna-
keskkonna paremaks ja kaunimaks. Tal-
linna linn on juba aastaid erinevate pro-
jektide kaudu korteriühistuid toetanud. 

Kümne aastaga on Tallinn eraldanud 
korteriühistutele toetusteks enam kui 11 
miljonit eurot.

Sel aastal jätkame ka projektidega „Hoo-
vid korda“, „Fassaadid korda“ ja „Ro-
heline õu“. Samuti jätkab Tallinna linn 
linnamaa eraldamist korteriühistutele 
parkimiskitsikuse leevendamiseks.

Linn toetab korteriühistuid rõdude ja varikatuste ekspertiisi tegemisel

eesti muinasjutt ruulib

Festivalil „vikerkaar“ täitus  
viies tegutsemisaasta

vabatahtlikud käisid 
süstlaid korjamas

Linnaosavanema maria Jufereva meeskond 
korjas süstlakorje talgutel kolme tunniga üle 
saja süstla.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Tallinna Laagna 
Lasteaed-Põhikoolis

P.Pinna 15 (sisenemine maja peauksest 
lipuga ukse juures ja vajutada 

majanduse kella)
HATHA JOOGA ALGAJATELE 
Esimene tund toimub 9.mail.2018 kell 

17.00-18.30 (kestvus 90 min)
KAASA VÕTA JOOGAMATT 

JA PLEED. 10 euri KORD
Kursusele registreerimiseks 

palun saada e-mailile teade: info.
hathajooga@gmail.com

Kõik tunnid on etteregistreerimisega!
Võta kaasa mugavad liikumist 

võimaldavad riided!
Jooga ei vaja füüsilist ettevalmistust, 
tulla võib igaüks, kellel huvi olemas!
PS! Majja sisenedes palun vaheta 

välijalanõud vahetusjalanõude vastu 
välja! Jalanõud võta joogasaali kaasa! 

Aitäh! 
56 13 6766

OLED VÄGA OODATUD!

Lasnamäe Hea Sõnumi Kristliku 
Koguduse JUMALATEENISTUS

pühapäeviti kl.15.00 Lindakivi 
Kultuurikeskuse 2 korruse saalis 

(Koorti 22)
hea muusika, praktiline õpetus Piiblist, 

hingehoid, soovijaile toiduabi. 
Samal ajal lastele põnev tegevus 

õppeklassis. TASUTA. 

VENEROLOOGID 
saatekirjata ja järjekorrata Tallinnas. 

Dr Aarne, Dr Zagnin. 
Vastuvõtt 50€. — 

www.vita.ee 
669-0806

Juunis 2018 avame Lasnamäel uue üksuse erivajadustega inimestele, kus pakume
ööpäevaringset erihoolekandeteenust. Seoses sellega võtame tööle 10 tegevusjuhendajat ja 1
toitlustusteenindaja.

Tule tööle
TEGEVUSJUHENDAJAKS
Tööülesanded:
• psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine

ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine,
koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine);

• huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete tegevuste õpetamine;
• sõbraliku ja turvalise keskkonna tagamine;
• isiku lähedastega suhtlemine;
• klienditöö dokumenteerimine.

Oled oodatud kandideerima, kui

• Sul on keskharidus või eelnev töökogemus erivajadustega inimestega või hooldustöötaja töökogemus;
arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel; eesti keele oskus;

• Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja
kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja.

• Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridustaset tõendav dokument ja kehtiva
kriminaalkaristuse puudumine.

Omalt poolt pakume:
• graafikujärgset täiskoormusega tööd päevastes ja öistes kuni 12. tunnistes vahetustes;
• toetavat keskkonda, tiimi ning väljaõpet ja täiendkoolitusi;
• 7 päevast lisapuhkust;
• vahvaid ühisüritusi koos perega ning toetusi erinevatel elusündmustel.

Töö asukoht: Alvari tn Lasnamäe linnaosa (Tondiraba Jäähalli lähedal).
Meie juurde saab bussidega nr 19, 44, 51, 65.

Tööle asumine: 28.05.2018.

Saada julgelt oma CV läbi CVKeskuse, Töötukassa või e-posti aadressile
varbamine@hoolekandeteenused.ee märgusõnaga “Tegevusjuhendaja, Lasnamäe”.
Lisainfot saab tööpäeviti tel: 504 3552 Jaanika või 5331 5046 Inge.

–

Rahvusvaheline turvaettevõte

SECURITAS EESTI AS pakub tööd

TURVATÖÖTAJATELE
erinevatel kaubandus- ja tööstusobjektidel Tallinnas, Viimsis, Tabasalus, Jüris ja Sakus

Tööülesandeks on turvalisuse tagamine kliendi objektil.

Nõutav: vanus vähemalt 19 aastat, põhiharidus, suhtlustasemel eesti keele oskus 
(min A2), kohtulikult karistamata. Kasuks tuleb turvatöötaja kvalifikatsioon.

Pakume: vahetustega töögraafikut ja paindlikku tööaega, sportimissoodustust, 
tasuta kutse- ja täiendusõpet (siduvusaeg 12 kuud),  tasuta vormiriietust;  
arenemis- ja karjäärivõimalusi, maksame sünnitoetusi ning jõulude ajal peame 
meeles ka teie pisiperet, lisaks maksame iga tööle soovitatud sõbra eest 
soovitajatasu kuni 200 €.

Lisainfo ning kandideerimine: Suur-Sõjamäe 46, Tallinn. Tel: 613 9273, E-post: 
personal@securitas.ee

www.securitas.ee Everyday heroes. Every day.

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Järveotsa Keskus – Kollane Keskus
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
LASNAMÄE, TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.VAVARS.EU !!
+ FACEBOOK  WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM www.instagram.com/vavars_ou 
VÄGA LAI JA ILUS SORTIMENT KOHAPEAL – NÄITUSED. SOODSAD HINNAD !

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

Saada CV viru@cafelyon.ee. Lisainfo: 622 9297 

RESTORAN LYON 
VÕTAB TÖÖLE

KOGEMUSTEGA

KOKA 
JA TEENINDAJAID

www.cafelyon.ee

A-Vorst OÜ 
vajab lihatoodete müüjaid 

Maardu linna Nurga Keskusesse.

Info telef. 5088488

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad

Reakuulutus 
(eesti või vene keeles)
• 1 rida (48 tähemärki: 3 €
• raamis 69 x 10mm: 9 €
• raamis 69 x 20mm: 19 €

Hindadele lisandub 
20% käibemaks. 
Kujundamine 20% 
reklaami hinnast.
Formaatimine 10% 
reklaami hinnast.

Reklaami tellimine:
Krabu Grupp OÜ
Telefon: 56 706 706
www.lasnaleht.ee 
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

kinkekaart*500 €

Uued 2-4-toalised
korterid Mustakivis

56 268 258 kaili@endover.ee   •   endover.ee/vegaMüügiinfo

*  MÖBLEERITUD FUAJEE

HALJASTATUD HOOVIALA

AVAR JA TURVALINE PARKIMINE

KÕRGENDATUD TURVALISUS

Katuseterrassid ja rõdud

Saunakompleks

Peoruumid

Laste mängutuba

69 900 €
hinnas

*  **

kaili@endover.eetatjana@endover.ee endover.ee/vegaMüügiinfo 56 268 258

 Krabu Grupp OÜ
Tel. 56 706 706,  

lasnaleht@krabugrupp.eelasnaleht

www. .ee
Reklaami 
tellimine:

•	Mida	õnnestus	Eesti	Vabariigi	valitsusel	võimul	 
olles pooleteise aastaga ära teha?

•	Kes	võitis	maksureformist	enam?
•	Kuidas	reformitakse	pensionisüsteemi?
•	Kuhu	suunatakse	tervishoiu	lisaraha?

nendele ja teistele küsimustele on valmis Jüri Ratas vastama.

Kohtumine toimub 5. juunil kell 17 Lindakivi 
Kultuurikeskuses aadressil Jaan Koorti 22. 

Kohtumisel osalevad Riigikogu liige, Keskerakonna peasekretär 
Mihhail Korb ning Tallinna Volikogu esimees Mihhail Kõlvart. 

Kohtumisel on tagatud tõlge. 

5. juunil  
kohtub  
eesti  
vabariigi 
peaminister  
ja Keskerakonna 
esimees  
Jüri Ratas 
Lasnamäe 
elanikega


