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Lasteaedade hoovialade 
taastusremont
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-
amet alustas üheksa Tallinna lasteaia 
territooriumi teekatete taastusremon-
diga. Lasnamäel uuendatakse Peterburi 
tee 18, Arbu tn 15 ja Liikuri tn 9 las-
teaedade sisehoovides paiknevate teede 
amortiseerunud asfaltkatted, korras-
tatakse töömaale jäävad kaevud ning 
teedega piirnev haljastus. Ehitustööde 
lepinguline tähtaeg on august 2019.

Noortekeskuse 
linnalaager
Lasnamäe Noortekeskuses jätkub 
7–12-aastaste laste registreerimine te-
maatilisse linnalaagrisse. Igal laagri va-
hetusel on eraldi alateema, mis sobib nii 
poistele kui ka tüdrukutele. Linnalaager 
toimub augustikuus esmaspäevast reede-
ni kella 9st kuni 17ni. Lisainfo ja regist-
reerimine: lasnamae@noortekeskus.ee, 
noortekeskus.ee või telefonil 5556 7784.

Tasuta veenidiagnostika
Apotheka Pinna Apteek (P. Pinna 8) 
pakub tasuta jalaveenide diagnostikat. 
Lisainfo ja registreerimine tel 600 1654.

metsatöllu ning Politsei- 
ja Piirivalveorkestri 
suurkontsert
19. augustil algusega kl 21 kohtuvad 
Maarjamäel kaks iidset muusikat: pä-
rimusmuusika ja puhkpill – Metsatöll 
ja Eesti Politsei- ja Piirivalveorkes-
ter. Esmapilgul vastandlikuna näi-
vad muusikastiilid on ometi Eestile 
mõlemad omased ja kodused. Nii 
eraldi esituses kui finale grande’s kok-
ku põimudes kuulutavad need kaks 
muusikat meile Maarjamäe nõlvalt 
tulevikku ja minevikku. Kontsert on 
kahes osas ühe vaheajaga. Avatud on 
toitlustuspunktid. Piletid on saadaval 
Piletilevis.

Lasnamäe filmisuvi pakub 
rohkelt meelelahutust

"Lasnamäe filmisuve" 
tasuta ürituste programm
15. juulil kl 18.00 – Filmimuusika suur-
kontsert Tallinna lauluväljakul – Eesti, 
Vene ja maailmafi lmiklassika hitid Liisi 
Koiksoni, Ott Leplandi, Koit Toome ja 
Uku Suviste esituses.

18. juulil kl 15.00 – Kivila pargi festi-
val – spordi, kunsti, muusika, põnevate 
atraktsioonide, söögi ja joogi kosutav 
kooslus.

20. juulil kl 12.00 – Pae pargi pere-
päev – kogupere sündmus vahvate 
töötubade, atraktsioonide, lasteeten-
duste ja Uku Suviste kontserdiga.

Lisainfo: https://www.tallinn.ee/
est/lasnamae

Liikluspiirangud 
Laagna teel

Filmivõtete ajal 10.–21. juulini esi-
neb Laagna teel liikluse peatamist.

Tavaliiklus Laagna kanalis jääb fi lmivõ-
tete perioodil avatuks esmaspäeviti ja 
teisipäeviti. Lasnamäele suunduv suu-
navöönd on suletud 10.–14. ja 17.–21. 
juulil. Kesklinna sõidusuunal saab töö-
päevadel hommikuti kuni kella 10.00-
ni sõita kesklinna. Kell 10.00 kuni 15.30 
on Laagna tee suletud.

Kesklinna sõidusuund muudetakse 
Lasnamäele suunduvaks sõidusuu-
naks ning avatakse linnast väljumiseks 
kell 15.30 tööpäeviti 10.–12. ja 17.–19. 
juulil. Nädalavahetustel 13.–14. ja 20.–
21. juulil on Laagna tee suletud.

10.–12. ja 17.–19. juulil liiguvad bussid 
nr 7, 13, 31, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 67, 
68 ümbersõidumarsruutidel.

15. ja 16. juulil sõidavad kõik bussid ta-
vapärase graafi ku alusel.

Laagna teed ületavad sillad on avatud, 
v.a sulgemised kuni 5 minutiks ohutu-
se tagamiseks (õhusõidukite madal-
lennud).

Laagna tee filmivõtetega kaasneb vaheldusrikas kultuuriprogramm.
10. juulist kuni 21. juulini toimuvad Laagna teel režissöör Christopher Nolani 
fi lmi „Tenet“ võtted. Samal ajal pakub Tallinna linn koostöös fi lmikompaniiga 
Funfair Films Limited ja Allfi lm OÜ-ga elanikele „Lasnamäe fi lmisuve“ prog-
rammi, kust meelepärase tegevuse leiab endale igaüks, vanusest ja vabaaja veet-
mise eelistustest sõltumata.

Programm algas 9. juulil toimunud trikitaja ja slackliner´i Jaan Roose närvekõdi-
tava show´ga Lasnamäe tuiksoonel, Laagna teel.

120 m pikkuse distantsi läbimine elava liiklusega kiirtee kohal.

Slackliner jaan roose peale edukat Laagna tee ületamist.
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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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ToimeTuse 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    

Linnaosa  tulevik: lasnamäelaste 
mõtted ja ettepanekudsee suvi tuleb teisiti

See suvi tuleb 
Lasnamäele tei-
siti. Astusin lin-
n a o s a v a n e m a 
ametisse lihtsa-
te, olmeliste ka-
vatsustega. Kuid 
sattusin vastakuti 
hoopis köie peal 
üle Laagna kana-
li roniva mehe, 
Hollywoodi fil-
mitiimi ja suviste 
kontsertidega.

See suvi tuleb rohkema kultuuri ja ohtra meelelahutu-
se saatel. Mis on samas hea, arvestades, et suvi ongi kul-
tuurist osa saamiseks parim aeg ja lasnamäelane on head 
meelelahutust hindav inimene.

Hollywoodi režissööri Christopher Nolani filmivõtted 
Laagna kanalis 10.–21. juulini kahtlemata tähendavad 
kohalike elanike jaoks teatud ebamugavusi ja viivitusi 
liikluses. Kuid linn on teinud oma parima, et see periood 
võimalikult valutult üle elada. Kokkuvõttes näen, et selli-
se suure filmiprojekti õnnestumine Lasnamäel tõstab huvi 
meie linnaosa vastu, annab Tallinna elanikele uusi koge-
musi ja kasvõi korraks põnevust. Ebamugavused on koon-
datud lühikesele ajale.

Kasutage võimalust ja nautige Lasnamäe tihedat kultuu-
risuve. Näiteks juba esmaspäeval, 15. juulil toimub laulu-
väljakul filmimuusika kontsert, kus armastatud kohalikud 
artistid esitavad maailma, Vene ja Eesti filmimuusika hit-
te. Kontsert algab kell 18.

Sellele järgneb juba sama nädala neljapäeval, 18. juulil 
Kivila pargi festival, mis toob parki kokku spordi, muusi-
ka, söögi ja joogi. Kivila pargi festival, kus noored saavad 
oma oskusi testida lauatennises, tõukerattavõistlustel ja 
street-workout’is, algab kell 15. Õhtu lõpetab kell 19 algav 
ansambli Around the Sun kontsert.

Juulikuise kultuuriprogrammi lõpetab Pae pargi perepäev, 
mis toimub laupäeval, 20. juulil algusega kell 12. Seal toi-
muvad erinevad töötoad, mängud, puslevõistlused, aga 
esinevad ka Manni lasteteater ja Vene noorsooteater. Pe-
repäeva lõpetab Uku Suviste kontsert.

Kogu see meelelahutus ei tähenda, et lihtsamad, olmelise-
mad asjad jääks tahaplaanile. Aga nendest järgmine kord. 
Seni aga nautigem heatasemelist meelelahutust, mida 
peaks piisama igale maitsele.

Andres Vään
Lasnamäe linnaosa vanem

Tallinna arengukava 2021+ Lasnamäe töö-
toas otsiti lahendusi linnaosa tulevikuvälja-
kutsetele.

30. mail toimus Lasnamäe Centrumis Tallinna aren-
gukava 2021+ Lasnamäe töötuba, kus kõik soovijad 
said arutada nii Lasnamäe linnaosa kui ka kogu Tal-
linna tuleviku üle. Arutelu toimus koostöös Lasna-
mäe kohalike partneritega MTÜ Lasnaidee ja Noor-
teklubi Active. Arutelu tulemusena sai kirja pandud 
mitu ideed, mille järgi lähiaastatel arengud linnaruu-
mis toimuda võiksid.

Jalakäijate ruum ja kogukonnakohad

Avaliku ruumi turvalisus ja esteetilisus on kõigist 
liiklejatest olulisim just jalakäijatele, sest nemad on 
üldjuhul ainsad liiklejad, kes tulevad oma kodudest 
välja ka selleks, et avalikku ruumi nautida. Jalakäija-
sõbralike lahenduste hulgas oli erinevaid ettepane-
kuid: rohkem kergliiklusteid, müratõkkeid, ülekäike, 
haljastust, kitsamaid autoteid ning laiemaid kõnniteid 
müra vähendamiseks ja ohutuse tagamiseks. Rõhuta-

ti Lasnamäe tühermaade korrastamise ja arendami-
se vajalikkust. Puudust tuntakse istumiskohtadest, 
vabaõhuüritustest, kultuuriasutustest (kino, ujula, 
spordihall, huviringid), mitmekesiselt varustatud 
spordiväljakutest, mille kasutamist võiks stimuleerida 
kultuuriprogrammiga ehk erinevate üritustega, näi-
teks välitreeningutega. Ideena pakuti ka kogukonna-
kohtade loomist, kus inimesed saavad omaalgatusli-
kult erinevates huvipõhistes klubides koos aega veeta. 
Kogukondlik tegevus annab linlastele põhjuse enam 
panustada avaliku ruumi arengusse. Üks avaliku ruu-
miga seotud mõte oli korraldada ümber mõned kor-
termajade katused ning luua seal vaateplatvorme.

Parkimisprobleemi lahendused

Vältimaks liigset autostumist ning üha enam kasvavat 
parkimisprobleemi, on oluline soodustada nii jalgra-
tastega liiklemist, ühistranspordi kasutamist, sõiduja-
gamisteenuseid kui ka jala käimist. Parkimisproblee-
mide lahendamiseks pakuti välja järgmisi võimalusi: 
parem kohtade planeerimine, migratsioonide moni-
tooring, parkimismajade rajamine, tasulise parkimise 
kehtestamine, romusõidukite käitlemist reguleeriva 
seadusandluse muutmine, mis piiraks auto parklas 
seismist täpse päevade arvuga. Pakuti välja väikeste 
teede ümberkorraldamist ühesuunalisteks, mis või-
maldaks vältida ummikuid ja suurendaks ohutust.

Rohkem mitmekesisust!

Lisaks suurtele kaubanduskeskustele peavad Lasna-
mäel olema enam esindatud väikepoed ja kohvikud. 
See annab piirkonnale lisaväärtuse ning suurendab 
selle mitmekesisust. Samuti on see võimalus enese-
teostuseks linnaosa elanikele ja kohalike töökohta-
de tekitamiseks. Avaliku kunsti tähtsus on viimastel 
aastatel tõusnud, Lasnamäele on tekkinud mitmeid 
mastaapseid seinamaalinguid. Arutelul arvati, et lin-
nakunst on siiski veel alahinnatud ning vajaks roh-
kem arendamist. Avalikku kunsti on võimalik luua 
ka tagasihoidlikuma eelarvega, näiteks kogukonna 
liikmete seas mõne ühisürituse raames. Samuti võib 
tänavakunstnikel olla võimalus kindlaks määratud 
kohtades kunsti praktiseerida.

elav arutelu laudkondades.

Lasnamäe noortekogu töötoas osalemas.

Arengukava 2021+
Tallinn loob koos linlastega enesele 
arengukava 2021+. uue arengukava 
koostamise käigus vaadatakse üle kehtiv 
linna strateegia 2030 ning arutatakse 
võimalikke uusi sihte, mille põhjal seatakse 
linna peamised eesmärgid nii pikemaks kui 
ka lühemaks ajaks.

Arvamust avaldab  
Lasnamäe noortekogu
Töötoas osalesid ka Lasnamäe noortekogu 
liikmed, kes võtsid oma muljeid kokku 
järgmiselt.

Töötoa arutelu toimus 8 laudkonnas, millest 
4 olid eesti ja 4 vene töökeelega. Kokku 
saime kaasa rääkida neljal teemal:

• Kuidas linn peaks suunama liikuvust?
• Ühe kesklinnaga vs mitme keskusega linn?
• Milline peaks olema Lasnamäe hea avalik 
ruum?
• Milline on sinu jaoks mugav argipäev?

Enim pakkus meile huvi teine teema, ehk 
„Ühe kesklinnaga vs mitme keskusega 
linn?“. Noorte hinnangul oleks tõepoolest 
parem, kui linnas oleks mitte üks, vaid mitu 
keskust ja üks neist asuks just Lasnamäel. 
Esiteks mitmekesistaks see meie linnaosa 
elu. Teiseks – kui taolise keskuse loomine 
tähendaks uute vaatamisväärsuste ja vaba 
aja veetmise võimaluste loomist ja avamist, 
meelitaks see kohale ka teiste linnaosade 
elanikke ja turiste. Kolmandaks saaks 
kavandada linnaosa keskuse selliselt, et see 
eristuks teistest linnaosadest ja saaks seeläbi 
Lasnamäe visiitkaardiks.
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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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Lasnamäe koolilõpetajate  
seas oli tänavu  
31 kuld- ja 19 hõbemedalisti.

Lasnamäe  
Gümnaasium

Kuldmedal
• Anna Azarenko

Lasnamäe Vene  
Gümnaasium

Kuldmedal
•Anastasia Jevsejeva

Hõbemedal
• Karina Alimova
• Darja Kurjanovitš

Tallinna Kuristiku  
Gümnaasium

Kuldmedal
• Jekaterina Dmitrijeva
• Katrin Gross

Hõbemedal
• Rain Eichhorn
• Helen Heidemann

Tallinna Linnamäe  
Vene Lütseum

Kuldmedal
• Jelizaveta Beresnjeva
• Anna Gulovaem
• Anastasia Kaplun
• Anastasia Kisseljova
• Tatjana Levizi
• Sabrina Mahar
• Ljubov Mozžuhhina
• Vladislav Postnikov
• Darja Semenihhina
• Jelizaveta Skaletskaja
• Anna Stepanova
• Nikita Vlassov
• Katerina Zakirova

Hõbemedal
• Martin Konovalov
• Polina Sahharova
• Arina Sidorenko

• Anatoli Stekolštšikov
• Maksim Vassiljev

Tallinna Läänemere  
Gümnaasium

Kuldmedal
• Andrei Bandurevski
• Vladislav Žurihhin

Hõbemedal
• Jaan Glazõrin
• Viktoria Lokteva

Tallinna Pae Gümnaasium

Kuldmedal
• Maksim Kolossov
• Alina Smirnova
• Laura Pitšugina
• Andrei Pankratov
• Jekaterina Savtšuk
• Ksenija Meier

Hõbemedal
• Svetlana Ivanova

• Diana Jakunina
• Aleksandra Kuprikova
• Mihhail Kohhantšuk
• Anna Sokk

Tallinna Täiskasvanute  
Gümnaasium

Kuldmedal
• Dmitri Ivanov
• Fred Hindpere
• Jekaterina Kassapova

• Frega Rochelle Koolmeister
• Crystal Kõrge
• Veigo Villert

Hõbemedal
• Heigo Eesmets
• Kristina Prudnikova
• Maria-Helena Okas

(Koolide ja lõpetajate nimed on 
tähestikulises järjekorras.)

Lõpuaktus Tallinna Kuristiku gümnaasiumis.

Lasnamäe parke ja haljas- 
alasid niidetakse sõltuvalt 
roheala hooldusklassist 
kas kaks korda kuus, üks 
kord kuus või siis kaks 
korda suve jooksul.

Lasnamäe linnaosa vanema 
Andres Vääni eestvõttel pöö-
rati enne laulupidu tavapä-
rasest suuremat tähelepanu 
laulupeoga seonduvate kau-
banduskeskuste ja tõmbekes-
kuste ümbruse niitmisele ja 
heakorrale. Kontrollreidide 
käigus tuvastati niitmata ala-

sid nii linnamaal kui ka rii-
gimaal ja erakinnistutel ning 
juhiti kinnistuomanike tähe-
lepanu vajadusele tagada Tal-
linna linna heakorraeeskirja 
nõuete täitmine. 

Kinnistuomanikelt saadud taga-
siside oli üle ootuste positiivne 
ning nad likvideerisid suure osa 
puudustest paari päeva jooksul 
pärast tähelepanu osutamist.

Linnaosavalitsuse niidetavate 
haljasalade pindala on ligi 1,6 
mln ruutmeetrit ning suure 

osa sellest moodustavad väi-
kesed majadevahelised ribad.

Suure töömahu tõttu ei toimu 
niitmine alati soovitud tempos 
ning mõnikord kasvavad rohu-
tutid liialt kõrgeks ja muutuvad 
häirivaks. 

Niitmistööde järjekorra lõp-
pu jäävate haljasalade puhul 
palume elanikelt mõistmist ja 
kannatlikkust. Teateid niitmist 
vajavate piirkondade kohta oo-
tame aadressil lasnamae@tal-
linnlv.ee.

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
27.07 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Black&White. Pilet 5 €.
10.08 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.

ÜriTused juuLis ja augusTisKatseprojekt soodustab  
jäätmete sorteerimist
seitse Lasnamäe korteri-
ühistut osalevad jäätmete 
liigiti kogumise projektis.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
innustas seitset korteriühistut 
osalema Tallinna Jäätmekes-
kuse katseprojektis, mille ees-
märk on enam jäätmeid kogu-
da liigiti just tekkekohas ehk 
siis korterites. Lisaks panusta-
misele puhtamasse keskkon-
da, peaks projektis osalemine 
vähendama ühistu prügiveo 
kulusid. Projektis osalevad Kil-
lustiku 5, Kivila 34, Linnamäe 
tee 34, Linnamäe tee 35, Maja-
ka 50, Paasiku 6 ja Sikupilli 9 
korteriühistud.

Liigiti kogutakse biolagunevaid 
ning segaolmejäätmeid ja pabe-
rit/kartongi. Biolagunevate jäät-
mete konteineri tühjendamine 
ja vedu on odavam kui segaol-
mejäätmete äravedu. Paberi- ja 
kartongimahuti tühjendamine 
on tasuta. 

Kui biolagunevad jäätmed ei 
satu olmejäätmete hulka ning 
eraldi kogutava paberi ja kar-
tongi hulk suureneb, mõjub see 
soodsalt nii keskkonnale kui ka 
korteriomanike rahakotile. Mõ-
lemat eesmärki peaks aitama 
täita igasse korterisse paiguta-
tav prügikastide komplekt liigiti 
kogumise tarvis.

Projekti alguses jagatakse kor-
teriomanikele liigiti kogumist 
võimaldavad prügikastide 
komplektid. Kuidas neid kogu-
miskorve oma korteris paigu-
tada, otsustab iga omanik ise. 
Kui liigiti kogumise komplek-
tid on ühistu liikmetele jao-
tatud, siis kaalutakse ühistu 
kolm erinevat jäätmekontei-
nerit koos jäätmetega vahetult 
enne tühjendamist. 

Mõne aja möödudes tehakse 
kaalumised uuesti ja tulemusi 
võrreldakse. Eesmärk on välja 
selgitada, kas ja kui palju muu-
tusid liigiti kogutud jäätmete 
kogused.

suvel on heakorraküsimuste fookuses niitmine

Liigiti kogumist võimaldavate prügikastide komplektid.

meie medalistid 2019
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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! 

VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata 
Tallinnas. Dr Vilkevičius. Hind al. 69€ - 

www.vita.ee 669-0806

Ostan garaažiboksi Lasnamäel. Kõik 
pakkumised on teretulnud. Telefon: 545 11053

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com või 56188671

Otsime Kallavere Keskkooli (Maardu) 
abikokka

Töö kirjeldus
Vajame abikokka Kallavere Keskkooli (Maardus) 

keskuskööki.Koka aitamine erinevates töölõikudes. 
Ettevalmistuste tegemine (praadimine, tükeldamine, 

salatite valmistamine). Tooraine ettevalmistus. 
Toidu portsjoneerimine ja pakendamine. Töökoha 
korrashoid. Toidu serveerimine. Nõude pesemine

Nõudmised kandidaadile
* Töökogemust abikokana * Usaldusväärsus, ausus, 

positiivset hoiakut, head suhtlemisoskust
* Puhtust, korrektsust

Kontakt: Ülle Ammussaar, Telefon: 5163416

UJUMISKURSUSED ja
TREENINGUD
lastele ja
noortele
vanuses 6-19 a. Tallinnas Lasnamäel ja Mustamäel

www.palusaluklubi.ee
509 2127

info@palusaluklubi.ee

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

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUS!

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 ! 


