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sümfooniaorkester võtab 
vastu uusi mängijaid!

Kui oled õppinud mõnda orkestriinst-
rumenti ja soovid koos teiste noortega 
saada osa heast muusikast ning selts-
konnast, oled oodatud liituma Lasna-
mäe Muusikakooli sümfooniaorkestri-
ga! Katsed toimuvad 14. ja 28. oktoobril 
kell 18.00 Lasnamäe Muusikakoolis 
(Punane 69). Palun valmista ette vabal 
valikul üks lugu ja mängi see meie diri-
gendile ette. Lisaks ole valmis väikeseks 
noodilugemisharjutuseks. Juba järgmi-
sel hetkel võid leida ennast osakesena 
orkestrist! Proovid toimuvad neljapäe-
viti kell 18.00. Lisainfo: dirigent Imre 
Rohuväli (508 6689) ja õppejuht Sirje 
Mõttus (520 1057).

Hemodialüüsravi 
Lasnamäe Tervisemajas

Lasnamäe Tervisemajas (Linnamäe tee 
3) tegutseb Lääne-Tallinna Keskhaigla 
ja Fresenius Medical Care OÜ koostöös 
hemodialüüsikabinet, kuhu on ooda-
tud hemodialüüsravi vajavad krooni-
lise neerupuudulikkusega patsiendid. 
Kabinet vastab kõikidele tänapäevastele 
nõuetele. 

Hemodialüüsikabinetis võetakse pat-
siente vastu hommikuses ja lõunases 
vahetuses kuuel päeval nädalas – es-
maspäevast laupäevani. Info ja regist-
reerimine telefonil 634 5110.

Tallinna Kuristiku 
gümnaasium 35

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kooli-
pere ootab vilistlasi ja endisi õpetajaid tä-
histama kooli 35. sünnipäeva juba 19. ok-
toobril! Juubeliüritusel saab päeval teha 
sporti, süüa koolisuppi, kuulata ja näha 
uhket kontsert-aktust, muljetada klas-
sijuhataja tundides ning õhtu lõpuks ka 
tantsida lõbusa ansambli saatel! Lisainfo 
kooli kodulehelt, Facebookist või kooli 
huvijuhilt: triin.tibar@kuristiku.ee.

viis huvitavat fakti Pae promenaadi kohta

• Promenaadi pikkus on ligi 430 meetrit, ala liigendami-
seks on kasutatud eri tekstuuri ja värviga pinnakatteid.

• Promenaadi algusesse ja lõppu paigaldatud sõidukite 
pääsu tõkestavad betoonsilindrid on vajadusel teisal-
datavad, võimaldamaks politsei- ja päästeautode liik-
lemist.

• Promenaadi väljak on mõeldud muu hulgas ka hooaja-
liste ehk 1–3 päeva kestvate väljamüükide või laatade 
korraldamiseks.

• Sportimisvõimalusi pakuvad promenaadil lauatennise 
laud, pesakiiged ning kummikattega kaetud võimle-
mis- ja sportimiskompleks.

• Promenaadile on rajatud 3,5 m laiune jalgrattatee, mis 
võimaldab ratturitel läbida ala takistusteta.

Ja see asub just Lasna-
mäel.

Seoses 800 aasta möö-
dumisega Tallinna amet-
likust esmamainimisest 
kinkis Peterburi linn Tal-
linnale laste mänguvälja-
ku. Mängukompleks oli 
otsustatud püstitada Las-
namäele. Väljak on mõel-

dud kasutamiseks lastele 
vanuses 4-12 aastat. Lin-
nak pakub lastele võima-
lust arendada kehalisi või-
meid, koordinatsiooni ja 
samuti aitab lapsel õppida 
hindama enda võimeid. 
Mängulinnak koosneb 
erinevatest ronimislahen-
dustest, tasakaaluelemen-
tidest ja liumäest.

Pae pargis avasid män-
guväljaku Tallinna lin-
napea Mihhail Kõlvart 
ja Peterburi asekuberner 
Vladimir Knjaginin.

Avamisel esinesid Kul-
tuurikeskuse Lindakivi 
lauluringi Nupukesed 
väikesed lauljad-tantsi-
jad.

septembrikuus sai valmis kauaoodatud Pae promenaad, mis annab vahepeal unustusse 
vajunud Pae asumile kaasaegse ja sportliku ilme.

juubeli puhul kinkis Peterburi Tallinnale laste mänguväljaku

Tänu promenaadi valmimisele paranes piirkonna sotsiaalse suhtluse keskkond.

Lühikese ajaga on pesakiikedest saanud laste lemmikkoht.
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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! 

Talv võib nii linnaasutused kui ka 
majahaldajad seada ekstreemsesse 
olukorda. Tähtis on kogemustest 
õppust võtta, mida on Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus 2018/2019 talve 
põhjal ka teinud: oleme selgitanud 
koostööpartneritele kvaliteedi-
nõudeid, vaadanud üle lepingud 
jne. Enne lumesadude saabumist 
on mõttekas korrata üle talvise 
teehoolduse põhimõtted.

Jagatud vastutus
Lumekoristust kvartalisisestel tee-
del korraldab linnaosavalitsus, 
bussiliiklusega tänavatel Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalamet. 
Suurema osa linnaosavalitsuse 
avalike tänavate kohta on sõlmi-
tud lumekoristuslepingud. Eran-
diks on mõned hoovid, kus lund 
koristatakse vastavalt vajadusele. 
Hooldustsükli aeg kvartalisisestel 
teedel on 12 tundi, mis tähendab, 
et lumesahk peab jõudma puhasta-
da tänavad 12 tunni jooksul peale 
lumesaju algust. Lume- ja libedus-
tõrjetööd toimuvad vastavalt täna-
vapuhastuse lepingutes kehtestatud 
talvistele marsruutidele. Esimeses 
järjekorras puhastatakse lumest 
kõrgema seisunditasemega teed, 
kus liigub ühistransport. Lund 
kvartalisisestelt teedelt välja ei vee-
ta (ainult kohtades, kus kuhjatud 
lumehanged piiravad nähtavust ja 
muutuvad liiklusele ohtlikuks). 

Kinnistu sissesõiduteed ja väravae-
sised tuleb kinnistuomanikel pu-
hastada omal jõul. Lumesaju korral 
tuleks oma kinnistu ees hoida lahti 
(puhastada) jalakäijate tee osa.

Ligipääsutee jäätmemahutitele 
peab olema piisava kandevõime-
ga ja tasane ning talvel lumest ja 
jääst puhastatud.

Tähelepanu, autoomanikud!
Läbi aastate on lume koristamisel 
kõige suuremaks takistuseks tee-
de ääres parkivad autod, mis ta-
kistavad lumesaha tööd.

Selleks, et tagada lumekoris-
tuse kvaliteet, tuleb elanikel 
võimalusel parkida sõiduk 
selliselt, et see ei takistaks lu-
metõrjetöid. Lumesahkade 
töö ajaks tuleks parkida sõi-
duk ümber juba puhastatud 
tänavaosale.

Kui jäätmevaldaja teab, et läbi-
pääs tema konteineriteni võib olla 
pargitud autode tõttu raskenda-
tud, tuleb tal pöörduda Tallinna 
Transpordiameti poole liiklus-
korralduse reguleerimiseks ning 
peatumist keelavate liiklusmärki-
de paigaldamiseks.

Kõnniteede lumekoristus
Kinnistuga külgnevatel kõnnitee-
del, mis asuvad kinnistu või ehiti-
se ja sõidutee vahel, on kohustatud 
heakorratöid tegema kinnistuoma-
nikud. Kõnniteed peavad olema lu-
mest puhtad ja libedustõrje tehtud 
hommikul kella seitsmeks, kuid va-
jadusel tuleb seda teha päevas mitu 
korda. Kõnniteelt kokku kogutavat 
lund võib kühveldada kõnnitee 
serva, jalakäijatele tuleb jätta 1,1 
meetri laiune käiguruum ning jät-
ta lumehunnikute vahele tee, kust 
vesi sula saabudes kanalisatsiooni-
kaevudesse saaks joosta. Kui see ei 
ole võimalik, tuleb kõnnitee lumi 
paigutada oma kinnistule, sõidu-
teele seda loopida ei tohi.

2

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    

et lumesadu ei tuleks ootamatult
sügisesed viljad – Pae promenaad

Möödunud kuul sai avatud 
kauaoodatud Pae prome-
naad. Pidulikule avamisele oli 
tulnud rohkelt rahvast ning 
linnakodanikud said lisaks 
pidustusele jagada mõtteid ja 
ettepanekuid piirkonna aren-
guks ning rääkida ka mure-
dest. Ja nii saigi piirkonna ak-
tiivsete kodanike algatusel uue 
asfaltkatte ka promenaadiga 

ristuv kõnnitee. Loodame, et koostöös saame muuta linnaosa just 
selliseks, et siin oleks meil kõigil mõnus ja turvaline.

Pae asumi ja selle lähistel elavate inimeste mureks oli ka Pae Swed-
banki esinduse sulgemine. Kodanike hinnangul jäävad nad pärast 
Pae esinduse kinnipanekut ilma panga teenustest, kuna alterna-
tiivsed esindused asuvad kaugel ja pole neile kättesaadavad. Pöör-
dusime selle küsimusega ka Swedbanki poole. Jäävad ju pärast 
Pae teeninduse sulgemist Lasnamäele vaid Swedbanki Lasnamäe 
Centrumi ja Ülemiste teenindused, mida võib olla liiga vähe, ar-
vestades linnaosa elanike arvu. Ootame Swedbankilt ülevaadet Pae 
teeninduse sulgemise mõjust Lasnamäele ning seisukohta, kas Las-
namäe Centrumi ja Ülemiste esindused suudavad tagada elanikele 
kiire ja kvaliteetse teeninduse, arvestades, et linnaosa elanike arv 
on pea 120 000.

Lasnamäel üks mänguväljak jälle rohkem
Sel aastal tähistab pealinn 800 aasta möödumist Tallinna ametli-
kust esmamainimisest. Selle puhul otsustas Peterburi kuberner 
teha linnale kingituse, milleks ongi nüüd Pae pargis asuv uus män-
guväljak. See on ilus ja sümboolne kingitus – nagu linnapea Mih-
hail Kõlvart märkis avamisel, et kingitus lastele tähendab panust 
tulevikku.

Koostöös vabaneme prügist ja autoromudest
Olime suunanäitajateks ja korraldasime esmakordselt Eestis Vene-
maalt alguse saanud ja maailmas edukaks kujunenud prügikoris-
tusvõistluse Clean Games, mille eesmärk on koguda ja sorteerida 
prügi. Sinimäelt tassis 37 meeskonda 130 osalejaga välja üle poole 
tonni prügi. Meile, korraldajatele,  aga andis see sõnumi, et lasna-
mäelased hoolivad oma kodukohast ning oleme veendunud, et 
järgmisel korral liituvad prügikoristusvõistlusega ka teised linna-
osad.

Lumi ei ole enam kaugel ning ettevalmistustööd lumekoristuseks käi-
vad. Lumekoristusel on takistuseks parklatesse jäetud romuautod. 
Oleme palju neist juba ära viinud ja palju ootab veel vedamist.  
Aga vähesed autoromude omanikud teavad, et oma unustatud ja 
sõidukõlbmatu masina eest makstakse metalli kokkuostjate juures 
kolmekohaline summa. Kutsun kõiki autoomanikke, kelle auto 
enam oma ülesannet ei täida, ise viima selle kokkuostu. See on 
heategu keskkonnale, naabritele ja iseendale.

Kaugel pole ka pühadekuu ja saadud raha eest võib teha rõõmu 
lähedastele ning osta jõulu- ja uusaastakingitusi. Aga jagan ka üht 
mõtet: kes pole seni leidnud aega oma lagunevat autot metalli kok-
kuostjatele viia, võiks teha pühadeaegse heateo – leida see aeg ja 
saata sõidukõlbmatu auto kokkuostu ning saadud tulu annetada 
jõulukuul mõnele fondile, mis aitab neid, kes ise seda ei suuda. 
Sinu lagunev romu, mille oled juba unustanud, võib teha suure 
kingituse hädasolijale!

Andres Vään
Lasnamäe linnaosa vanem

Hooldustsükli aeg kvartalisisestel teedel on 12 tundi.

Teede ääres parkivad autod võivad lume koristamist  
oluliselt takistada.

Kiire ja tulemusliku teede talvehoolduse taga on hästi toimiv koostöö 
linnaasutuste, korteriühistute ja linnaelanike vahel.

Alates 18. septembrist asus Lasnamäe linnaosa va-
nema asetäitja ametikohale Tallinna abilinnapea 
Kalle Klandorfi pikaajaline nõunik ja Eesti Poksilii-
du peasekretär Jelena Kalbina. Linnaosa valitsuses 
on Jelenal edaspidi kanda kultuuri- ja noorsootöö 
valdkond.

Lähiajal on Kalbinal kavas Lasnamäe Noortekes-
kuse tegevuse ümberkorraldamine, et paremini 
korraldada noorsootööd ja kaasata noori linnaosa 
arengusse.

muudatused linnaosavalitsuse juhtkonnas
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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! 

3

Oktoober 2019

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
17.10 kell 19.00 – Etendus „Vladimir”. Pilet 8–12 €.
18.10 kell 19.00 – Ballett-muinasjutt „Kuldne 
kukeke”. Pilet 5–8 €.
19.10 kell 18.00 – 1970.–1980. aastate tantsuõhtu. 
Tasuta.
20.10 kell 17.00 – Etendus „Vladimir”. Pilet 8–12 €.
25.10 kell 18.00 – Sügiskontsert. Pilet 5 €.
26.10 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt 
Black&White. Pilet 5 €.
02. 11 kell 17.00 – Hingedepäeva kontsert. Tasuta.
09.11 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt 
Combo Bänd&Siiri Känd. Pilet 5 €.

NÄITUS
11.–31.10 Nikolai Roerichi 145. sünniaastapäevale 
pühendatud kunstnik FEODOSIA (Venemaa) näitus 
„Müüdid ja legendid kunstnike pilgu läbi”.

ÜriTused oKToobris ja novembris

KAVA
22.10 kell 14.00 – Jüri Homenja kontsert.
27.10 kell 16.00 – Vanemuise teatri etenduse 
"Elamise reeglid" külastus.
29.10 kell 14.00 – Saku seenioride 
mandoliiniorkestri (juhendaja Tiina Enke) 
kontsert.
2.11 kell 19.00 – Tallinna Linnateatri etenduse 
„Igatsus“ külastus.
05.11 kell 14.00 – Kohtumine Aleksander 
Ivaškevichiga.
08.11 kell 19.00 – Teatri R.A.A.A.M. etenduse 
"Minu Eesti vanaema" külastus.
12.11 kell 14.00 – Ansambli Vanaisad (juhendaja 
Vaike Sarn) kontsert.
26.11 kell 19.00 – Kontserdikava "Tango" 
külastus Rahvusooper Estonia kammersaalis.

NÄITUS
Kuni 15.10 – Galina Borissova maalide näitus 
“Suvi 2019”.
23.10–20.11 – Irina Kolossova maalide näitus. 
Avamine 23. oktoobril kell 15.00.

Tähelepanu! Sotsiaalkeskuses toimuvad kontserdid 
on tasuta. Vajalik on eelnev registreerimine Killusti-
ku 16 või telefonidel 621 8998, 5301 0410. Kohtade 
arv on piiratud. Teatrite külastuse kohta saab infot 
Killustiku 16 või telefonidel 621 8998, 5301 0410.

Killustiku 16, 
tel 621 8998, 
5301 0410, 
www.lsk.ee

uus hooaeg – uued plaanid

Lasnamäel teisaldatakse romuautosid

Lasnamäe noortenõu-
kogu taaskäivitas tege-
vuse uues koosseisus.

Septembrikuu lõpus tuli 
esimest korda kokku Las-
namäe Noortenõukogu 
uus koosseis, kuhu kuu-

luvad nii need, kel on juba 
kogus osalemise kogemus 
kui ka täiesti uued liik-
med. Eelmisel hooajal viis 
noortenõukogu ellu pal-
ju huvitavat ja kasulikku, 
sealhulgas korraldas noor-
tedisko ja kampaaniaid 

eakate eest hoolitsemiseks 
ning loomade varjupai-
kade toetamiseks jne. Lä-
hiaja plaanides on noor-
tenõukogul ürituste sarja 
NoorPROFF jätkamine. 
Sarja raames on osalejatel 
võimalus kohtuda noorte 

professionaalidega, kel on 
nii mõndagi huvitavat rää-
kida nii oma ametist kui 
ka oma eesmärkide poole 
püüdlemisest.

Noortenõukogu osaleb 
edaspidi ka lahendus-
te pakkumisel sellistele 
linnaosa probleemidele, 
mis ühel või teisel moel 
puudutavad just noorte 
huve. Ere näide on olu-
kord Priisle pargis, kus 
naabermajade elanikud 
kurdavad rularambilt tu-
leva müra üle ja nõuavad 
rambi äraviimist. Noor-
tenõukogu hinnangul 
peab probleemi lahen-
dama nii, et see sobib nii 
pargi naabritele, kel on 
õigus segamatult puha-
ta kui ka neile noortele 
spordisõpradele, kel on 
õigustatud lootus kesk-
konnale, mis võimaldab 
neil tegeleda lemmik-
harrastusega, olgu selleks 
rulaga, tõukerattaga või 
trikirattaga sõitmine.

Lasnamäe linnaosa territooriumil 
valitsev parkimiskohtade vähesus 
on teada-tuntud tõsiasi, kuid ka-
hetsusväärselt teravdavad olukorda 
veelgi tänavatel ja parklates paik-
nevad romuautod ning talveks või 
aastateks seisma jäetud sõidukid.

Kui 2018. aastal korraldas Tallinna 
Munitsipaalpolitsei Amet Lasna-
mäel 40 sõiduki teisaldamise, siis 
käesoleva aasta 9 kuuga on lin-
naosa territooriumilt teisaldatud 
juba 45 sõidukit. Hetkeseisuga on 
munitsipaalpolitsei ametnikud 
kaardistanud veel kümneid ro-
mutunnustega sõidukeid ja üle 40 
sellise sõiduki, mis ei ole aastaid 
kasutuses olnud. Käesolevaks ajaks 
kaardistatud sõidukite teisaldami-
ne ongi meie esmane eesmärk.

Romuautod ja tänavatele pikemaks 
ajaks seisma jäetud autod takista-
vad nii suvist tänavapuhastust kui 
ka talvel lumekoristust.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on 
valmis appi tulema sõidukioma-
nikele, kes talveperioodil autot ei 
kasuta ning on sunnitud selle kogu 
talveks tänavale või avalikku park-
lasse jätma. Et “talvituvad” autod 
tänavatelt ära saada, on linnaosa-

valitsus valmis talveperioodil kor-
raldama selliste autode tasuta par-
kimist valvega parklates.

Teadaolevalt on metalli kokkuost-
jad valmis romuautosid teisaldama 
ning transpordikulude mahaarva-
mise järel saab autoomanik üld-
juhul boonuseks kolmekohalise 
rahasumma. Romuauto teisalda-
miseks peab romuauto valdajal 
olema ette näidata sõiduki oman-
diõigust tõendav dokument.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kut-

sub kõiki romuautode omanikke 
üles kasutama veel enne talve tule-
kut mugavat võimalust romuautost 
vabanemiseks, et kinkida kaaslin-
lastele üks täiendav parkimiskoht 
ja puhtam linnakeskkond.

Kõigil lasnamäelastel, kes talvel 
oma autot ei kasuta ja soovi-
vad seda hoida tasuta valvega 
parklas, tuleb võtta ühendust 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
e-posti aadressil lasnamae@
tallinnlv.ee.

9 kuuga on linnaosa territooriumilt teisaldatud 45 sõidukit.

noortenõukogu uude koosseisu kuuluvad nii need, kel on juba selles
osalemise kogemus, kui ka täiesti uued liikmed.

Linnaosa pakub võimalust viia autod „talvituma“  tasuta valvega parklasse.

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
E–N kl 11.00–21.00 – 5 eurot
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat  
ja pensionärid:  
3 eurot kl 11.00–16.00.

R–P kl 10.00–22.00 – 6,5 eurot
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat  
ja pensionärid: 5 eurot kl 10.00–
16.00.

Saun on suletud:
23. oktoobril, 13. ja 27. novembril 
(sanitaarpäevad).

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2

Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.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! 

Sellel aastal tähistame 800 aasta 
möödumist Tallinna ametli-
kust esmamainimisest. Seoses 
sellega toimus palju üritusi, 
korraldati näitusi, anti väl-
ja uusi raamatuid. Mina sain 
hakkama Tallinna albumiga 
1219–2019. Selles on pea 1000 
lehekülge ja üle 3000 illustrat-
siooni. Kutsun teid osalema 
viktoriinis „Tallinna ajaloo as-
jatundja“, milles on küsimusi 
ka Lasnamäe ajaloo kohta. Vas-
tused küsimustele tuleb saata 1. 
novembriks aadressile: lm@stv.
ee. Parimad asjatundjad saavad 
albumiesitlusel minu auto-
grammiga uue raamatu. Infor-
matsioon esitlusest ja võitjate 
nimed avaldatakse järgmises 
ajalehe numbris.

1. Millal toimus lahing tuleva-
se Tallinna kohal Taani ja Eesti 
vägede vahel, milles taanlased 
saavutasid võidu?
2. Millal sai Tallinn Lübecki 
linnaõiguse?
3. Mis aastal sai Tallinn münti-
misõiguse?
4. Mis aastal sai Tallinn Hansa 

kaubalinnade liikmeks?
5. Millal toimus Jüriöö üles-
tõus?
6. Mis aastal paigaldati esimene 
tuulelipp Vana Toomas raekoja 
torni tippu?
7. Millal, kus ja mille eest hu-
kati Riisipere mõisnik Johann 
von Uexküll?
8. Mis aastal avati esimene Tal-
linna Gümnaasium?
9. Mis aastal sai valmis Sten-
bocki maja?
10. Millal rajati Tallinna Alu-
mine ja Ülemine majakas?
11. Millal algas regulaarne liik-
lus Tallinna hobutrammiliinil?
12. Palju maksis esimene tram-
mipilet Tallinnas?
13. Mis aastal võtsid Tallin-
nas eestlased koos venelastega 

sakslastelt linnavalitsemise üle?
14. Mis sündmus toimus Tal-
linnas 16. oktoobril 1905?
15. Millal tuli käibele Eesti 
kroon?
16. Mis aastal ehitati juurde 
kolmas korrus Gustav Adolfi 
Gümnaasiumile?
17. Mis väravast sai Trepi täna-
vale?
18. Ginovkeri kondiitrivabriku 
endine nimetus?
19. Milleks kasutati 1922. aastal 
demonteeritud Peeter I skulp-
tuuri alumist osa?
20. Kuidas nimetati Narva 
maanteed Tallinnas II maail-
masõja ajal?
21. Millal ehitati ja lammutati 
Kuremäe Pühtitsa kloostri Tal-
linna abikirik ja mis ehitati selle 
vundamendile?
22. Mis aastal jõudis Tallinna 
esimene fotoaparaat?

23. Millise Tallinna piltniku 
ateljee asus “volikogu vastas”?
24. Millise alghinnaga pani 
müüki 1930. aastal oma atel-
jee (Kuninga 2) piltnik August 
Wannas?
25. Mis aastal oli Tallinn Eu-
roopa kultuuripealinn?

Vastused küsimustele tuleb 
saata 1. novembriks 2019 aad-
ressile: lm@stv.ee. Parimad 
asjatundjad saavad Leonid 
Mihhailovi raamatu “Tallin-
na album 1219–2019” autori 
autogrammiga raamatu esit-
lusel. Informatsioon esitlusest 
ja võitjate nimed avaldatakse 
järgmises ajalehe numbris.

Leonid Mihhailov
Tallinna Linnavolikogu liige
Lasnamäe linnaosavanem 
aastatel 2000–2001

jõulumuinasjutt 
vene Teatris
Vene Teater kutsub suuri ja väikseid teat-
risõpru vaatama jõuluetendust “Imede öö 
ehk Mänguasjad ärkavad ellu“. Lavastuses 
teevad kaasa ka andekad lasnamäelased 
Vladimir Antipp, Aleksandr Okunev ja 
Sergei Furmanjuk.

Kas maailmas leidub inimesi, kes ei ole kuul-
nud muinasjutte? Loomulikult ei ole selliseid 
inimesi olemas. Muinasjutte teavad kõik. 
Muinasjutud jäävad meid alati saatma, nad 
on justkui ustavad sõbrad, kelle peale võib 
alati kindel olla. Aasta viimane öö on imede 
öö. Siis saavad teoks kõige imelisemad asjad. 
Ei ole ka põhjust üllatuda, kui mänguasjad 
just sel ööl ellu ärkavad. On ju uusaastaöö 
imede aeg, mil soovid täituvad.

Jõululavastuse esietendus on Vene Teatri 
suures saalis 7. detsembril kell 12.00. Järgmi-
sed etendused toimuvad 12., 13., 14., 17., 18., 
19., 21. ja 28. detsembril kell 11.00 ja 14.00.
Jälgige ka teatri mängukava: https://venetea-
ter.ee/playbill/.

NB! Oktoobri lõpuni on jõuluetenduse pi-
letid müügil soodushindadega. Loomulikult 
ootavad kõiki väikseid teatrisõpru sellel eten-
dusel ka üllatused ja kingitus. Kõikidel eten-
dustel on sünkroontõlge eesti keelde.

STEP-programm:  
töö otsib tegijat
STEP-programm on mõeldud õigusrikku-
mise taustaga noorele vanuses 15–26 aastat, 
kes ei tööta ega õpi. Programmiga liitumi-
seks tuleb täita küsimustik eesti või vene kee-
les kodulehel www.step.ee. Teenus on tasuta.
Lisainfo aadressil www.step.ee (suuremale 
sihtrühmale) või http://step.ee/noorele-info/ 
(noortele mõeldud).

Üritused 
korteriühistutele
Oktoobri- ja novembrikuus toimub Lasnamäel 
kolm korteriühistute juhatusele ja tavaliikmete-
le suunatud tasuta koolitust, mille korraldajaks 
on kas linnaosavalitsus või teised asutused.

16.10 kell 17.00 (J. Koorti 22) – Tallinna Lin-
navaraameti koolitus „Aktuaalsed küsimu-
sed korteriühistutes“. Registreerimine e-posti 
aadressil sille.salutee@reisiekspert.ee.

30.10 kell 15.00 (Pallasti 54 I korruse saal) 
– Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infopäev kor-
teriühistutele. Swedbank AS tutvustab laenu-
võtmise võimalusi, Hakude Service OÜ rää-
gib moodulratta- ja turvamajade eelistest.

07.11 kell 15.00 (Pallasti 54 I korruse saal) 
– Tallinna Energiaagentuuri, Utilitase ning 
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu kooli-
tuspäev „Tallinna Energiapäevad 2019: Kaug-
küte 60“. Eelregistreerimine aadressil www.
utilitas.ee/energiapaevad.

Head Lasnamäe elanikud!
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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 Lehe reklaamihinnad
Reakuulutus (eesti või vene keeles)
• 1 rida (48 tähemärki): 3 €
• raamis 69 x 10mm: 9 €
• raamis 69 x 20mm: 19 €
Reklaam (eesti või vene keeles)

• 1/48 lehekülge, 69x30 mm: 20 €

• 1/32 lehekülge, 69x46 mm: 30 €

• 1/24 lehekülge, 69x64 mm: 60 €

• 1/16 lehekülge, 69x95 mm: 80 €

• 1/8 lehekülge,  
141x95 mm või 69 x 194 mm: 150 € 

• 1/6 lehekülge, 141x128 mm: 200 €

• 1/4 lehekülge  
141x194 mm või 285 x 95 mm: 300 €

• 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €

• 1/2 lehekülge  
141x390 mm või 285 x 194 mm: 550 €

• A4 213x292 mm: 650 €

• 1 lehekülg 285x390 mm: 1000 €
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 

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.ShOPVAVARS.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 ! 

* VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata 
Tallinnas. Dr Vilkevičius. Hind al. 69€ - www.
vita.ee 669-0806

* Ostan garaažiboksi Lasnamäel. Tel. 545 
11053

* Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid 
58599737

* Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avarii-
lisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire vormistami-
ne ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 56188671

Otsime tublisid puhastusteenindajaid.
Töö sisu: Päevakoristaja, masinist ja koja-
mees Miiduranna konsumis.
Tööaeg: päevakoristaja graafiku alusel 
12.00-21.00, masinist ja kojamees 07.00-
10.00
Lisainfot telefonidel: 555 88 780 ja 555 80 
118 (vene keeles).

Maailma suurim ja väikseim kassitõug, 
koduotsivad kiisud, heategevusmüük, 

kohvik ja lastenurk 

Lisainfo: www.cleopella.eu

AMEERIKA CFA KASSINÄITUS 
2-3 november

Tallinna Lauluväljak

 Üksikpilet  ............. 8.-
 Õpilane, üliõpilane, 
 laps ja pensionär  ... 5.-
 Perepilet (2 täiskasvanut 
 + 3 last)  ................ 18.-
 Lapsed kuni 3a 
 ja erivajadustega 
 TASUTA

Põhjalik nägemiskontroll
Lai valik prilliraame
Nägemisabivahendid
Broneeri aeg:

660 2553 
virbi@silmatervis.ee

Eesti Nägemistervisekeskus | Virbi 10, Tallinn | www.silmatervis.ee

Kas näed 
sügise ilu?
MEIE OSKAME 
SIND AIDATA!

RAHVATANTSUHUVILINE...
... kutsume Sind rahvatantsuseltsiga 
"Kandali" liituma.
Trennid igal esmaspäeval 19.00 kuni 22.00 
Lindakivis, Koorti 22.
Heaks eelduseks on varasem  
mingigi tantsukogemus. 
Et oleme täisealiste segarühm,  
siis koos oma partneriga tulek on parim. 
Vajad infot, helista 56459359. 
Liikmemaks on 10€ kuus,  
sama pere paaridel 50%. 
Oleme käinud ligi 50 riigis. 

www.kandali.ee 
Tule tantsima ja üheskoos reisima
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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 
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R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
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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
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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! 

SÜDAMEAPTEEGIS 
ON HEAD HINNAD
B Südameapteek хорошие цены
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-30%
-40%

Oled alati oodatud • Kivila Südameapteek, Kivila 26 • Kärberi Keskuse Südameapteek, Kärberi 20  
• Vikerlase Südameapteek 24h, Vikerlase 19 • Lasnamäe Centrumi Südameapteek, Mustaikivi tee 13 
NB! Lasnamäe Centrumi Südameapteek on uues asukohas! Leiad meid keskuses Rimi toidupoe vastast.

Добро пожаловать • Südameapteek Kivila, ул. Кивила, 26 • Südameapteek в Центре Kärberi, 
ул. Кярбери, 20 • Круглосутотчная аптека Südameapteek на Викерлазе , ул. Викерлазе 19 
• Südameapteek в Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13 Внимание! Наша аптека переехала – 
теперь в торговом центре Lasnamäe Centrum мы находимся напротив гипермаркета Rimi.

MEGA VITAMIIN D 2000IU 
KAPSLID 50MCG N60
Vitamiin D lihaste, luude, hammaste ja 
immuunsüsteemi normaalseks talituseks. 
Для нормальной работы мышц, костей и 
зубов. Он также способствует нормальному 
функционированию иммунной системы.

MINISUN DEFENCE 
C+D3 VITAMIIN 
NÄRIMISTBL N60
Tõstab immuunsust, reguleerib 
kaltsiumi ja magneesiumi 
ainevahetust ning imendumist.
Повышают иммунитет. Регули-
руют обмен веществ, а также 
усвоение кальция и магния. 

VITAMIN C PRO EXPERT 
CITROMAX KAPSLID N60
Vitamiin C toetab immuunsüsteemi 
normaalselt toimimist ning aitab 
vähendada väsimust ja kurnatust.
Витамин С поддерживает 
нормальное функционирование 
иммунной системы, помогает 
уменьшить усталость и 
бороться с истощенностью.

LINEX COMPLEX KAPSLID N14
B-vitamiinide ja tsingiga piimhappe-
bakterid soolestiku mikrobioomi 
tasakaalu säilitamiseks ning 
immuunsüsteemi toetamiseks.  
Кисломолочные бактерии с витаминами 
группы В и цинком для поддержания 
баланса микрофлоры кишечника и 
поддержки иммунной системы.

-25%

-20%

ARSTI
VASTUVÕTT
KOMPLEKS-
TEENUSENA

w w w . m e d i c u m . e e

Hinna sisse kuulub arsti

vastuvõtt, arsti hinnangul

diagnoosimiseks vajalikud

analüüsid ja uuringud

vastavalt näidustusele.

Punane 61, Tallinn; tegevusluba nr L03690

605 0601


