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Lindakivis toimus 
traditsiooniline Tervisepäev 

Tondiraba Jäähall sai 
korraliku ühendustee

20. septembril korraldas Lasnamäe Lin-
naosa Valitsus populaarsel Vormsi laste-
väljakul lõbusa ning hariva tasuta kogu-
pereürituse nimega PEREPÄEV.
 
Ürituse raames organiseerisid AS Medicu-
mi tervishoiuspetsialistid töötube kogu pe-
rele. Samuti said kõik huvilised osa võtta 
infotundidest, kus õpetati esmaabi andmise 
põhioskusi.

Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova 
sõnul oli lisaks hariduslikule osale ürituse 
programmis ka lõbusat meelelahutust kogu 
perele. „Lapsed said hüpata batuutidel ja 
mängida jalgpalli, Lasnamäe noortekes-
kuse esindajad tegid näomaalinguid ning 
jagasid õhupalle, spordiharrastajatele kor-
raldati kepikõnni treeninguid (Lasnamäelt 
Piritale), toimusid karate treeningute tut-
vustused ja demonstreeriti Brasiilia võit-
luskunsti Capoeira!“, lisas Ivanova.

4. oktoobril korraldas Lasnamäe linna-
osa valitsus Lindakivi Kultuurikeskuses 
traditsioonilist Tervisepäeva. Külalisi 
ootas rikkalik programm ning sissepääs 
oli tasuta.

Kolmandat aastat järjest toimuv üritus oli 
seekord pühendatud kogu perekonna tervi-
sele. Päeva jooksul said kõik soovijad läbi-
da erinevaid tervise seisukorra uuringuid, 

vaadata meelelahutusprogrammi, saada 
erinevaid konsultatsioone, külastada füsio-
terapeuti jms. 

Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova 
sõnul oli ürituse peamiseks eesmärgiks 
see, et inimesed pööraksid rohkem tähe-
lepanu oma tervisele ning haiguste profü-
laktika vajadusele. „Ning sellised üritused 
aitavad seda stimuleerida“, lisas Ivanova.

22. septembril avati Tondiraba Jäähalli 
parklaga piirnev Varraku tänav ja kõn-
nitee.
Rekonstrueeritud tänavalõigu pikkus on 
280 m, millele lisandus mõlemale poole 
sõiduteed rajatud kokku 713 m uut kõnni-
teed, mis loob Paasiku elamurajooni ini-
mestele võimaluse Tallinna Jäähalli külas-
tamiseks ilma ühistransporti või sõiduautot 
kasutamata. Seni sellel teelõigul kõnnitee 
sootuks puudus.
Kõnnitee rajamise käigus tasandati ja kor-
rastati ka kõnnitee äärne võsastunud tü-
hermaa, rekonstrueeriti kõnnitee vahetus 
läheduses asuvate tehnovõrkude kaevud 
ning rajati valgustus. Ülekäiguradadele ra-
jati erivalgustuslahendus ning vaegnägija-
te tarvis paigaldati braikivid.
Muudeti ka liikluskorraldust - Virbi ja 
Arbu tänava vaheliselt lõigult likvideeriti 
sõiduteeäärsed parkimiskohad. Parkimis-
kohtade likvideerimise kompenseerimi-
seks rajatakse oktoobrikuu lõpuks uued 
parklad korterelamute vahelisele alale, 
ühtlasi rekonstrueeritakse parklate kõrvale 
jäävad või parklatesse viivad kõnniteed.

Rahvastikuregistri 
andmeil elas 1. oktoobri 
seisuga Lasnamäel 118 

478 inimest, septembris 
kasvas elanike arv 84 

inimese võrra.

Tallinnas toimuvad noorte 
maailmameistrivõistlused 
kabes

Maailma Kabeföderatsioon (FMJD) on 
andnud noorte MM-võistluse korral-
damise kabes Eestile. Eesti Kabeliidu 
otsusega on tiitlivõistluse läbiviijad Ees-
ti Kabeliit koos Nõmme Kabeklubiga. 
Nõmme Kabeklubi on kaasanud võist-
luste korraldamisse ka Nõmme Noorte-
maja.

Võistlused toimuvad kahes noorimas va-
nuseklassis – kuni 10-aastased (sünniaasta 
2004) ja kuni 13-aastased (sünniaasta 2001 
ja hiljem).
Võistluse läbiviimise aeg on 26. oktoobrist 
kuni 1. novembrini. Võistlused peetakse 
hotellis Dzingel.
Korraldajamaa Eesti saab igas vanuseklas-
sis välja panna 4 mängijat, seega kokku 16 
noort. MMil võtavad osa ka Lasnamäe 
„Male-Kabeklubi“ lapsed:
Kaspar Padar, Rebeca Riisna, Liina Kask 
ning Nicole Balta.

+ ERILEHT NOORTELE

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
kutsub tantsuõhtule (70.–80. 
aastate disko), mis toimub 

1.11.2014 kultuurikeskuses 
Lindakivi. Sissepääs tasuta!

Vormsi lasteväljakul 
toimus meelelahutuslik 
perepäev
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2.–5. oktoobrini Prantsusmaal toimu-
nud Euroopa kutsemeistrivõistlustel 
EuroSkills 2014 võitis Tallinna Teenin-
duskooli õpilane Merit Martin koka 
erialal meisterlikkuse medali, veel tõid 
eestlased koju kulla, pronksi ja neli 
meisterlikkuse medalit.

Tallinna Teeninduskooli viimasel kursu-
sel õppiv noor kokk Merit Martin on tubli 

LINNAOSAVANEMA VEERG

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud!

Oktoober algas kahe suurepärase tähtpäevaga. Kuu esimesel päeval tähistasime 
Rahvusvahelist eakate inimeste  päeva ning 5. oktoobril – Õpetaja päeva. Ning 
on isegi sümboolne, et need kaks tähtpäeva asuvad ajaliselt üksteise kõrval, kuna 
vanaemad ning vanaisad osalevad traditsiooniliselt väga aktiivselt uue põlvkonna 
kasvatuses ning hariduses. Mina sooviksin meie linnaosa senjoore ning samuti 
ka üle poolesaja Lasnamäel asuvate lasteaedade, üldharidus- ning huvikoolide, 
gümnaasiumide ning rakenduskoolide pedagooge veel kord õnnitleda nende 
tähtpäevade puhul. Soovin teile tervist, kannatlikust ning teie kasvandikega seotuid 
palju uusi avastusi.

Ning meie omalt poolt üritame teha nii, et teil ning teistel Lasnamäe elanikel oleks 
ka tulevikus mugav elada ning töötada. Nii, näiteks, rajati hiljuti jäähalli kõrvale 
Tondiraba ning Tondiraba ning Katleri tänavat ühendav uus valgustatud kõnnitee. 
Hetkel, kuigi sügise ilmastiku olud on vägagi muutlikud, jätkuvad teede ehitustööd, 
kusjuures mitmetel suurtel objektidel korraga: Virbi ning Varraku tänavate 
piirkonnas moderniseeritakse kvartalisiseseid teid, mille tulemusena rajatakse uued 
parkimiskohad, toimuvad Võidujooksu tänava taastamistööd ning Suur-Sõjamäe 
tee rekonstrueerimine.

Suured muutused toimuvad ka Pae pargi piirkonnas. Hiljuti ilmus selle äärealale 
uus Paepargi tänav. Ning Sikupilli asulas rajatakse pargi kõrvale varsti kaasaegse 
tehnoloogia abil esimest kolmest 14-korrulistest elumajadest. Elumajade ehitustööd 
toimuvad samuti ka Uuslinnas ning Paeväljal. Tühermaad ning mahajäetud vanad 
ehitised leiavad üha sagedamini uut kasutusotstarvet, parandades meie linnaosa 
taristut. Vana katlamaja kohale ilmub juba vähem kui poole aasta pärast Lasnamäe 
elanike poolt kauaoodatud saun. Käivad ettevalmistustööd suure kaubanduskeskuse 
ehitamiseks Peterburi maantee alguses, kuhu rajatakse ka transporditerminal koos 
selleni pikendatud trammiliiniga. Ning juba detsembris avab oma uksed Pae 
pargi läheduses kaubanduskeskus Maxima XX. Kuid veelgi varem – oktoobri 
lõpus – laienevad meie linnaosa kaubanduspinnad tänu uuendatud „Ülemiste“ 
kaubanduskeskusele.

Tahaks mainida, et meie linnaosa uut arenguplaani lähiaastateks tutvustatakse juba 
25. novembril „Lindakivi“ kultuurikeskuses toimuva konverentsi raames. Selle 
arenguplaani koostamisel arvestatakse, nagu on juba praktikaks muutunud, ka 
Lasnamäe elanike arvamuste ning ettepanekutega.

Sügisel väheneb vabaõhu ürituste arv oluliselt ja tegevuse aktiivne faas liigub 
kinnistesse ruumidesse, ning ma sooviksin kutsuda linnaosa elanikke nende 
lemmikuteks ning traditsioonilisteks saanud üritustele.
Linnaosa valitsus viib läbi korteriühistutele suunatuid infopäevi eesti ning 
vene keeles. Need üritused osutusid praktikas väga populaarseteks. Oktoobri 
teemadeks on tuleohutus, tulekahju puhul majas kasutavate evakuatsiooni teede 
korrashoidmine, samuti ka keldrite ning pööningute olukord. Seeniore oodatakse 
traditsioonilisele teekohtumisele ning juubilaride õnnitlemisele. Vanema põlvkonna 
inimestele toimuvad ka tantsuõhtud 1970-1980 aastate diskostiilis. Ning parem 
antakse tavaliselt Lasnamäel nooremale põlvkonnale: Lasnamäe Noortekeskuses  
töötavad mitmed huviringid, oma programmi pakub ka „Lindakivi“ kultuurikeskus. 
Leida endale sobivat tegevust on kõige lihtsam Lasnamäe linnaosa valitsuse 
interneti kodulehel aadressil: www.tallinn.ee/lasnamae.

Soovin kõigile meldivat ajaveetmist!

Kepikõnni treeningutel Pae pargis osales 
harrastajate klubi Moskvast

Tänastel noortel jääb puudu sotsiaalse-
test oskustest nagu näitab lisaks erine-
vatele uurimustele ka RuaCrew prak-
tika tugiteenusel käivate noorte põhjal. 
Nimetatud projektiga soovitakse anda 
noortele võimalus arendada oma sot-
siaalseid oskuseid ning ühtlasi ka mees-
konnatöö oskusi ja teistega arvestamist. 
Sotsiaalsete oskuste arendamine aitab 
noortel oma igapäevaeluga paremini 
hakkama saada, paranevad suhted sõp-
radega,  koolis ja kodus. See on aluseks 
tulevikus rahuldust pakkuvate õpingute 
ja töötamise võimalusteks ning seeläbi 
oma elu kujundamiseks.

Sügisel jätkub RuaCrew ja Politsei- ja Pii-
rivalveameti Põhja prefektuuri koostöö-
projekt „Sõbralikkus vs kius“, mida toe-
tab Tallinna linn. Ennetusprojekti raames 
viiakse Tallinna koolide algklassides läbi 
töötubasid, kus antakse lastele praktilisi 

teadmisi ja oskusi, kuidas olla üksteisega 
arvestav ja olulistest suhtlemisoskustest. 
Ühe grupiga toimub viis kohtumist.

Töötubade formaat annab sobiva võima-
luse läbi mitteformaalse õppe erinevaid 
aktiivõppe meetodeid kasutades aktiveeri-
da noori arutama erinevatel olulistel tee-
madel, mis on eelduseks edaspidises elus 
toimetulemiseks.

Vajadus antud projekti järele tulenes nii 
lastekaitsetöötajate, alaealiste komisjonide 
kui ka noorsoopolitseini üha enam kasva-
vatest pöördumistest, kus on tegemist nö 
koolikiusamisega algklassides.

Projekti raames arendatakse laste sotsiaal-
seid oskusi, treenitakse ühiskonnas aktsep-
teeritavaid suhtlemis- ja käitumisnorme 
ning toetatakse igapäevaste olukordadega 
hakkama saamisel.

Kevadhooajal viidi töötubasid läbi kahes 
Tallinna koolis, sügishooajal viiakse töö-
tubasid läbi kolmele grupile.

MTÜ RuaCrew on alates 2009. aastast 
pakkunud Tallinnas elavatele noortele sot-
siaalsete oskuste arendamiseks rühmatöö-
sid ning erinevatel teemadel töötubasid. 
Lisaks pakutakse abiõpet, mentorlust ja 
koolitusi. 

Rohkem infot: www.ruacrew.ee

Annegrete Johanson
MTÜ RuaCrew, projektijuht

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Oktoobri alguses külastas Eestit Moskvast 
pärit kepikõnni harrastajate klubi 
„Majakas“. Klubi liikmed külastasid 
Lasnamäe Linnaosa Valitsust ja vahetasid 
kogemusi ning arvamusi meie linnaosa 
kepikõndijatega. Seejärel toimus ühine 
kepikõnni treening Pae pargis Moskva 
instruktori Olga Jakovleva ja meie 
instruktori Rene Meimeri juhendamisel.

Lastega ühiselt sõpruse poole

Noor kokk käis Euroopat vallutamas
kutseõppur, kes pani oma oskused proovile 
Euroopa parimatega. „Viies koht ja meis-
terlikkuse medal tähendab minu jaoks, et 
olen valinud õige eriala ja edasi läheb ai-
nult paremaks,” ütles Martin. Võistlused 
kestsid kolm päeva ning Merit pidi kahek-
sa ja poole tunni jooksul tegema seitse eri-
nevat rooga. 

Meriti sõnul oli suurvõistlusel kõige ras-
kem toime tulla pingega ja mahtuda ette 
antud aega. „Võistlemas oli üle 500 noore 
41 erineval erialal, pealtvaatajaid oli väga 
palju ja kohtunikud jälgisid iga minu liigu-
tust. Kogu see kogemus oli super, teeksin 
seda iga kell uuesti,” lisas ta. 

Kuldmedali tõi koju Tartu Kutseharidus-
keskuse vilistlane Silver Mähar veebidi-
saini erialal. Lisaks kullale said eestlased 
Silver Mähar ja Kuressaare Ametikooli 
graafiline disainer Martin Siilak multimee-
dia meeskonnana pronksi. 

Veel tunnustati meisterlikkuse medalite-
ga Silver Mäharit, ehitusviimistlejat Elsa 
Pärnat, plaatijat Taimo Avloid ja restorani-

teenindajat Diana Tšistjakovat. Meisterlik-
kuse medal antakse võistlejatele, kes ko-
guvad 600 punktist vähemalt 500 punkti ja 
sellega tunnustatakse nende suurepäraseid 
kutseoskusi.

Euroopa kutsemeistrivõistlustel esindasid 
Eestit noored meistrid eri ametikoolidest. 
Võistlustulle astusid kümne eriala kutse-
õppurid: trükkal, plaatija, ehitusviimistle-
ja, graafiline disainer, kokk, restoranitee-
nindaja, veebidisainer, mehhatroonikud, 
floristid ja IT-meeskond.

Iga kahe aasta tagant toimuv EuroSkills on 
noortele üks tähtsaimaid kutseoskuste tes-
timise ja näitamise kohti. Võistlustel osales 
rohkem kui viissada õpilast 25 riigist ning 
mõõtu võeti 41 erialal. EuroSkills on hea 
võimalus noortele, kes on edukalt osale-
nud Eesti kutsevõistlustel. Seni on Eesti 
koondis EuroSkillsist osa võtnud kolmel 
korral ja koju on toodud 20 erinevat meda-
lit. Noorte treeninguid ja osavõttu rahvus-
vahelistel võistlustel korraldab Sihtasutus 
Innove.
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Loodav arengukava muudab 
linnaosa veelgi atraktiivsemaks ja 
konkurentsivõimelisemaks

Kuidas saada teed kiiresti korda

Jüri Ratase jalgrattavõistlus tähistas juubelit 
osalusrekordiga

Poliitilised mängud turvalisuse ümber

Tänases maailmas konkureerivad oma-
vahel nii ettevõtted kui ka kõik territo-
riaalüksused - vallad, linnaosad, linnad, 
maakonnad ja riigid. Erinevad piirkonnad 
konkureerivad elanike, tööjõu, turistide 
ja investeeringute pärast. Seetõttu seisab 
iga territoriaalüksuse ees küsimus, kuidas 
muutuda atraktiivsemaks erinevatele sih-
trühmadele ja kuidas olla konkurentsivõi-
melisem. Sellele küsimusele vastuse leid-
misest sõltub piirkonna areng.

Konkurentsivõimelistes piirkondades soo-
vivad inimesed elada, sest seal on piisaval 
hulgal töökohti ja vaba aja veetmise või-
malusi. Kogu sotsiaalne infrastruktuur on 
neis piirkondades kujundatud läbimõeldult 
ja elanike vajadusi arvestavalt. Lasnamäe 
linnaosa elanike arv on viimastel aastatel 
kiiresti kasvanud ja edasine areng nõuab 
tarka planeerimist. Seetõttu on Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus algatanud uue arenguka-
va koostamise, mis tagaks sihipärase aren-
damise aastani 2030.
Selle jaoks kujundame linnaosa visiooni 
2030. Määratleme erinevate valdkonda-
de prioriteedid ja strateegilised eesmärgid 

Suvi on läbi. Septembris algas korteriühis-
tutele suunatud infopäevade uus hooaeg, 
mille avas traditsiooniliselt Lasnamäe lin-
naosa vanem Olga Ivanova. 
Esimesel infopäeval esitleti ning vaadati 
läbi tänapäeval eriti aktuaalseks saanud 
teema „Asfaldikatte remont, hoovide ning 
parkimisplatside korrastamine. Küsimused 
ning nende lahendamise võimalused“.
Lasnamäe linnaosas on 136 tänavat, nen-
dest paljud, eriti hoovisisesed teed, vajavad 
teekatte remonti. Ehitusabitehnika OÜ eri-
ala spetsialistid (kaubamärk E- ASFALT) 
rääkisid teekatte kapitaal- ning lokaalre-
mondi võimalustest. 
Esitleti asfaldist teekatte remondi tehno-
loogia innovaatilist materjali – POLÜ-
MEER külmasfalti. Antud tehnoloogia 
on välja töötatud umbes 10 aastat tagasi 
ning edukalt kasutatud paljudes maailma 
riikides erinevate ilmaoludega. Ameerika 
Ühendriigid ja Prantsusmaa, Kanada ning 
Inglismaa, Saksamaa ning Brasiilia, Hiina 
ja Norra, Rootsi ja Iraak, Ukraina ning Taa-
ni, Holland ja Soome – see on vaid murd-
osa riikidest, kus antud tehnoloogiat ka-
sutatakse. Juba üle aasta kasutatakse seda 
edukalt ka meil.

6. septembril toimus Pirital juba kümnen-
dat korda Jüri Ratase jalgrattavõistlus. 
Ilus ilm tõi kohale jalgrattasõpru kõikjalt 
Tallinnast ning Pirita Velodroom täitus 
rõõmsate laste ja täiskasvanutega. Võistlus 
toimus taaskord viies kategoorias – kuni 
6-aastased, 7-12 aastased, naised, mehed 
ja ratastoolisõitjad. Kokku tuli jalgratta-
võistlusele 615 osalejat. Mul on siiralt hea 
meel, et huviliste arv on järjekindlalt tõus-
nud ning see innustab mind võistlusega 
jätkama.

Tänu kümnetele vabatahtlikele ja koos-
tööpartneritele suutsime ka tänavu korral-
dada jalgrattavõistlust ilma osavõtutasuta, 
mis on alati olnud minu põhiline eesmärk. 
Uuendusena kogusime vabatahtlikke an-

ning koostame tegevuskava aastateks 2015 
kuni 2020. 
Töö käigus analüüsitakse linnaosa arengut, 
seda mõjutavaid Tallinna Linnavolikogu ja 
Tallinna Linnavalitsuse arengulisi doku-
mente ning teisi teadaolevaid seisukohti 
linna arengulistes küsimustes. Samuti ka-
sutatakse töö käigus Tallinna kohta käivaid 
varasemaid uuringuid ja analüüse, mis 
tagavad parema arusaamise linnaosa aren-
guvajadustest ja –võimalustest ning või-
maldavad täpsemalt prognoosida tulevikus 
toimuvaid tõenäolisi arenguid.

Arengukava koostamiseks moodustati 
kuus töörühma, kes annavad oma sisulise 
panuse arengukavasse. Arengukava koos-
tades võtame arvesse ka Lasnamäe Posi-
tiivne programm 2014-2018 raames lin-
naelanike poolt tehtud ettepanekuid, mida 
oli ühtekokku üle 700. Arengukava arutab 
põhjalikult läbi ka linnaosa halduskogu.
Lisaks toimub novembrikuu lõpus ka 
arengukonverents, kuhu kutsume oma ala 
eksperdid, et nendega üheskoos dokument 
lõplikult läbi arutada.
Selleks, et linnaosa elanikud saaksid loo-
dava arengukavaga tutvuda, siis see avali-
kustatakse mitmel pool, näiteks ka linna-
osa kodulehel: www.tallinn.ee/lasnamae
Suur tänu kõigile, kes on nõus jagama in-
formatsiooni ja oma teadmisi. Eriline tänu 
ka kõikidele töörühmade liikmetele, kes 
panustavad oma aega ja teadmisi arengu-
kava koostamisse.

Käesoleva tehnoloogia peamisteks eelis-
teks on kasutuse lihtsus, töökindlus ning 
remonditööde madal maksumus.
Oluliseks teguriks on võimalus kasutada 
remondimaterjali ka väikestel pindadel, 
kuna materjal on pakitud 20-kilostesse 
kilekottidesse. Pakitud materjali on lihtne 
tarnida ning säilitada (säilitamisaeg on 2 
aastat). Remonditöid on võimalik teosta-
da iga ilmaga, tootja poolt garanteeritud 
materjali kasutamise temperatuurne diapa-
soon on alates -30 kuni +40 kraadini. Töö-
de teostamiseks pole vajalik ka kaevu või 
löökaugu pinnase spetsiaalne ettevalmis-
tus või kohmakate seadmete kasutamine. 
Asfaldi polümeersegu lihtsalt paigutatak-
se auku, tasandatakse ning tihendatakse. 
Liikluse saab taastada koheselt peale tööde 
lõppu!
Tööde teostamiseks pole vajalik kallis 
tööehitustehnika, mis oluliselt vähendab 
remonditööde maksumust: eriti on kokku-
hoidu märgata väikeste pindade puhul (lo-
kaalne aukude remont).
Nimetatud eelised saavutatakse uute teh-
noloogiate ning polümeeride kasutamise 
abil materjali tootmisel. 

Antud tehnoloogia ning materjali abil said 
korteriühistud võimaluse kiiresti ning töö-
kindlalt remontida teekatet hoides samal 
ajal oluliselt kokku oma rahalisi vahen-
deid. Lasnamäel ning samuti ka Tallinna 
teistes linnaosades jõuti juba hinnata tööde 
ning materjali kvaliteeti, remontides oma 
hoovide territooriumi ning parkimisplatse.

netusi mittetulundusühingule Lastekeskus 
Tähetorn. Tegemist on tegusa kodanikual-
gatusega, mis aitab ja toetab vähekindlus-
tatud peredes elavaid lapsi. Täname kõiki 
toetajaid ning jätkame heategevuse eden-
damisega ka järgmistel aastatel.  

Käesoleval aastal startisid kõige pisemad 
Selveri Tibusõidus (450m) ja veidi vane-
mad Jaffa lastesõidus (2km). Mul on siiralt 
hea meel, et sündis uus lasterekord ning 
kokku tuli üritusele 351 heatujulist pois-
si ja tüdrukut. Lastesõitudes aega ei võe-
ta, vaid kõik tublid osalejad said medali, 
väikse kingituse ja diplomi. Oluline on just 
osavõtt ning sportlike eluviiside propagee-
rimine juba väikesest peale. 

Täiskasvanute arvestuses (10km) oli tä-
navu kohal 259 osalejat. Meeste ja naiste 
arvestuses võeti küll aega, kuid medali ja 
kingituse said siiski kõik jalgratturid. Sa-

nikud – lapsed).
Selle asemel, et suunata lisajõude võitlusse 
kuritegevusega, mis ohustab meid siin ja 
praegu, on valitsus valmis kuulutama meie 
vägagi kasina eelarve vahendeid riigi turva-
lisusele hüpoteetilise vaenlase eest. 

Ämari lennuvälja rekonstrueerimise eest 
maksime 75 mln. eurot. Seal praegu baseeru-
vate Taani ning neid septembris välja vahe-
tanud Saksa hävitajate eest, samuti ka Eestis 
150 ameerika eriüksuse sõdurite paiknemise 
eest, tuleb vaid käesoleva aasta jooksul ta-
suda 3,5 mln. eurot. Nüüd aga oleme nõus 
maksma terve brigaadi (ehk peaaegu 500 
sõduri) kohaloleku eest. Kusjuures meie va-
litsus ignoreeris selles küsimuses isegi Sak-
samaa kantsleri Angela Merkeli seisukohta, 
kes kutsus ülesse mitte õrritamaa Venemaad 
uute NATO baasidega selle piirialade kõrval, 
et mitte tõsta seda pinget, mis juba praegu 
valitseb lääne ja ida vahel. Seda enam, et al-
lianss on kohustatud täitma lepingu viiendat 
punkti sõltumata sellest, kas meie territoo-
riumil on olemas 150 või 500 NATO sõdu-
rit. Ning kui vahet pole, siis milleks maksta 
rohkem?
Kuid tundub, et meie ministrid eesotsas 
peaministriga, kes veetsid oma ajateenistu-
se aega parteiametikohtadel ning valimisis-
tungitel, otsustasid alustada sõjalist mängu, 
mõistmata täiel määral selle mõtte kõiki 
tagajärgi. Samal ajal toimuvad Kaitseminis-
teeriumis imelikud asjad. Kolm aastat tagasi 
korraldas selles asutuses tulistamise Karen 
Drambjan, läbides relvadega kõiki turva-
kontrolle ning hiljuti sooritas seal enesetapu 
meie riigi turvalisust kaitsnud kaitseliitlane. 
Tuleks äkki eelkõige muretseda kaaskodani-
ke turvalisuse eest nende igapäevases elus 
asutustes, linnade tänavatel ning kodus? 
Kui ainult meie valitsus sama kergelt nagu 
NATO eesmärkide jaoks, oskaks otsida va-
hendeid ka siseriikliku julgeoleku jaoks. Kui 
need lisa 3,5 mln eurot nimetatakse valitsus-
ringkondades mitte eriti suureks summaks, 
siis ilmselt on võimalik leida vahendeid ka 
politseinike palgatõusu jaoks. Reaalse pal-
gatõusu jaoks, sest politseiniku palgakasv 
peale praeguse reformi teostamist bruto-
summas saja euro võrra ei taga talle isegi 
riigi statistiliselt keskmist palka, mis teises 
kvartalis ületas 1000 euro piiri. Ma arvan, et 
inimesed, kelle tööks on igapäevaselt ning 
-öiselt kaitsta meid ning meie lapsi, peaksid 
saama ka väärilist palka, mis motiveerib neid 
oma ametikohustusi täitma. Kui inimesed 
igas linnas tunnevad ennast turvaliselt ning 
kaitstud politsei poolt erinevat sorti kurjate-
gijate eest, siis on tagatud ka riigi turvalisus 
tervikuna.

Valitsuskabineti istungil jõuti kokkuleppele 
järgmise aasta riigieelarve tulude ja kulude 
osas. 8,5 miljardist eurost läheb kaks prot-
senti riigikaitse tarbeks. Sooviksin meelde 
tuletada, et peaaegu 30 NATO liikmesriigist 
vaid Eesti, Ameerika Ühendriigid, Suurbri-
tannia ja Kreeka täidavad hetkel Põhja-At-
landi alliansi nõuet riigikaitse kulude osas. 
See asjaolu, et meie riik täidab endale võe-
tud kohustusi, teeb muidugi meile au, eriti 
arvestades olukorda, et pehmelt öeldes mitte 
vaene Saksamaa eraldab NATO-le vaid 1,3% 
oma SKT-st, Itaalia – 1,2%, ning ka kohu-
setundlikud britid alandavad vaikselt oma 
alliansiga seotuid kulutusi, rääkimata juba 
teistest vähem jõukatest partneritest. Meie 
valitsus on aga nõus maksma, lisaks tava-
listele kahele kaitseprotsendile, ka NATO 
alaliste baaside juuresoleku eest meie riigi 
territooriumil. 

Samal ajal moodustab Eesti SKT põhiosa 
teenuste sektor (69%). Eesti Arengufondi 
tellimusel 2008. aastal korraldatud uuringu 
„Eesti konkurentsivõimelisus praegu ning 
tulevikus“ järgi, prevaleerivad riigis hotel-
liteenused ja kaubandus, vähetootlik ehitus, 
mitte aga kõrgetootlikud kommertsteenused, 
tootmine ning finantsvahendus. Tootlikkus 
on väga madal. Veel tol ajal soovitati meile 
arenenud riikide majandustaseme saavuta-
miseks reorganiseerida meie majandust. Mis 
selle ajaga muutus? Mitte midagi. Alates 
2013. aasta lõpust oli SKT kasv negatiivne 
ning ka selle aasta väljavaated on kõikide 
kommertspankade, samuti ka riiklike ra-
handusasutuste poolt alandatud. Ning see 
oli veel enne EL, seal hulgas ka Eesti poolt, 
Venemaa suhtes seoses Ukraina sündmuste-
ga sisse viidud sanktsioone. Sanktsioonide 
efektist saame teada selle aasta lõpuks.

Kelle arvelt maksame siis NATO sõdurite 
kohaloleku eest? Tundub, et praegusel etapil, 
on nendeks Politsei- ja Piirivalve ametitöö-
tajad, seega ohverdame meie siseriiklikku 
turvalisust  riigikaitse nimel hüpoteetilise 
vaenlase tõttu. Erinevalt õpetajatest ning 
meedikutest, ei tohi politseinikud välja astu-
da pikettides või tulla miitingutele palga- või 
töötingimuste  parandamise nõudmistega. 
Ilmselt seetõttu, et see riigitegevuse vald-

kond reformitakse pidevalt ning just hetkel 
on uue reorganisatsiooni aeg. Jutt käib 5000 
korrakaitsjate seast 270 inimese koondami-
sest, mis suurendab ameti töötasu fondi re-
servi peaaegu viie miljoni euro võrra. Refor-
mi teostajad väidavad, et reformi tulemusena 
muutuvad korrakaitsjad rahvale lähemaks. 
Ning selle läheduse eest makstakse neile 
vähemalt 990 eurot kuus. Politsei pressiesin-
dajad kinnitavad, et koondamise alla satuvad 
vaid keskorganite ametnikud ning praegu-
sed konstaablid ei pea tulevikus ühendama 
tööd kohapeal patrullteenistusega, kuna 
pooled nendest viiakse lihtsalt patrulltee-
nistusse üle. Kuidas on võimalik muutuda 
„rahvale lähemaks“, kui igaüks allesjäänud 
konstaablitest peab teenindama miinimum 
10 000 elanikkonnaga regiooni, jääb aga 
saladuseks. Seda enam, et mitte igal pool 
ei ela rahvas nii kompaktselt nagu näiteks 
pealinnas. Konstaabel ei tea enam oma n.n. 
kontingenti isiklikult, patrull aga reageerib 
vaid juba sooritatud õigusrikkumise peale. 
Seega võib elanikkonna turvalisuse kasvust 
vaid unistada, rääkimata juba kuritegevuse 
profülaktikast ning ennetamisest.

Kõik see toimub olukorras, kus üldise ku-
ritegevuse taseme alanemise juures jäävad 
levinumateks seaduse rikkumisteks just 
konstaablite tegevusvaldkonda kuuluvad 
kuriteod – vargused, isikuvastased kuriteod. 
Aasta alguses sõnastas riigiprokurör, et lähi-
tuleviku peamiseks prioriteediks on võitlus 
alaealiste suhtes sooritatud seksuaalkurite-
gude vastu. Siin ei saa me unustada 9-aastase 
Varja Ivanova tapmist Narvas, mille lahen-
damist nimetas politsei enda auasjaks. Siia-
maani on see olnud kahjuks tulemusteta. Kas 
on lootust, et reform aitab – see on muidugi 
retooriline küsimus.

Praegune siseminister Hanno Pevkur märkis 
aasta alguses, olles siis veel justiitsministri 
ametikohal, olulisimate lahendamist vaja-
vate probleemide hulgas retsidivismi ning 
järelevalvet vanglast vabanevate inimeste 
üle. Vaid iga neljas endistest kinnipeetava-
test satub  järelevalve alla, paljud neist aga 
sooritavad korduva kuriteo ühe aasta jook-
sul. Läti näide, kus septembri alguses pidas 
politsei kinni 38-aastase mehe, kes ründas 
korruselamu trepikojas 9-aastast tüdruku. 
Kurjategija omab juba sarnaste tegude eest 
mitu süüdimõistmist. Ta vabanes vaglast, 
kus viibis viis aastat sooritatud kuriteo eest, 
alles maikuus. Meil pole kahjuks olukord 
pedofiilidega võitluse osas oluliselt parem 
(minu hinnangul on nad kõige ohtlikumad 
kurjategijad, sest nende ohvriteks on meie 
kõige nõrgemad ning kaitsetumad kaaskoda-

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

27. oktoobril ja 29. oktoobril algusega kell 15.00 toimuvad 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54, Tallinn) 
korteriühistute infopäevad.
Infopäevad on jaotatud kahele päevale 27. oktoobril vene keeles ja 29. 
oktoobril eesti keeles.

Päevakord:
1. Kodune tuleohutus, evakuatsiooni teed, keldrite ja pööningute 

korrashoid. (Päästeamet)

Palume aktiivset osavõttu!

Jaanus Riibe
Lasnamäe 
linnaosa vanema 
asetäitja

Julia Timerbulatova
Lasnamäe linnaosa 
valitsuse nõunik

Olga Ivanova
Lasnamäe 
linnaosa vanem

mamoodi said autasustatud viis spordisõp-
ra, kes võistlesid ratastoolisõidus. Ühtlasi 
jagati toetajate poolt veel kümneid erine-
vaid kingitusi, mida aitasid välja loosida 
Pirita linnaosavanem ning naiste- ja mees-
tesõidu võitjad. Suurematest auhindadest 
läksid loosi Tallinki perereisid Rootsi ja 
Soome, kaks jalgratast ja kolm muusika-
keskust Sony Centeri poolt.
Naiste arvestuses kaitses oma tiitlit Daisi 
Rist, teise koha saavutas Ebe Siimson ning 
kolmandana lõpetas Ele Siimson. Meeste 
seas tuli võitjaks Juri Molev, kellele järg-
nesid tihedas konkurentsis Siim Suvi ja 
André Aduson. Naise ja meeste parimad 
said karika ning täiendavaid auhindu. Kõik 
tulemused ja osalejate nimekirjad on saa-
daval minu kodulehel http://ratas.ee/in-
dex2.php?pid=16&id=16 .

Jüri Ratas
jalgrattavõistluse peakorraldaja
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LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/lasnamae

LASNAMÄE LEHT
E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Reklaaami tellimine, 
kirjastus ja levi  Päike OÜ 
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI
Üritused oktoobris:
25.10 kell 16.30 Heategevuslik tantsukontsert. Pilet 3/5€
25.10 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt  Mati Duo. Pilet 4€
27.10 kell 17.00 Filmiõhtu. Kohtumised Tarkovskiga. Loominguline kohtumine stsenaristi ja režissööri Tamara Lapiginaga 
(Sankt-Peterburg) ja tema filmi Arseni Tarkovski “Armastus” esilinastus. Film Andrei Tarkovski „Peegel”. Tasuta.
31.10 kell 18.00 Kontsert „Kuldsete lehtede laulud” Merike Susi laulud hingele, kaastegev Tarvi Jaago (flööt), Tantsuteater 
RADA, ansambel IRIS, mustlastantsuansambel AL SOL. Piletid eelmüügist hinnaga 5€ ja kontserdi päeval 7€, piletid saadaval 
kultuurikeskuse infolauas.

Üritused novembris:
01.11 kell 19.00 Jazzi kontsert. Esineb Princetoni Ülikooli jazziviisik Anthony Brankeri juhatamisel. Tasuta.
08.11 kell 16.00 Kontsert „Parimad laulud”. Sergei Maasin, mustlastantsuansambel AL SOL. Pilet 5/7€
08.11 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
11.11 kell 10.00 – 15.00 Lasnamäe töömess. Tasuta.
13.11 kell 18.00 Kontsert „Hüvasti sügis”. Kontserdil esinevad Kesklinna Sotsiaalkeskuse kollektiivid: vokaalansamblid Mi-
raaž, Liivalaid, Vanaisad, orkester Liivabänd, solistid Rudolf Ernesaks ja Kristiina Õunapuu, võimlemisrühm Kollanokad ja 
seeniortantsijad. Tasuta.
14.11 kell 19.00 Hansa tsirkuse etendus „Magic Circus”. Pilet: sooduspilet 10€, täispilet 15€
15.11 kell 18.00 Kontsert „Tõeline šansoon”. Laulab Jevgeni Kunevitš ja Aleksander Adrimal (Sankt-Peterburg)  Pilet 5/10€
16.11 kell 18.00 Pole Dance Stuudio kontsert. Pilet 10€
22.11 kell 17.00 Sergei Voronovi kontsert. Pilet 5/7€
22.11 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Siiri Känd&Combo bänd. Pilet 4€
23.11 kell 15.00 Zlatõje Gorõ kontsert. Pilet 5€

Näitus: kuni 31.10 Valeri Smirnov “Plakat 1970 – 1990 retrospektiivne näitus”.

Nüüdsest on võimalik eaka inimese või lapse 
asukohta määrata silmapilkselt

Tallinna Botaanikaaed ootab selle aasta viimasele näitusele 
„Nõiataimed“, mis toimub 14. – 16. novembrini

Energiapäev tutvustab säästvaid lahendusi

Novembris paisatakse Eesti tehniliste 
seadmete turule uudistoode, mis või-
maldab eaka inimese või lapse asukohta 
maksimaalse täpsusega määrata. Seade 
teavitab teid ka siis, kui teie lähedasele 
inimesele on vaja abi osutada.

Lola nimeline seade on äärmiselt lihtsa vä-
limusega – see on hädaabi kutsumise nupp, 
sisseehitatud GPS-i, löögianduri ja kahe-
suunalise GSM-sidemega. See tähendab 
seda, et seadme omaniku asukohta fiksee-
ritakse pidevalt. Kui eakal inimesel hakkab 
õues halb ja ta kaotab tasakaalu, siis üks 
anduritest fikseerib kukkumise ja kutsub 
automaatselt abi. 
See seade on asendamatu ka siis, kui laps 
eksib ära või satub ohtlikusse olukorda. 
Ühest hädaabi kutsumise nupu vajutusest 

piisab, et seade saadaks signaali abikesku-
sesse.
Seade on ühendatud ööpäevaringselt töö-
tava abikeskusega. Abikeskuses on olemas 
andurite kandjate isiklikud andmed ja hai-
guslood. Keskuses töötab kvalifitseeritud 
arst. Kukkumise, haigushoo või võimaliku 
ohu korral – igas kriitilises olukorras tea-
dustab dispetšer kliendi sugulasi. Vajaduse 
korral kutsub dispetšer päästeteenistuse 
või politsei.

Statistika näitab, et üle 30% inimestest va-
nuses üle 60 juhtuvad vähemalt üks kord 
aastas kukkumisega seotud õnnetused. 
50% sellistest juhtumitest ei suuda kanna-
tanu iseseisvalt abi kutsuda. 10% juhtumi-
test on kukkumise tagajärjeks luumurrud ja 
7% juhtumitest tõsisemad siseelundkonna 

traumad. Uue tehnoloogia loojaid on sel-
lise seadme valmistamise mõttele viinud 
ka statistika kadunud laste juhtumitest. 5% 
lastest vanuses 3-5 aastat on vähemalt üks 
kord aastas ära kadunud. 90% kadunud las-
test leitakse 2-3 tunni jooksul, 9% leidmi-
seks kulub mitu päeva ja 1% jääb leidmata.
Eesti turule tuuakse momentaalse abi kut-
sumise teenus SimView. Faktiliselt kuju-
neb see Eesti seadmete turul järjekordseks 
läbimurdeks, kuna sarnase eesmärgiga 
seadmetest eristab Lolat see, et see pole 
ühegi teise lisaseadmega seotud (näiteks 
mobiiltelefoni, nutitelefoniga vms) ning on 
võimeline töötama absoluutselt igas kohas 
(tänaval, linnas, linnast väljas, paksude 
seintega hoones jne). Lisainfo SimView 
teenuse kohta internetis www.simview.
eu või telefonil 643 33 33.

November on müstiline kuu, on hingede 
aeg. Millal siis veel tutvust teha nõiduslike 
taimedega, kellel on erilised võimed kuul-
da kuulmatut, näha nähtamatut ja ennusta-
da ette tulevasi sündmusi. Taimi on ajast 
aega kummardatud kui jumalaid, neile on 
toodud ohvreid ja annetusi. Taimedelt palu-

takse raha ja rikkust, tervist ja õnne. Nen-
de abil võetakse ette astraalseid rännakuid 
teistesse maailmadesse, kutsutakse kohale 
tuult ja vihma, peletatakse eemale vaenlasi 
ja nõidu. Näituse külastaja saab hüva nõu 
armastuse ja raha ligimeelitamiseks, vaen-
lase kahjustamiseks ja haigustest vabane-

miseks. Näitusel kohtutakse paljude tuntud 
kodumaiste taimedega, nagu kask, paju, 
pärn jt, kes oma imevõimete poolest ei jää 
alla ka sellistele kaugete maade eksootilis-
tele võluritele nagu püha kadambapuu, nee-
mipuu, uimakaktus, elevanditapp jt, kellega 
samuti näitusel on võimalik tutvust teha.

14. novembril toimub Tallinnas Rävala 
pst 8 Tallinna Energiaagentuuri eest-
võttel seminar, kus teadlased selgitavad 
elamute tervikrekonstrueerimise ole-
must, jagavad soovitusi energiasäästuks 
ning hindavad tasuvust. Päev hiljem on 
Tallinna Keskkonnaameti ja Tallinna 
Energiaagentuuri korraldusel Mustika 
keskuses energiapäev, kus kogupereüri-
tusel tutvustatakse säästlikku eluviisi – 
energiaressursside kokkuhoidu ja asja-
de taaskasutamist.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu meenu-
tas, et Tallinn on astunud viimased 20 aas-
tat tõhusaid samme linlaste elamute sooju-
se säästmisele. Linnavalitsuse algatusel ja 
rahvusvaheliste pankade toel on hoonete 
algelisi soojasõlmi asendatud automaatse-
te soojussõlmedega ning tasakaalustatud 
korrusmajade püstikute küttesüsteeme. 
Moodsad süsteemid hoiavad ära majade 
ülekütmise ja tagavad ühtlase temperatuuri 
elamu kõikides korterites. 
 
„20 aastaga on maailm teinud suure aren-
guhüppe. Praegu oleme olukorras, kus 
energiahinnad tõusevad ja on mõistlik 
astuda järgmine samm kodudes energia-

tõhususe tõstmiseks. Energiatsäästev in-
vesteering tuleb hoolikalt läbi kaaluda ja 
selle eluiga olgu vähemalt ühe inimpõlve 
pikkune,“ märkis Sarapuu.

Uuenduslikke lahendusi vaagime 14. no-
vembril kell 11 Rävala pst 8 toimuval 
seminaril „Elamute tervikrekonstruee-
rimine.“ Tallinna Tehnikaülikooli tead-
lased selgitavad tervikrekonstrueerimise 
olemust ja nende soovituslikke pakette 
ning tasuvust. Oma kogemusi tervik-
rekonstrueerimise tulemustest energia 
säästmisel jagavad selle juba teostanud 
korteriühistud. MTÜ ESAKODA liikmed 
tutvustavad tervikrenoveerimise tehnilisi 

lahendusi ja võimalusi. KredEx’i esindaja 
räägib järgmisel aastal jõustuvatest uutest 
toetustest õliküttel katelde vahetamise ja 
korterelamute tervikliku rekonstrueerimise 
riikliku toetamise kohta. 

Seminarile on teretulnud korteri- ja eramu-
omanikud, energiaaudiitorid, insenerid ja 
teised, kes soovivad panustada jätkusuut-
liku energia arengusse Tallinnas ja Eestis.

Kogupereüritus Tallinna Energiapäe-
vana toimub Mustika kaubanduskes-
kuses Tammsaare tee 116 laupäeval, 15. 
novembril kell 12. Energiapäeval jätkub 
tegevust kogu perele. Soovitame kõigil 
tutvuda Mustamäe lasteaedade laste joo-
nistuste näitusega teemal „säästev eluviis“. 
Lastele ja täiskasvanutele on huvipakku-
vad robotite tegevused, Energiaavastuskes-
kuse teadusteatri etendused, taaskasutuse 
töötoad jms. Renoveerimishuvilised saa-
vad minimessil tutvuda elamutele mõeldud 
energiasäästlike lahendustega. Näitame 
valgustuse arengut meie tubades pirrust 
kuni LED-lambini. Tuju tõstab tuntud ar-
tisti esinemine muusikalise vahepalaga. 
Kogupere energiapäeval leiab igaüks enda-
le sobiva tegevuse.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 15. ok-
toobri 2014 istungil korraldusega nr 
1537-k võtta vastu Katusepapi tn 14, 16, 
16a ja 16b kinnistute detailplaneering, 
RAAM Arhitektid AI OÜ töö nr 11KAT, 
millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 
0,48 ha suurusel maa-alal asuvate Katuse-
papi tn 14, 16, 16a ja 16b kinnistute liit-

mine üheks 90-100% ärimaa ja kuni 10% 
elamumaa sihtotstarbega krundiks ning 
ehitusõiguse määramine ühe kuni 4 maa-
pealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone 
või korteritega ärihoone ehitamiseks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallin-
na planeeringute registris http://tpr.tallinn.
ee/tpr/

DETAILPLANEERINGUD

Ta l l i n n a
E L A M U M A J A N D U S K O N V E R E N T S

8 .  n o v e m b e r  2 0 1 4  a l g u s  1 2 : 0 0
KULTUURIKESKUS KAJA, E.VILDE TEE 118, TALLINN

Teemad

< ROHELINE PEALINN

< SEADUSED JA PRAKTIKA

< KODUKULUDE KOKKUHOID

< KORTERMAJADE RENOVEERIMINE

< KORTERIÜHISTUTE TOETAMINE

< ELAMUTE TEHNILINE OLUKORD

REGISTREERIMINE ALATES 11:30 KOHAPEAL
SÜNKROONTÕLGE VENE KEELDE
ARUTELU TEELAUAS JA LOOSIMINE

Abilinnapea Arvo Sarapuu lambipirni 
vahetamas

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 632 1062, 

www.lindakivi.ee
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noorteleht
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse eriväljaanne „NOORTELEHT“             

Rahvusvaheline 
muusikapäev

On kujunenud meeldivaks tavaks, et kaks 
naaberkooli – Lasnamäe Muusikakool ja 
Tallinna Laagna Gümnaasium plaanivad 
tihti ühiseid ettevõtmisi. Selleaastasel rah-
vusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril 
andsid TLGs kaks kontserti Lasnamäe 
Muusikakoolis õppivad meie kooli õpila-
sed. Kontserti juhatas muusikakooli direkt-
riss pr Maile Harik, kes tutvustas erinevate 
pillide saamislugu, huvitavaid fakte heli-
loojate eludest ja loomest. Lisaks solistide-
le esines ansambli „Tuuleviiul“ vähenda-
tud koosseis meie kooli vilistlase, muusi-
kakooli õpetaja Kristi Alase juhendamisel.

Nostalgia – külaskäik oma 
lasteaeda

TLG üheksandate klasside õpilaste iga-
aastane traditsioon on käia õpetajate päeval 
külas oma kasvatajatel Laagna Rukkilille, 
Loitsu või Paekaare Lasteaias. 2. oktoob-
ril sammusime me – 22 tüdrukut  põnevil 
olles koolist kõigest paarisaja meetri kau-
gusel asuvasse Tallinna Laagna Rukkilille 
Lasteaeda. Kinkisime lasteaia juhatajale 
kimbu sügislilli ning soovisime kõigile 
head õpetajate päeva. Oleme alati olnud ka 
tunni või paar abiks kasvatajatele. Nii ka 
seekord. Mõned meist olid eelmisel aastal-
gi käinud seal, kuid oli ka neid, kellel üle 
pika aja esimene kord tagasi minna. Lastel 
oli magamisaeg ja õpetajadki said hetkeks 
puhata ning  meiega juttu ajada. Kui kas-
vatajad meid ära tundsid, olid kõik väga 
õnnelikud. See oli väga armas vaatepilt 
vanu mälestusi meenutades ja nähes, kui 

suureks ja kauniks on lapsed kasvanud, ei 
tahtnud kasvatajad neid tugevaid kallistusi 
üldse lahti lasta ning pisarad lausa kippu-
sid vägisi silma.

Meie kõigi jaoks oli see järjekordne tore 
kogemus ja me juba ootame järgmist aas-
tat, et seda jälle korrata saaks. 9a klass 
korraldab kevadel Tuule Lasteaia vanema 
rühma lastele spordipäeva meie kooli suu-
rel staadionil. Seda juba teist korda.

Kersti Annok
9b klass  

Rahvusvaheline 
liikumisnädal 
“MOVE Week” 

on iga-aastane üleeuroopaline sünd-
mus, mis on lahutamatu osa kampaaniast 
“NowWeMOVE”. “MOVE Week” toimus 
sel aastal 29. septembrist - 5. oktoobrini. 
Liikumisnädala eesmärk on tervisespordi 
ja sellest tuleneva kasu propageerimine 
Euroopas.
2. oktoobril osalesime Tallinna Laagna 
Gümnaasiumiga „MOVE Week“ sünd-
musel. Meie kool tähistas sel nädalal Eesti 
teatritegelase ja näitleja Paul Pinna 130 
sünniaastapäeva. Seostasime omavahel 
kaks sündmust ja võtsime ette jalgratta-
matka Paul Pinna mälestusmärgi juurde 
Metsakalmistul, kus asetasime mälestus-
märgile lillekimbu ja Laagna Gümnaasiu-
mi direktor Mait Tõitoja rääkis lühidalt 
Paul Pinna elust ja tema tähtsusest Eesti 
Teatri ajaloos.

Kerli Kuusk
TLG kehalise kasvatuse õpetaja 

Reede, 3.oktoober Tallinna 
Laagna Gümnaasiumis

3. oktoobril tähistasime kooliperega 
kahte sündmust – õpetajate päeva ja 
130. aasta möödumist näitleja ja lavas-
taja Paul Pinna sünnist.

Päev algas meeleoluka õpilaste kontserdi 
ja kohvijoomise ning kringli- ja ÕE tüdru-
kute küpsetatud muffinite söömisega. Pä-
risõpetajaid asendasid 9.-12. kl. õpilased. 
Direktor hr Mait Tõitoja tegi teatavaks iga-
aastased parima kolleegi, õpetaja ja töötaja 
tiitli värsked omanikud. Loeti ette direk-
tori libakäskkirjad, mis tekitasid lõbusat 
elevust saalis.
Järgnesid ettevõtmised, mis said alguse 
juba eelmise päeva rattamatkal.

Teatri ja teatritegemisega oleme seotud 
juba kooli algusaastatest alates. Meie teat-
riklasse on juhendanud sellised nimekad 
õpetajad nagu Leili Bluumer, Tamara Abel, 
Aino Arro, Krista Arbet, Inge Krjukov jt. 
Tahame loota, et meie endised õpilased 
Mait Malmsten, Kaido Veermäe, Kristjan 
Jõekalda, Meelis Rämmeld said just siit 
oma nn teatripisiku. Pärast mõningast pau-
si alustasime Lasnamäe LOV ja Tallinna 
Haridusameti toel taas nn teatritegemisega 
meie koolis. Käivitasime P.Pinna nimelise 
teatristuudio. Järjepidevuse huvides alusta-
me teatritundidega juba 1. klassis. Huvirin-
gides on näitlemist, kõnetehnikat, rütmikat 
jms võimalik õppida nii põhikooli- kui ka 
gümnaasiumiõpilastel. Teatristuudio õpi-
lased saavad oma tuleristsed koolis selle 
aasta Ettelugemise päeval 17. okt. Juhen-
dajaks on Minna Kohjus. Käesoleval aastal 
alustasime projektiga, mille käigus looda-
me kooli aula ümber kujundada kaasaegse 
valgus- ja helitehnikaga teatristuudioks.

P. Pinna 130. sünniaastapäeva puhul kü-
lastas kooli Teatri- ja Muusikamuuseumi 
teatriosakonna juhataja pr. Kirsten Simmo, 
kes tegi kogu kooliperele kokku 3 esitlust 

kuulsast teatritegelasest. P. Pinnast rää-
kides ei saanud  mainimata jätta Estonia 
teatri ajalugu, millega on P.Pinna tihedalt 
seotud. Samuti oli juttu Teatri- ja Muusi-
kamuuseumi ekspositsioonist ja arhiivi-
materjalidest, mis on kättesaadavad meie 
loov- ja uurimistööde tegijatele.

Teiseks külalisesinejaks oli meie kunagine 
õpilane, ooperitäht Oliver Kuusik, kes ei 
pidanud paljuks oma õhtuse G.F.Händeli 
„Rinaldo“esietenduse päeval tulla kooli ja 
P.Pinna-aegset A. Kapi laulu „Metsateel“ 
esitada. Nagu ta ise ütles, et ei oleks taht-
nud kuidagi sellest toredast võimalusest 
ilma jääda ja muidugi austusest P.Pinna 
vastu.

Oliver Kuusik esitamas A.Kapi laulu 
„Metsateel“

Päeva lõpul viisime õpetajatega ilusa 
sügislilledega korvi Rävala puiesteele 
P.Pinna sümboolsete jalajälgede juurde. 
Samas kohas asus ka kunagine vana Esto-
nia hoone.
Inimesed seisatasid, lugesid lindil olevat 
teksti, keegi ütles – nii armas, vanemad 
inimesed noogutasid - jaa, mäletame… 

Ilm oli võrratu, ees ootas nädalavahetus 
ning uus nädal oma täiesti uute tegemiste 
ja uute meeleoludega…

Anne Kato
TLG huvijuht

Osalemiseks fotokonkursil saatke oma pildid aadressile: 
lasnamae@noortekeskus.ee 

Konkursi reeglid:

• Esitada võib JPEG-formaadis digitaalseid fotosid
• Fotode kogus ühe osaleja poolt on kuni 3 tk.
• Pildi suurus ei ole väiksem kui 100*100 px.
• Temaatika peab olema seotud Lasnamäe linnaosaga
• Fotosid võetakse vastu kuni 31. novembrini 2014 a.
• Konkursist kokkuvõtete tegemine kuni 15. detsembrini 2014 a.

Meeleolukas nädalalõpp 
Tallinna Laagna Gümnaasiumis

Teatri-ja Muusikamuuseumi 
teatriosakonna juhataja pr. Kirsten Simmo

Lasnamäe Linnaosa Valit-
sus korraldab igal aastal 
õpilasesinduse juhtidele 
väljasõidu seminare. 

Käesoleval aastal korraldatakse väljasõit 
Haapsalu linna. Pildil õpilasesindajad koos 
linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibega.

Pae gümnaasiumis toimus 
õpetajate ning lasteaedade 
esindajate ümarlaud

Septembri viimasel reedel toimus Pae 
gümnaasiumis traditsiooniline üritus 
– ümarlaud lasteaedade esindajatega. 
Ametlikule kohtumisele eelneb alati 
meeleolukas ning eriti mudilaste poolt 
oodatav pidu – esimese klassi rebaste 
pidu.  Peol näitavad nad uhkusega oma 
kasvatajatele, mida nad on õppinud 
esimese koolikuu jooksul: loevad luuletusi, 
laulavad, kusjuures keelekümbluse klassid 
esinevad eesti keeles.

Sellised kohtumised toimuvad kord 
aastas juba mitmendat korda. Ümarlaua 
eesmärgiks on tõhustada koolide ja 
lasteaedade koostööd, välja selgitada 
arendamist vajavaid töö suundi, jagada 
oma õpetamise meetmeid ning uusi 
ideid. Nii näiteks hakkavad alates sellest 
aastast kooli logopeed ning psühholoog 
partnerlasteaedades läbi viima vanematele 
suunatud ning esimese klassi õpilaste 
adaptatsioonile pühendatuid loenguid.

Lapsed tulevad kooli veel lasteaia 
ettevalmistusgrupi kasvandikena: alates 
2006. aastast töötavad Pae gümnaasiumis 
ettevalmistusklassid nimega koolieelne 
akadeemia Proventus. Ettevalmistusgrupis 
õpetatakse lapsi lugema ja loendama, 
nendega suhtlevad psühholoog ja logopeed, 
toimuvad ka eesti ja inglise keele tunnid. 
Käesoleval aastal on Pae gümnaasiumis 
koguni viis esimest klassi, millest kaks on 
keelekümblusklassid. Ettevalmistusgrupis 
töötab kuus ettevalmistusklassi, millest 
kahes toimub õppetöö eesti keeles.

Anna Hurm
Tallinna Pae gümnaasiumi huvijuht

Lasnamäe Noortekeskus koostöös Lasnamäe Linnaosa Valitsusega 
kuulutab välja fotokonkursi „Lastesõbralik Lasnamäe“.

Fotokonkursi võitjate auhinnad:
• Parimaid töid eksponeeritakse fotonäitusel Lasnamäe Linnaosa Valitsuses
• Kolm võitjat saavad väärtuslikke auhindu

Ootame osalema kõiki Tallinna elanikke!
Ebakorrektsete isikuandmete esitamisel, autoriõiguste rikkumisel jms puhul kõr-
valdatakse pildid konkursilt.
Korraldajal on õigus teha tingimustes muudatusi, kõrvaldada osalejaid või töid 
ilma eelneva etteteatamiseta. 
Korraldajal on õigus avaldada konkursile esitatud pilte trükiajakirjanduses või 
meedias. 
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TTG-s on võimalik osaleda õppetöös 2-3 
päeval nädalas, valikuga hommiku- või 
õhtupoolsetes klassides õppimiseks. Alates 
aastast 2012 tegutseb koolis e-õppe klass, 
kus kontakttunnid toimuvad ainult kord 
nädalas, ülejäänud õppevormiks ja õpeta-
jate suhtlemiseks on Moodle`i keskkond. 
Neile õppureile, kel klassi lõpetamiseks 

õpilasesinduste kohtumised eesmärgiga 
arendada eri maade õppijate rahvusvahelist 
koostööoskust, tutvustada kaaslastele oma 
maa ajaloo, kultuuri- ja loodusväärtusi, lih-
vida esinemisoskust ja täiendada võõrkeel-
set suhtlemisvõimet.

TTG on kool, kus väärtustatakse elukest-
vat õpet ja pööratakse tähelepanu õppija-
tele paindlike õpivõimaluste leidmiseks. 
Toetame ja  nõustame oma õppureid  ning 
järgime kooli põhisõnumit  „Tule ja õpi, 
me aitame Sind “.
Tegemist on Eesti suurima täiskasvanu-
te gümnaasiumiga, kus hetkel õpib 970 
õppurit. Lisateavet kooli kohta saab leida 
aadressilt: www.tg.edu.ee/page/15 

Heiki Kiidli
Tallinna Täiskasva-
nute Gümnaasiumi 
direktor

Uute gümnasistide 
sulandumine Pae gümnaasiumis

Tegus Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Septembri lõpus veetsid nelikümmend 
Pae gümnaasiumi kümnenda klassi õpilast 
koos õpetajatega kaks unustamatut päeva 
Kallaste talus, kus korraldati üritused uute 
gümnasistide kollektiivi sulandumiseks. 

Viimastel aastatel kujunes Pae 
gümnaasiumis uus traditsioon: kümnenda 
klassi õpilased sõidavad kaheks päevaks 
välja laagrisse. Ürituse eesmärgiks 
on tutvustada noori omavahel vabas 
õhkkonnas, ühendada kollektiivi 
ning arendada klassisisese suhtlemise  
sotsiaalseid oskusi. Praktika näitab, et üha 
sagedamini moodustatakse linnakoolide 
kümnendaid klasse erinevate õppeasutuste 
vilistlastest. Selleks, et kiirendada 
õpilaste adaptatsiooni uues kollektiivis, 
otsustasid Pae gümnaasiumi õpetajad ja 
administratsioon korraldada aasta alguses 
väljasõite, kus õpilastele pakutakse 
võimalust koolituseks ning suhtlemiseks.  

Sel korral pakkusid Pae gümnaasiumi 
õpetajad ja psühholoogid uutele 
gümnasistidele võimalust osaleda 
grupitöös psühholoogiliste, loogiliste ning 
spordiülesannete lahendamisel. Esimese 
päeva jooksul pidid noored sünkroonselt 
liikuma ning tantsima, kandma paarides 

ämbrit veega käsi kasutamata, laskma 
ragulkaga mängusõdurite pihta ning 
lahendama loogilist ülesannet vee 
ümbervalamisel ühest ämbrist teisse. 
Samuti katsetasid noored oma usaldust 
üksteise vastu ning oskust kuulata teisi. 
Selleks pidid nad pimesi liikuma etteantud 
marsruudi järgi ning laskma paintball 
relvadest märgi pihta kinniste silmadega 
oma klassivendade juhatamise järgi. 
Oskust tegutseda meeskonnas, liikuda 
teistega kooskõlas ning anda selgeid 
käske – kõike seda said noored õppida 
huvitava mängu käigus, mille sisuks oli 
võistkonna liikumine punktist A punkti B 
suvesuuskadel nööride abil. 

Nende ja ka teiste ülesannete täitmine 
toimus tugeva tuule ning tõelise sügisese 

ilmaolu juures, mis omakorda nõudis 
õpilastelt kannatlikkust ning vastupidavust. 
Kümnenda klassi õpilased täitsid püstitatud 
ülesanded väärikalt ning teenisid oma 
tööga ja püüdlikkusega kuuma maasauna, 
maitsva rikkalikku õhtusöögi ning lõbusa 
ööni kestva disko. Teine päev algas kõrgete 
savitornide voolimisega, lauamängudega 
ning jalutuskäiguga metsas Padise 
kloostri juurde, kus neljateistkümnendal 
sajandil toimusid Jüriöö ülestõusu tähtsad 
sündmused, millest jutustas noortele 
lühidalt ajaloo õpetaja. 

Selline lähenemine õpilaste adaptatsioonile 
gümnaasiumis pole loomulikult uus. 
Kuid selle positiivset mõju klassi 
sotsialiseerimisele ning motivatsioonile 
õppida selles klassis tuleks kindlasti 
tunnustada. Sellised üritused nõuavad 
õpetajate loomingulist lähenemist. Seega 
sooviksin tänada kõikide osalejate nimel 
Nadežda Kirillovat, Valentina Skljarovat, 
Oksana  Šelenevat, Pavel Alonovit ning 
Larissa Lipovskajat. Suure tänusõnad teile!

Pavel Alonov, ajaloo õpetaja, üks ürituse 
korraldajatest, Katerina Dolskaja, 10а 
klassi õpilane.

Tallinna Kuristiku Gümnaasium on alati 
korraldanud üritusi, mis paljudele meel-
diks. Küll me laulame ja tantsime või 
hoopis näitame, kui tugevad me oleme. 
Lõpuks tuli TKG´l mõte, et peaks ka ini-
mesi mujalt kohale kutsuma. Kõik järgne-
vad üritused toimuvad 2014/15 õppeaasta 
jooksul ja sellest võivad soovi korral osa 
võtta ka kõik teised Lasnamäe linnaosa 
õpilased ja koolid. Aktiivset osalemist! 

Halloween
Halloween on üks meie kooli traditsioo-
nilisi üritusi. Sel aastal toimub see 29. ok-
toobril ning selleks tähistamiseks on välja 
mõeldud võistlus. Esimene osa on kõrvit-
sate lõikamine ja teine osa on viktoriin.

Hindeid antakse viies kategoorias: kõige 
traditsioonilisem, kõige nunnum, kõige 
hirmuäratavam, kõige loomingulisem ja 
kõige keerulisema teostusega. Viktoriinis 
küsitakse inimestel erinevaid ingliskeelse-
te maade ja Eestiga seostuvaid küsimusi.

Rammumees ja võimlemispidu
Tallinna Kuristiku Gümnaasium korraldab 
üritust „Rammumees“ juba viiendat aastat 
ning võistlus on ülelinnaline. Sel aastal toi-
mub võistlus 11. detsembril, kus esitatakse 
ka eelnevalt valmis valitud kooli paremad 
võimlemiskavad. Rammumehe võistluses 
pannakse proovile poiste tugevus erinevate 

ülesannetega, näiteks kangi rinnalt surumi-
ne, raskuste (kelleks on tüdrukud) kandmi-
ne kiiruse peale, kükkide tegemine raske 
kangiga ja muud sellist. Võimlemiskava 
saab iga klass ise valmis mõelda.

Aeroobikamiss ja -mister
Tegemist on TKG õpetajate algatatud, 
hästi organiseeritud ettevõtmisega, mille 
oleme laiendanud ka teistesse Lasnamäe 
koolidesse. Alg- ja põhikooli klassidele 
suunatud üritus motiveerib kõiki liikuma 
ning on tohutult populaarne. Sellel õppe-
aastal toimub see 7. aprillil 2015.
Korraldamisse on õpetajad-treenerid kaa-
sanud ka õpilasi: nii on kavade ettenäitaja-
te ja hindajate seas ka õpilasi. Uuendusena 
oleme viimastel aastatel lisaks eestikeelse-
tele koolidele üritusse tõmmanud ka Las-

namäe venekeelsete 
koolide keelekümb-
lusklassid. Samuti on 
õpetajad meie koolis siseselt aeroobika-
missi valimist laiendanud ka keskastmesse, 
kuna tüdrukud, kes algklassides valimistel 
osaledes said suurepärase kogemuse, taht-
sid seda ka hiljem jätkata.

Kuristiku laulu- ja tantsupidu
Juba pikka aega on meie kooliga kaasas 
käinud Kuristiku laulu- ja tantsupidu. Seda 
traditsiooni kanname edasi ka sellel õppe-
aastal, kui 28. mail 2015 pannakse Lasna-
mäe koolide parimad lauljad ja tantsijad 
proovile. Tantsijad esitavad erinevad ka-
vasid ja rahvatantse, lauljad saavad esitada 
nii koorilaule kui ka tänapäeva poplugusid. 
Kuristiku laulu-tantsupidu on juba peetud 
peaaegu 30 aastat!	  

	  

	  

	  

Tallinna Läänemere 
gümnaasium sai 25 aastaseks!

Käesoleval aastal tähistab üks meie lin-
naosa koolidest, Läänemere gümnaasium, 
juubelit. Juba kahekümne viie aasta jook-
sul õpivad selles õppeasutuses lapsed 
igasuguseid teadusi, saavad uusi tutvusi, 
parandavad oskust suhelda erinevate ini-
mestega ning oma keeleoskusi. Ilma sel-
liste oskusteta on kaasaegses maailmas 
sisuliselt võimatu toime tulla! Õpetajad 
suunavad oma õpilasi, aidates neid heade 
soovitustega ning tihti ka läbi eeskuju.

Kooli ajalugu algas 1989. aastal: selle aas-
ta 1. septembril  avas kool oma uksed 1055 
õpilasele. 1991. kuni 1995. aastatel pidi tol 
ajal veel 65. kool töötama kolmes vahetu-
ses. Sel ajal õppis seal 2311 õpilast! Käes-
oleval 2014. aastal on koolis 1087 õpilast, 
keda õpetab 72 pedagoogi.

Kooli esimeseks direktoriks oli Ivan Vas-
siljev. Tõeline proff ning suur inimene. 
Nõuandeid said temalt nii õpetajad kui ka 
teiste koolide direktorid. Uus juhatus hoi-
dis esialgselt kehtestatud taset ning tõstis 
selle veelgi kõrgemale. Täna juhib kooli 
noor ning õpilastee hinnangul kreatiiv-
ne direktor, selle sama kooli vilistlane D. 
Presnetsov.

2000. aastal oli Läänemere gümnaasium 
üks neljast koolist, kus avati keelekümb-
lusklass. Tänu sellele avanes õpilastel 
võimalus juba esimesest klassist alates õp-
pida nii eesti kui ka vene keelt väga heal 
tasemel. Seda tõestavad ka riigieksamite 
väga tublid tulemused.  Olulist rolli mängis 
selle juures gümnaasiumi endine direktor 
V.Novikov, kes 2014. aasta veebruaris sai 
Valgetähe teenemärgi kavaleriks panuse 
eest keelekümbluse arengusse. Samal ajal 
sai eesti keele õpetaja Т. Baum-Valgmaa 
tiitli Aasta õpetaja, mis on meie gümnaa-
siumi jaoks suureks auks.
Meie gümnaasiumi üheks vaieldamatuks 
eeliseks on pedagoogiline koosseis. Mõist-

likud, kuid samal ajal nõudlikud õpetajad 
oskavad leida lähenemisviisi erinevate-
le noortele, tuua neis esile huvi õpingute 
vastu. Üksteist õpetajat töötavad siin alates 
kooli avamise hetkest ning paljud juba üle 
kahekümne aasta, mis räägib nii meeldi-
vast atmosfäärist, kui ka kollektiivi ühtlu-
sest.

Kahekümne viie aasta jooksul on siin, nagu 
ka igas suures ja sõbralikus peres, tekkinud 
ka omad traditsioonid: vastla- ning sõbra-
päeva tähistamine, iga-aastane mängude 
ja tervisepäeva korraldamine. Pühade ajal 
korraldatakse erinevaid näitusi, lavasta-
takse etendusi, viiakse läbi KVN-d ning 
kirjanduslikud kohtumised. Üheks huvi-
taimaks traditsiooniks on karneval, mis sel 
aastal tähistab oma 10-aastast juubelit. See 
on meeleolukas kostümeeritud üritus, mil-
le käigus korraldatakse erinevaid konkurs-
se, jagatakse maiustusi, õpilased esinevad 
oma originaalsete kavadega. Eelmisel 
aastal kirjutasid näiteks kaks kaheteist-
kümnenda klassi õpilast iseseisvalt valmis 
stsenaariumi ning lavastasid 20. sajandi 
“Romeo ja Julia“, andes sellele lavastuse-
le nimetuse “Westside story“. Huvitav on 
see, et peakangelased jäid ellu, sest vana 
aasta lõpu eel juhtuvad imed ning täituvad 
soovid! Kutsume sellele suurejoonelisele 
sündmusele ka teiste koolide õpilasi.

Oma 25. juubelini jõudis kool heade tule-
mustega, kuid see tähendab vaid seda, et 
peatuda ei tohi, tuleb ka edasi teha tõhu-
sat tööd ning pidevalt täiendada iseennast. 
Aastast aastasse õpime midagi uut ning 
oleme alati avatud värsketele ideedele.

Lootes tulevikule, olles uhke praeguse eest 
ning soojalt mälestades minevikku õnnit-
leme kooli ning soovime Läänemere güm-
naasiumile edu ning sihikindlust!

10. klassi õpilane Maria Reino 

Kaasajal käsitletakse elukestvat õpet kui 
eluviisi, mis tähendab pidevat enesehari-
mist ühiskonnas toimuvate kiirete muuda-
tustega kohanemiseks.

Siinsamas Lasnamäel on üks kool, kus 
väärtustatakse elukestvat õppimist ja pide-
vat arengut andes noortele  võimaluse üld-
hariduslike õpingute jätkamiseks erinevate 
õppevormide kaudu. See kool on Tallinna 
Täiskasvanute Gümnaasium (TTG).

TTG on kool neile, kes soovivad oma ha-
ridusteed jätkata olenemata vanusest ja 
arvestamata õpingute vahele jäänud pausi 
pikkust. Meie kool on õpivõimalus täiskas-
vanuile, kes töö ja pere kõrvalt või tervise-
probleemide tõttu ei saa osaleda päevakoo-
lide õpinguis.

on vaja likvideerida õppevõlgnevused ja 
vajakajäämised kuni neljas õppeaines, on 
TTG-s üksikaine õppimise võimalus. See 
õppevorm on eriti populaarne õppurite hul-
gas, kes töö või pere tõttu ei suuda klassi 
lõpetada ühe aastaga.

TTG-s saab põhiõppeainete kõrval osale-
da ka valikainete kursustel - õppida soome 
keelt, sekretäritöö aluseid, arvutiõpet ja 
majanduse põhitõdesid.

Meie koolis on aastate jooksul välja kuju-
nenud hästitoimivad tugiõppesüsteemid, 
kus arvestatakse õppijate eripära nii õppe-
töö organiseerimisel kui ka ainealaste lün-
kade kõrvaldamisel. Õppijate abistamiseks 
tegutseb koolis juba aastast 2007 järelvas-
tamiste klass, kus saavad õppetundide vä-
liselt sooritada kontrolltöid need õppijad, 
kel mõjuvatel põhjustel pole olnud või-
malik osaleda vastavas ainetunnis. Lisaks 

aineõpetajate konsultatsioonitundidele on 
meil ka õpinõustamisklass, kus kogenud 
pedagoogid aitavad õppureid ainealast ma-
hajäämust likvideerida.

Õppijatele pakuvad abi ka kooli psühho-
loog , sotsiaalsete probleemide puhul sot-
siaalpedagoog ja elukutsevalikul nõustab 
karjäärispetsialist.

Koolis väärtustatakse ühistegevust ja õp-
pureid kaasatakse koolielu puudutavate 
küsimuste arutamisse juba aastast 2001 
tegutseva õpilasesinduse kaudu. TTG-s 
ollakse huvitatud õppijatevaheliste suhete 
arendamisest, mõistvast lävimisest õpeta-
jate ja kooli juhtkonnaga, koostöö arenda-
misest partnerkoolide õppuritega, ühistest 
ettevõtmistest ja väljakujunenud tradit-
sioonide järgimisest - kõike seda tehakse 
koostöös õpilasesindusega. Traditsiooniks 
on kujunenud igakevadised partnerkoolide 

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium - 
mis kool see on?

Karjääripäev 08.04.14
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Lux Express Estonia AS pakub tööd BUSSISALON-
GIDE KORISTAJALE. Tööks busside sisekoristus. 
Tööaeg 20:00-08:00. Töö graafiku alusel. Asukoht 
Betooni 6a. Palk 3,50€/h + tulemustasu. Sooviavaldus 
saata Liina.Poldme@luxexpress.eu

Puhas Aken OÜ pakub tööd puhastusteenindajatele. 
56 222 933, info@puhasaken.com

Positive Interiors OÜ otsib vastutustundlikku töölist, 
kes abistaks aeg-ajalt laos kaupade vastuvõtmise ja 
väljasaatmisega ning puitpõranda ja kiviplaatide näi-
diste pakendamisega. Töö ca 4h nädalas ja sobiks eesti 
keelt oskavale pensionärile; tasu 5 eur/h (net). 
Info: info@positiveinteriors.com või tel. 6218633

AS ATKO Grupp pakub tööd bussijuhtidele Harju 
maakonna liinide teenindajana. Võimalik töötada nii 
täis- kui osalise tööajaga. Info e-postil 
kart.alehodzin@atko.ee või tel: 5558 0667

Firma Groma Security OÜ pakub tööd turvatöötajatele 
toidupoodides. Täiendav info telefonil +372 5033 532

Pakume tööd puhastusteenindajatele Tallinnas,
info tel. 55568878; 58189918

KUULUTUSED
Müün kartulit. Kojutoomine tasuta. tel 5657 3333

Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075

Keha trimmi: www.olimp.ee

Õigusbüroo ostab eraisikute võlgnevusi (v.a alimen-
did) mis on dokumentaalselt tõestatud. Kogemused 
ka sissenõudmisega Soomes, tegutseme üle riigi. 
facebook.com/riivitslegal, Tel. 527 8307

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi pro-
jekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151 
Vaata meid Facebook`ist: Nagusul OÜ

KAARDID ENNUSTAVAD Tel. 900 1727, 24H, 
h.1,09 €/min

Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trükiseid ning 
muid kollektsioneerimise esemeid.Tel. 6020 906 ja 
5011 628 Tim 

Müün toidukartuleid. Vedu. Tel 5527431

G4S on juhtiv turvateenuseid 
pakkuv rahvusvaheline kontsern, 

mis tegutseb 125 riigis üle maailma. 
Eestis anname tööd ligi 2600 

inimesele. Meie eesmärk on olla 
hinnatuim turvalahenduste pakkuja.

Kui soovid anda panust meie igapäevase elukeskkonna 
turvalisemaks muutmisel, siis ootame Sind kandideerima 

TURVATÖÖTAJAKS
Turvatöötajana kaubandusobjektil on Sinu ülesandeks ennetada varguste toimepanemist 

ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana satud erinevatesse olukordadesse ja 
annad omapoolse panuse nende lahendamiseks. Olgu selleks õigusrikkuja kinnipidamine, 
müügisaalis kadunud lapse otsimine või ostja abistamine ootamatu tervisehäire korral.

OOTAME SIND LIITUMA MEIE MEESKONNAGA KUI:
• tunned huvi turvavaldkonna vastu
• oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata
• räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust

OMALT POOLT PAKUME SULLE:
• ausaid töösuhteid (õigeaegseid palgamakseid, vastavalt seadusele ületundide ja 
  riigipühadel töötamise tasustamist jne)
• brutopalka keskmiselt 620 EURi kuus
• võimalust teenida tulemustasu  kuni 8 EURi iga avastatud õigusrikkumise eest
• paindlikku ja osalise tööajaga töötamise võimalust
• vajadusel majutust meie ühiselamus
• öisel ajal transporti objektile ja koju
• karjäärivõimalusi liikumaks kõrgemale ametikohale ja leidmaks uusi väljakutseid
• sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri läbi on-line keskkonna või 
saada enda CV aadressile personal@ee.g4s.com märgusõnaga „Turvatöötaja“.   
Lisainfo saamiseks võid tulla ka meie värbamiskeskusesse  aadressil Paldiski mnt 80 
või helistada telefonil 6511 787. Oleme avatud tööpäeviti 9.00-17.00.

AS Printall trükikoda kuulub Ekspress Gruppi. Ekspress Grupp on noteeritud Tallinna 
Börsil. Klientideks on paljud kirjastajad Eestist, Venemaalt, Baltikumist, Skandinaaviast 

ja ka mujalt Euroopast. Toodangu hulka kuuluvad näiteks Eesti Ekspress, 
Eesti Päevaleht, Eesti Naine, Anne & Stiil jpt.  
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Seoses töömahtude kasvuga otsime oma töökasse kollektiivi

TOOTMISTÖÖLISI 
TÕSTUKIJUHTE

sobiv kandidaat:
on kiire, kohusetundlik, täpne ja soovib 
töötada vahetustega sh öisel ajal (vahetused 
sõltuvalt seadmest 12tunnised ja 8tunnised)

omalt poolt pakume:
•	 ettevõttesisest väljaõpet 
•	 stabiilset töökohta edukas ettevõttes  
•	 ausaid töösuhteid 
•	 sõbralikku töökollektiivi 
•	 kaasaegset töökeskkonda
•	 töötulemustest sõltuvat töötasu 
•	 öisel ajal transporti ettevõtte kulul

Soovijatel palume kandideerida saata oma CV koos sooviavaldusega e-posti 
aadressile personal@printall.ee või Tala 4, 11415 Tallinn

Lisainfo telefonil 669 8435

TeTT gusama
elu kodud

Tegusam elu – sellest mõtteviisist 
juhindume iga päev, kui loome 
klientidele võimalusi aktiivseks ja 
mitmekülgseks eluks kogukonnas.

www.hoolekandeteenused.ee 

AS Hoolekandeteenused otsib 
VALKLA KODU TEGEVUSJUHENDAJAT
AS Hoolekandeteenused on 100% riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb üle kogu Eesti pea kõigis maakondades. 
Osutame teenust ligi 2400-le psüühilise erivajadusega inimesele 24 üksuses üle Eesti. 

Valkla Kodu asub Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas, Valkla ranna lähedal. Pakume Valkla Kodus ööpäeva-
ringset erihooldusteenust kohtumääruse alusel suunatud klientidele ja ööpäevaringse hooldamise teenust 
kokku ligi 170 inimesele.

Tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega kliendiga, toetades tema igapäevaelu, arendades 
ta oskusi ja tegevusvõimet, et saavutada kliendi võimalikult iseseisev toimetulek ja integreerumine kogukonda 
ning ühiskonda laiemalt. 

Konkurss kestab 31. oktoobrini 2014, täpsemad kandideerimistingimused leiab 
AS-i Hoolekandeteenused kodulehel www.hoolekandeteenused.ee ja CV Keskuses.

ERICSSON OOTAB 

SIND!
Pakkumine 
tootmistöölistele

Helista: 6 806 232
Kirjuta: ericsson@finesta.ee
Tule kohale: Peterburi tee 67a
    T 9-16
    N, R 9-14

- stabiilne töökoht,
- huvitav töö,
- tasu alates 3,2 € tunnis (bruto),
- head arenguvõimalused töötasus ja tööülesannetes,
- lõunasöögi kompensatsioon,
- mitmekülgne motivatsioonipakett.

Tööd Ericssonis pakub Finesta.

Ericsson on Eesti kõige töötajasõbralikum ettevõte.

www.finesta.ee

Täpne palga suurus oleneb töögraafikust.

väljaõpe kohapeal

Kuupalk alates 500 € (bruto).
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Viimsi Liikluskohvik

Sõit elektriautodega paneb
SILMAD SÄRAMA!

Üksikkülastused selle kuulutusega – 
2 ühe hinnaga!

E-R 11-17, L,P 10-14

SÜNNIPÄEVAD
Autosid jätkub 20-le.

Kaluri tee 5, Haabneeme
www.liikluskohvik.ee

Laupäeval 15.novembril kell 13.00Laupäeval 15.novembril kell 13.00

HEA SÕNUMHEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA KOOS MUUSIKAGA 

Külalised SoomestKülalised Soomest

Jagatakse toiduabi pakkeJagatakse toiduabi pakke

Sissepääs tasutaSissepääs tasuta

Lindakivi kultuurikeskusesLindakivi kultuurikeskuses

Jumal on armastus!Jumal on armastus!

 

 
 

 

 

 
 

 

Tallinna Maxima X/XX 
kauplused pakuvad tööd 

järgmistele
ametikohtadele:

•	 PEAKASSAPIDAJA
•	 MÜÜJA-KASSAPIDAJA
•	 LETITEENINDAJA
•	 SAALITÖÖTAJA
•	 KORISTAJA

Ettevõte garanteerib:
•	 tasuta	lõunasöögid
•	 erinevad	motivatsioonipaketid
•	 tasuta	sise-	ja	väliskoolitused
•	 stipendium	koolilastele

Tule ise , kutsu kaasa  oma sõbrad 
ja saad iga kutsutud sõbra eest 

preemiaks  45 eurot/brutos! 

Täitke	tööotsija	ankeet	meie	kodulehel:	
WWW.MAXIMA.EE  

Täpsema	info	saamiseks	pöörduge	kaupluse	direktori	
poole	või	saatke	CV:

PERSONAL@MAXIMA.EE 
Info tel: 6023147; 6230690

Mahtra Hostel

Mahtra 44, Tallinn 13812
Тel.: 6 218 828,  6 345 433

www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp                                                               
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ERIPAKKUMINE!
SELLE REKLAAMI ETTENÄITAJALE SOODUSTUS – 10% OSTUST!

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN

Keskus, II korrusMustakivi 1, Mahtra Lasnamäel – 

Õismäel – Õismäe tee 107A, Järveotsa   Keskus, II korrus
Kesklinnas – Norde Centrum (Rimi vastas)  Lootsi 7,

KAUPLUSTES MEIE TEID OOTAME 

TERE TULEMAST! 

Monika Murumets
56 691 060
66 84 700

Margus Suumann
50 10 302
66 84 700

   
 

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA! HUMANA

Vikerlase 19, 
Vikerlase kaubanduskeskuse 2. korrusel

Rohkem infot telefonil 55612372 või
www.humanae.ee 

VIKERLASE kaupluses 
25.-28. oktoober

HAPPY HOUERIL
kogu kaup 
    -30%!

Tai-chi 
Lindakivi Kultuurikeskuses

Aeglased ja sujuvad liigutused 
parendavad ja säilitavad liigeste 

liikuvust.

Hingamistehnika puhastab keha ja 
lisab elujõudu ning isegi kroonilised 

haigused taganevad.

Proovige veel Taichi spordi stiili või 
enesekaitse treeninguid. 

Trennid toimuvad
T ja R kell 10:00 ja 18:00 

Hind: 20 eurot kuus. 
Tel 555 85 221 
www.tai-chi.ee

12a Eestis
 �

(15kg)

Alates
28 €

 

(15kg)

Alates
22,50 €

ESMA-KORDSELTEESTIS

E-poest tellides TRANSPORT TASUTA!

Tellige www.kuivtoit.ee 
või telefonil 672 4878

Alates 
55 €

38 € 
/12 kg

Alates 
15 €

12 € 
/2 kg

VÄGA KVALITEETSED KOERA- 
JA KASSITOIDUD HOLLANDIST!
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Uus korter Viimsis,
aadressil  Tammepõllu tee 25

NÜÜD KÖÖK JA
PARKIMISKOHT
HINNAS!

Ootame Sind Tammeõue
kliendipäevadele:

30. oktoobril kell 16-19
1. novembril kell 12-14

Kontakt: Lauri Laanoja, tel 551 6774, lauri.laanoja@ncc.ee
www.ncc.ee/tammeoue

EESTI
PARIM
TELE-
TEENUS!

Vaata 
Ajamasinaga 80 ja
Salvestamis-
teenusega
100 telekanalit. 
Ainult Starmanis.

Telli www.starman.ee või helista 1770


