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Rahvastikuregistri andmeil elas 1.aprilli seisuga Lasnamäel 118 896 inimest. Võrreldes märtsikuuga suurenes elanike arv 111 inimese võrra. 

Lasnamäe Leht

14. märtsil algas Pae pargis taas 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
poolt korraldatavate kepikõn-
nitreeningute sari. Vaatamata 
merelt puhuvale jahedale tuule-
le, kogunes sel kevadisel päike-
selisel päeval linnaosavalitsuse 
hoone sissepääsu ees märkimis-
väärne tervisespordi sõprade 
arv, kes kõik kannatamatult oo-
tasid treener Rene Meimeri ju-
hendatava tunni algust. Rene 
Meimer on kindlasti lasnamäe-
lastele juba tuttav tänu mullu 
korraldatud kepikõnnitreenin-

gutele ja talvel toimunud suusa-
tundidele.

Lasnamäe linnaosa vanem Ma-
ria Jufereva ja linnaosa vanema 
asetäitja Oksana Jalakas, kes 
kureerib linnaosas kultuuri - ja 
noorsootöö valdkonda, avalda-
sid siirast rõõmu niivõrd rohke 
osavõtu üle ning kutsusid linna-
osa elanikke külastama ka teisi 
linnaosa terviseüritusi – tai-chi 
treeninguid ja esmakordselt 
korraldatava „Pae pargi rahva-
jooksu“.

„Kevad on kõige sobivam aeg 
treeningute taas(alustamiseks), 
kuna ilmatingimused juba lu-
bavad harrastada sporti väljas. 
See ei mõjuta hästi ainult ter-
vist vaid lubab hoida kokku 
raha, mis tähendab, et teil ei ole 
enam ettekäändeid treeningute 
vahelejätmiseks ja oma ning 
lähedaste inimeste tervisele 
käegalöömiseks. Tulge spor-
tima terve perega!,“ – kutsus 
Lasnamäe linnaosa vanem Ma-
ria Jufereva. 

Alanud on spordiürituste hooaeg

Tai-Chi/Qigong treeningud Kivila pargis

Mais alustame esmakordselt 
tuntud Hiina tervisevõimlemise 
Tai-Chi/Qigong tasuta treenin-
gutega, mis toimuvad Kivila par-
gis. Võimlemistunnid sobivad 
naistele ja meestele igas vanuses 
ning samuti lastele. Võimlemise 

käigus toimub õrn liigeste veni-
tamine, mis aitab tugevdada li-
haseid ja treenida südant. Lastel 
ja noortel on võimalik proovida 
kergemat Kung Fu stiili Tai-Chi 
Chuan´i.

Treeningud toimuvad nii eesti, 
kui vene keeles treeneri Sergei 
Belovi juhendamisel (SK Tai-
Chi). 

Treeningute ajad: 1.mai, 8.mai, 
15.mai, 22.mai ja 29.mai. Algus 
kell 15:00.

Info ja eelregistreerimine 
tel 5558 5221. 

Treeningute kohta täpsemalt:
www.tallinn.ee/lasnamae 

Tai-Chi kohta täiendavalt siit:
www.tai-chi.ee/lasnamae-2016 

Tulge terve perekonnaga!

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn Telefon: 645 7700
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

Kepikõnni treeningud Pae pargis
Jätkame kepikõnni treeningutega Pae pargis. Kaks viimast ke-
vadtreeningut toimuvad 5. ja 12. mail algusega kell  17:30. Info ja 
keppide rent tel 645 7702.
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Päevased plusskraadid ja päi-
ke annavad märku kevadest. 
Murettekitav on see, et  käes-
oleval aastal on olnud juba 
kümneid kulupõlenguid ning 
samas pole veel kõikjal lumigi 
sulanud. 

2015. aastal oli Lasnamäel 191 
kulupõlengut. 

Kahjud, mis kulupõlengutest 
tekivad on ulatuslikud. Peale 
selle, et kulupõlengud võivad 
hävitada Teie kodu ja ohustada 
elu, teevad need kahju ka kesk-
konnale ja elusloodusele. Pea-
miselt saavad kulupõlengud al-
guse inimlikust lohakusest ja ka 
pahatahtlikust inimtegevusest, 
olgu selleks siis hooletult tehtud 
lõke, loodusesse visatud kustu-
tamata suitsukoni või tahtlikult 
süüdatud heinamaa. Kulu põle-
tamine on aastaringselt keelatud 
ja karistatav tegevus. 

Paljude kulupõlengute taga on 
laste uudishimu ja teadmatus – 
pannakse kuivanud rohule tuli 
otsa, et näha leeke ning pääste-
autot sündmuskohale kihutamas. 
Tõsi, päästeautod on põnevad ja 
tekitavad lastes uudishimu, kuid 
päästjate peamine tegevus ei 
ole lastele põnevuse tekitamine, 
vaid abivajaja aitamine. Lastele 
tuleb rääkida, et tikkudega män-

gimine metsas, maastikel ja ka 
kasutuseta hoonetes võib lõppe-
da õnnetult. Nagu öeldakse, ära 
mängi tulega! 

Selleks, et maastikupõlenguid 
vältida, tuleb meeles pidada:
• lõket tehes arvesta alati tuu-

le tugevuse ja suunaga, tuld 
võib teha tuulevaikuses või 
nõrga tuulega (kuni 5m/s);

• liiga suurt kuhja oksi, puid 
jmt lõkkesse panna ei tohi 
– mida kõrgem lõke, seda 
kõrgemale käivad leegid ja 
kaugemale lendavad säde-
med, mis võivad süüdata nii 
hoone kui ka metsa;

• lõkkekoht peab olema üm-
bert korralikult puhastatud 
ja mittepõleva materjaliga 
ümbritsetud, nt: kivide, mul-
la või liivaga;

• lõke tuleb teha hoonest ja 
metsast ohutusse kauguses-

se – vähemalt 15 meetrit;
• varu alati lõkke tegemise 

juurde ämbritäis vett või lii-
va, võimalusel ka tulekustu-
ti;

• grillimisel paiguta grill tasa-
sele pinnale ja hoonest vähe-
malt 5 meetrit kaugemale;

• rõdu on hoone osa ja rõdul 
grillida ei tohi;

• ära viska suitsukoni loodu-
sesse.

Ja mis peamine – mitte kunagi ei 
tohi tuld jätta järelevalveta!

Kui tekib olukord, et ise tule 
kustutamisega toime ei tule, siis 
tuleb kiiremas korras helistada 
112. 

Käes on kulupõlengute ohtlik 
aeg. Olge palun hoolsad!

Ilusat kevadet!

7. aprillil toimus Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuses infopäev las-
teaiaõpetajatele teemal “Liik-
lusohutusest ja –kasvatusest 
lasteasutuses“. 

Infopäeva korraldas Maanteeamet 
koostöös Põhja prefektuuri ja Las-
namäe Linnaosa Valitsusega. 

Üritusest võttis osa 34 lasteaia-
õpetajat erinevatest Lasnamäe 
lasteaedadest. Infopäeval käsitleti 
teemasid, mis puudutasid lastega 
toimuvate liiklusõnnetuste põhju-
seid, seadusandlust, laste liiklus-
käitumist  ja praktilistes võima-
lustest  liiklusõppe läbiviimiseks. 

Lasnamäe linnaosa vanema ase-
täitja Oksana Jalakase sõnul on 
väga oluline viia läbi selliseid in-
fopäevi nii õpetajate kui ka laste-
aiaõpetajate seas, kuna infopäe-
val saadud teadmised kanduvad 
edasi meie lastele ning see tõstab 
nende seas teadlikkust liiklusoh-
tudest ja liikluskasvatusest. 

„Kutsun kõiki üles olema liik-
luses tähelepanelikum ning tu-
letagem eriti lastele meelde, kui 
oluline on liiklusohutus,“ sõnas 
linnaosavanema asetäitja Oksa-
na Jalakas.

Järgmine liiklusohutusalane in-
fopäev lasteaednikele toimub 
2016. a sügisel.

Abimaterjale liiklusõppe läbivii-
miseks õpetajatele ja lastevane-
matele: www.liikluskasvatus.ee

Kevad algab päästjatele alati ühtemoodi

Liiklusohutuse päev lasteaednikele

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tere, lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Hiljuti toimus meie linnaosas taas selline ajalooline sündmus, 
mida ei saa jätta tähelepanuta. Eestisse saabusid esimesed seit-
se ajutiselt ümberasutatud isikut e pagulast Iraagist ja Süüriast. 
Kuus neist  – üksiku mehe ja viieliikmelise perekonna – riigi-
struktuurid otsustasid paigutada just Lasnamäele. 

Seejuures meie, olles munitsipaalvõimu esindajad, saime sel-
lest teada ajalehtede kaudu! Nagu märkis abilinnapea Mihhail 
Kõlvart, säärased kooskõlastamatus ja ignoreerimine võivad 
negatiivselt mõjutada avalikku arvamust. Paraku ei ole see esi-
mene kord, kui Tallinna võimud seisavad silmitsi riigitalituste 
imeliku suhtumisega, mis on seda arusaamatum, et tegemist on 
vägagi delikaatse teemaga. Siiski olen kindel, et Lasnamäe ela-
nikeks saanud pagulased tunnetavad meie elanike heatahtlik-
kust ning leiavad meie maal rahu.

15. aprillil algas Tallinnas traditsiooniks kujunenud heakorra-
kuu, samas tänavate, parkide ja haljasalade koristamistöödega 
alustati juba aprilli algusest. Tegemist ei ole juhusega, sest kah-
juks peab tõdema, et talve jooksul tekkisid paljudes Lasnamäe 
kohtades omavolilised prügilad...

Sõbrad! Kutsun teid hoidma meie loodust, ärge unustage, et 
linnatingimustes on iga väike metsatukk tõeline õnn, meie ühi-
ne rikkus. On ilmselge, et inimesed, kes jäätmejaamade asemel 
veavad suuremahulise prügi metsatukkadesse, ei veereta sente. 
Tõenäoliselt on neil autod ning raha uute diivanite ja külmkap-
pide vms soetamiseks, sest nad saavad lahti vanadest. Leidke 
siis mõni euro ja viige kõik jäätmejaama! Nii et tule munit-
sipaalpolitseil otsida ja karistada süüdlasi. Muide praegu käib 
arutelu uue karistusviisi juurutamise üle: kui prügi omavolili-
selt ladustava vandaali isik tehakse kindlaks, võetakse temalt 
ära Tallinna elaniku staatus, mis tähendab muuhulgas kõigi sot-
siaalsoodustuste kaotamist.

Selle toeks, et ükskõikne suhtumine avalikku ruumi on kuju-
nenud Lasnamäe kontekstis väga tõsiseks probleemiks, räägib 
ka rekordiline korteriühistute aktiivsus talgute ja muu sarnase 
korraldamisel. Ka linnaosavalitsus viib 6. ja 7 mail läbi kolm 
heakorraüritust koos Lasnamäe koolilaste ja elanikega, millest 
saate lugeda ajalehe veergudel. 

Ilusat kevadet ja jõudu kõigi püstitatud eesmärkide saavutami-
sel!

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

Tallinna päeval toimub avalöök 
pop-up-treeningute sarjale
15. mail saab kell 12:00 igas 
Tallinna linnaosas alguse ta-
suta pop-up-treeningute sari 
noortele. 

Sobiva koha koos treeninguga 
leiab allolevast nimekirjast:

Kesklinn – Yogafun (Ashtan-
ga joogal põhinev) treening 
Hirvepargis 
Lasnamäe –  Frisbee ja Ca-
poeira treening Pae pargis
Mustamäe – aeroobikatree-

ning Männi pargis 
Haabersti – rahvatantsu tut-
vustav treening Õismäe tiigi 
promenaadil 
Põhja-Tallinn – rühitreening 
Kalamaja pargis
Kristiine – tänavatants Löwen-
ruh pargis
Pirita – rulluisutamine Pirita 
terviserajal (kogunemine Pirita 
Selveri parklas) 
Nōmme – jooksutreening 
Nõmme terviserajal (algus ja 
lõpp Nōmmel turu juures)

Treeningutest osavõtt on 
TASUTA ning eelnevat regist-
reerumist ei vaja.

Pop-up-treeningsarja peakor-
raldajaks on Tallinna Spordi- 
ja Noorsooamet ja see toimub 
noorte terviseteadlikkust ja –
käitumist edendava programmi 
raames. 

Lisainfot leiab Facebooki gru-
pist: Pop-up treeningud ja loen-
gud.

Piletihinnad:
E–N kell 11:00–21:00 hind 5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat 
ja pensionärid: 3 eurot 11:00–16:00

R–P kell 10:00–22:00 hind  6,5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat 
ja pensionärid: 5 eurot kell 10:00–22:00

Soodusnädal:
09–15. mai – sissepääs kõigile 3 eurot 

Lasnamäe Saun on suletud:
11. mai – sanitaarpäev
25. mai – sanitaarpäev

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee
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Olga Ivanova
Riigikogu liige

Eesti Päevaleht on astunud li-
bedale teele, püüdes maalida 
Lasnamäe idaosast pildi kui 
mingist  getostunud linna-
jaost, kuhu uudised ei jõua ja 
kus inimesed elavad barakki-
des. 

Kõik, kes seda piirkonda vähegi 
teavad, seal elavad või on seal 
elanud – nende hulgas ka eest-
lased –, teavad, et taoline välja-
mõeldud “kolliga” hirmutamine  
ei vasta kohe mingil juhul tõele. 

Sildi „Ida-Lasnamäe“ autoriks 
on väidetavalt Õhtulehe vene-
keelse väljaande Vetšorka pea-
toimetaja Pavel Ivanov, kes tegi 
oma järeldused peamiselt selle 
põhjal , et tema väljaannet selles 
piirkonnas ei tunta ja üleüldse 

on tema sõnul küsimus selles, 
„kuidas jõuda nendeni, kes ela-
vad dokfilmist tuntud endises 
parkimismajas Ida-Lasnamäel“.
Sellesama Lasnamäed stereo-
tüüpselt käsitlenud artikli puhul 
võin endise linnaosavanemana 
kinnitada, et mingit suurt piiri 
Lasnamäe ida- ja lääneosa vahel 
ei ole olemas ning Lasnamäel 
elavad inimesed nagu kõik tei-
sedki ja sealt ei tasu otsida int-
riigi, mis vaid süvendaks eesti ja
vene kogukonna lahknevust.

Mida siis venekeelsetele Las-
namäe elanikele veel „süüks“ 
pannakse? Näiteks seda, et nad 
ei vaata ETV+ nii palju, kui  
vaadatakse Ida-Virumaal. Jä-
relikult ei tooda  see telekanal 
neile huvipakkuvaid saateid 
ega  peegelda seda elu, mida 
nad enda ümber näevad. Kana-
lil ETV+ on kindlasti saateid, 
mida on huvitav vaadata (nagu 
Kohv+), kuid paljud saated täi-
davad vaid eetriaega ja seetõttu 
on neil  väga keeruline konku-
reerida venekeelse elanikkonna 
kõige vaadatavama telekanaliga 
PBK. Olen  veendunud, et iga 
inimene teab ise, mis  telekana-
lit ta vaatab ja suruda peale  oma 
nägemust ei ole õige. 
Samuti ei ole mõtet rääkida 
õigest või valest meediatarbi-
misest, sest seda kujundavad 
mitmed tegurid, mis mõjutavad 

inimest maast madalast. Kui pi-
kalt valitsuses olnud erakonnad 
on lõimumispoliitikas äpardu-
nud,  ei maksa süüdistada inime-
si, kes vaatavad ja loevad seda, 
mis neile meeldib ja mis rohkem 
ühtib nende kultuuriruumiga. 
Mullu  valminud Eesti ühiskon-
na integratsiooni monitooringus 
on  toodud välja, et kui meedia 
peegeldab vaid eestlaste Eestit,  
on paratamatu, et see ei paku 
venekeelsele elanikkonnale 
huvi. Kui paljusid vene inimesi 
näiteks huvitab, et peaministri 
koer sõi ära uue tuttmütsi? Ma 
ei ole kindel, et see nunnu uudis 
erutab isegi eestlasi. Küll aga 
tajutakse, et meedia on peami-
nistri lõa otsas, kajastades iga 
viimast kui piuksatust, mis tema 
kinniste kabinetiuste vahelt väl-
ja poetub.

Ärme sildistame Lasnamäed 
kellegi suvaliste ütluste või  sa-
lajaste  uuringute põhjal! Mõt-
temulli puhumise asemel võiks 
võtta  mikrofoni kätte ning min-
na  kohale, uurida , mida inime-
sed seal teevad, mida nad mõt-
levad ja miks nad nii mõtlevad.
Lasnamäe on vaatamata oma 
suurusele muutunud paljude ini-
meste jaoks üha mugavamaks 
ja õdusamaks kodukohaks. Kes 
selles kahtleb, võtku kätte, min-
gu kohale ja vaadaku ise, kuidas 
asjad tegelikkuses välja näevad!

Võlgade vähendamiseks ja olukorra parendamiseks 
on linnaosas võlanõustamise teenus

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa 
vanema asetäitja

Viimasel ajal on sagenenud 
juhtumid, kus inimene pöör-
dub linnaosa valitsuse poole 
murega, mis on seotud suut-
matusega maksta üüri- või 
muid arveid. 

Kahjuks tuleb tõdeda, et üld-
juhul pöördutakse meie poole 
viimasel hetkel või juba siis kui 
alanud on pöördumatu protsess. 
Inimeste toimetulek on otseselt 
seotud vabariigi valitsuse polii-
tiliste otsustega ja kui sotsiaalne 
toimetulek või inimeste toeta-
mine ei ole prioriteet, siis tuleb 
linnaosal tegeleda tagajärgede-
ga. 

Peamised põhjused on ootama-
tu töö kaotus või siis muud et-
tenägematud põhjused. Kahjuks 

haaratakse siis kõige lihtsama 
õlekõrre järele, milleks siis on 
erinevad kiirlaenud, alguseks 
üks ja siis juba teine. Nende 
ennetamiseks oleme alustanud 
linnaosas võlanõustamise tee-
nusega. 

Võlanõustamine on sotsiaaltee-
nus, mille eesmärk on paran-
dada rahalistesse raskustesse 
sattunud isiku või pere toime-
tulekuvõimet, kuid mis on siis-
ki nõustav teenus, mis ei anna 
otseselt materiaalset abi. Tege-
vus koosneb nõustamisest võl-
gadega toimetulekuks, aga ka 
ennetavast tegevusest ehk ma-
jandusnõustamisest, mille hulka 
kuuluvad pere eelarve koosta-
mise õpetamine ja kasulikkuse 
selgitamine ning tulude- kulude 
analüüsimine.

Probleemid ja raskused, mil-
le puhul on soovitav pöörduda 

võlanõustaja poole: laen era-
isikutelt, krediidiasutusest või 
pangast, näiteks eluasemelaen, 
kiirlaen, õppelaen, krediitkaardi 
laen või muu selline, liising, jä-
relmaks, üürivõlg, maksuvõlg, 
trahvid, käendus, elatisraha 
võlg, telefonivõlg või viivised. 
Kusjuures on oluline rõhutada, 
et kahte ühesugust juhtumit ei 
ole. Igas juhtumis on alati mingi 
eriline nüanss, mida on inimes-
tel raske iseseisvalt lahendada. 

Selleks, et probleemid saaks 
lahendatud parimal viisil meie 
linnaosa elanikele, võib julgelt 
pöörduda võlanõustaja poole. 
Võlanõustamistööd teeb Lasna-
mäe elanikele sotsiaalosakonna 
vanemspetsialist Tõnis Müller. 

Kuna võlanõustamine on ae-
ganõudev protsess, on vaja-
lik eelregistreerimine telefonil  
645 7764.

Lasnamäed ei maksa sildistada

TULEVASED ÜRITUSED
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee

AJAKAVA 
20.04 kell 18.00   Klassikalise muusika kontsert (Glinka). 
Klaveril Vladimir Ignatov. Tasuta.
23.04 kell 12.00  Laulu- ja tantsukollektiivide talendikon-
kurss “Lindakivi talent”. Pilet 3 €.
27.04 kell 19.00  Esietendus „Kosmos“. Lõbusad lood eest-
lastest ja venelastest XXI sajandil. Mängivad Tallinna Linnateatri 
ja Vene Teatri näitlejad. Pilet 10 € Lindakivist.  
Info ja broneerimine kosmos@lindakivi.ee.  
28.04 kell 19.00  Etendus „Kosmos“.
29.04 kell 19.00  Etendus „Kosmos“.
3., 4., 5., 6., 05. kell 19.00 Etendus „Kosmos“.
07.05 kell 10.00 SELENA TIGER kassinäitus. Piletid 1,5 – 5 €
08.05 kell 10.00 SELENA TIGER kassinäitus. Piletid 1,5 – 5 €
11.05  kell 18.00   Klassikalise muusika kontsert (Tšaikovski, 
Rahmaninov). Klaveril Vladimir Ignatov. Tasuta
14.05 kell 19.00  Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. 
Pilet 4 €.
15.05 kell 12.00  Tantsupäeva kontsert. Esinevad tantsukol-
lektiivid. Pilet 5 €. 
16.05 kell 18.00  Loeng “Hõbedane sajand” 3. osa,  
(vene keeles). Lektor Boris Tuch.  Tasuta.
17., 18., 19., 20., 05. kell 19.00 Etendus „Kosmos“. 

Näitus:   
4.04 – 30.04 Stuudio Valeris näitus “Kevadine mosaiik”. 
4.05 – 30.05 Kunstniku Viktoria Vaderi juubelinäitus.

LASNAMÄE SOTSIAALKESKUS 
Killustiku 16

AJAKAVA
22.04 kell 15.00 Lasnamäe Sotsiaalkeskuse naisansambel 
„Hõbelõng“ esineb Tallinna Käsitöömessi messilaval 

23.04 kell 13.00 Lasnamäe Sotsiaalkeskuse 
seenioritantsurühm „Pihlakobar“ esineb Tallinna 
Käsitöömessi messilaval

25.04 kell 10.00 Hambaravikliiniku (Majaka 35) infotund. 
Kliinik pakub hambaravi, proteesimist ja kirurgiat. Hinnad 
odavad.

27.04 kell 12.00 Vaegkuuljate tervise- ja teabepäev.

03.05 kell 14.00 Vokaalansambli „Lukomorje“ kontsert. 
Romansid erinevates keeltes.

04.05 kell 12.00 Vaegkuuljate tervise- ja teabepäev

NÄITUS
01.04-28.04 Ljudmilla Ljulko maalid. 28.04 kell 11.00 vastab 
Ljudmilla Ljulko küsimustele oma maalide kohta eesti keeles 
ja kell 12.00 vene keeles.
05.05-31.05 Galina Borissova maalid

HEAKORRAKUU ÜRITUSED LASNAMÄEL

6. mail kell 13:00 – Linnaosavalitsuse talgud Paeväljal
6. mail kell 11:00 – Talgud Seli metsas
7. mail kell 10:00 – Talgud Katleri staadionil

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa 
korteriühistu esindaja !

25.aprillil ja 27. aprillil algusega kell 15:00 
toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis 
(Pallasti 54) korteriühistute infopäevad.  
Infopäevad on jaotatud kahele päevale: 25.april-
lil vene keeles ja 27. aprillil eesti keeles.

Päevakord:
• Linnaosavanema Maria Jufereva tervitus
• Tulekahju ennetamine (Päästeamet)
• Heakorrast linnaosas (linnamajanduse osakonna juht Ain 

Orav)

Palume aktiivset osavõttu! 
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Küttehinna langus säästab linlase rahakotti

Riigikogus toimub 
lahtiste uste päev

Capoeira

Lindakivis etendatakse lõbusaid lugusid eestlastest ja venelastest

Arvo Sarapuu
Tallinna abilinnapea
AS Tallinna Soojus 
nõukogu esimees

Tallinnas jätkab soojuse hind 
langustrendil – ainuüksi möö-
dunud aastal langes soojuse 
müügihind 17%. 

Ehkki külm ilm kasvatas tänavu 
jaanuaris soojuse tarbimist, aitab 
soojuse hinda kontrolli all hoida 
kohalike taastuvkütuste kasuta-
mine. Nii on Tallinna Küte sead-
nud eesmärgiks suurendada just 
biomassi ja alternatiivsete kü-
tuste osakaalu, mis võimaldab 
hoida hinda stabiilsena. 

2012. aastast küttehooaja algu-
sest on piirhind langenud üh-
tekokku 23%. Ka 2015. aastal 
müüdi 11 kuu jooksul soojust 
alla Konkurentsiameti kooskõ-
lastatud piirhinna: kui soojuse 
piirhind oli 63,48 eurot/ MWh, 
siis müüdi hinnaga 60,72 (sh. 
käibemaks). Võrdluseks – 2012. 
aastal oli soojuse müügihind 
78,24 eurot/MWh. 

Tallinna Küte investeeris soo-
jusvõrkude kaasajastamisse 16,6 
miljonit eurot, nii rekonstrueeriti 
ja vahetati eelmisel aastal kokku 
12,5 km soojusvõrke, sealhul-
gas Lasnamäe peamagistraali 
3,55 km ulatuses. Teostaud re-
konstrueerimis- ja ehitustööde 
tulemusena tõusis renoveeritud 
soojusvõrgu osakaal 4%. Kaug-
küttevõrguga ühines mullu 60 
uut hoonet ning uute klientide 
liitumiseks ehitati 4 km uut soo-
justorustikku, millest 2 km on 
perspektiivis Kalaranna tänava 
piirkonnas. Uute klientide seas 
on näiteks Hiltoni hotell ja kasii-
no, Mustamäe keskus Tammsaa-
re teel, Paepargi elamurajoon, 
Maxima kauplus Linnamäe teel, 
büroohooned Veerenni kvartalis 
ja Laki tänaval. 

Möödunud aasta lõpuks oli uue 
kauglugemissüsteemiga ühen-
datud 1392 soojusarvestit ning 
ettevõtte eesmärgiks on pai-
galdada veel selle aasta lõpuks 
ligemale 4000 soojusarves-
ti lisaseadet. Uue süsteemiga 
on juba liitunud 2239 klien-
ti. Uue kauglugemissüsteem 
annab klientidele võimaluse 
iseteeninduses jälgida hoone 
kaugloetud näitude põhjal soo-
jatarbimist nii reaalajas kui ka 
tagasiulatuvalt. See aitab täp-
semalt välja tuua hoone tarbi-
mismustrid, optimeerida soo-
jussõlme seadistusi ja selle abil 
hoone soojustarbimist. Ühtlasi 
aitab pidev reaalajas kajastatav 
ülevaade soojusettevõtjal kiire-
mini tuvastada rikkeid, sooja-
kadusid ja -lekkeid ning juhti-
da paremini kogu soojusvõrgu 
tööd.

Seega, kui täna keegi nuriseb 
või muretseb suuremate küt-
tearvete pärast ja näiteks ühis-
tu põhjendab neid sooja hinna 
kallinemisega, siis see ei vasta 
üldsegi tõele. Tallinna Kütte 
klientidel küll suuremate arvete 
pärast muretseda ei tule.

Brasiilia võitluskunst, tants, 
võimlemine ja akrobaatika, tea-
ter, muusika, laul, rütmitunne, 
portugali keel – kõik see on teie 
lapse kompleksne ja mitme-
külgne areng!

Tulge tasuta proovitunnile Las-

namäe Noortekeskuses – tunde 
viib läbi Brasiiliast pärit profes-
sionaalne treener!

5–10 aastat: K 17:30, L 10:00 
10+ aastat: E, R 18:30
www.capoeiravadeia.ee 
Tel 5913 5577

Üle pika aja on Lindakivi Kul-
tuurikeskuse laval taas profes-
sionaalne teater ja sedakorda 
eriti üllatavas koosluses.

Ühisel laval mängivad parimad 
näitlejad kahest erinevast kee-
leruumist – Tallinna Linnateat-
rist ja Vene Teatrist. Mänguliste 
sketšide kaudu räägitakse sel-
lest, kuidas eestlased ja vene-
lased koos (ja vahel ka täitsa 
eraldi) elavad. “Kosmos” on 
nende teineteisemõistmisest ja 
mittemõistmisest, naljakatest 
juhtumistest ja eksitustest, koos 
proovimisest ja mängimisest. 

Kosmos – kaks keelt aga üks 
sõna. Üks universum, aga oi-
kui-palju palju erinevaid vaate-
nurki. 

Lavastuses mängivad Anu 
Lamp, Liis Lass, Märt Pius ja 
Veiko Tubin (Tallinna Linnatea-
ter) ja Sergei Furmanjuk, Dmitri 
Kosjakov, Tatjana Kosmõnina, 
Aleksandr Žilenko (Vene Tea-
ter). Lavastajad on Mari-Liis 
Lill ja Paavo Piik (Tallinna Lin-
nateater), kunstnik Evi Pärn. 
Helilooja on Aleksandr Žedel-
jov Vene Teatrist.

Etendused toimuvad 27., 28. ja 
29. aprillil ning 3., 4., 5., 6., 17., 
18., 19., ja 20. mail algusega 
kell 19:00 Lindakivi Kultuuri-
keskuses (Koorti 22), kust saab 
osta ka pileteid. 
 
Lasnamäe Lehe  küsimustele 
nõustus vastama Linnateatri 
näitlejanna Anu Lamp.

Milline lavastuse “Kosmos” 
teema on teile kõige südame-
lähedasem? Milline teema är-
ritab kõige enam?

Kõige südamelähedasem on pii-
ripost/tõlkemasina sketš oma 

“läbikasvanud liha” teema ja fs-i 
mitmekihilise luuletuse poolest. 
Seal on kaks uut sõna, mis mulle 
meeldivad ja võiksid kasutusse 
tulla: veneestlane ja  rustoonets. 
Ma ei ärritu, lihtsalt mõned tee-
makäsitlused mõjuvad mu jaoks 
pisut plakatlikult.

Mida uut saite teise rahvu-
se kohta teada selle lavastuse 
valmimise käigus? 

Sain teada, et vene keeles on 
kaks häälduskoolkonda (ilmselt 
veelgi, arvestades territooriu-
mi tohutut suurust, need siin on 
kaks mõjukamat): Piiteri kool 

oma põhjamaise karedama tum-
misema hääldusega ja Moskva 
kool oma helilise palataliseeri-
vama hääldusega. 

Mis on kõige naljakam isiklik 
lugu või juhtum, mis seondub 
eestlaste ja venelastega, meie 
kultuuriliste erinevustega? 

Sõitsin oma noorema pojaga 
rongiga Moskvasse. See oli 
tema jaoks esimene kord, Pe-
terburis olime varem käinud. 
Ta oli 18-aastane, aga polnud 
kunagi pikamaarongiga sõitnud 
ja oli väga elevil. Ma tahtsin ta 
tingimata viia restoranvagunis-
se ja me suundusimegi sinna 
kohe üsna vahetult pärast Balti 
jaamas rongi istumist. Enne mi-
nekut kupees juhatasin ta veel 
nostalgiliselt teemasse sisse: 
ütlesin, et restoranvagunis võib 
ikka sattuda mõne avatud hinge 
ja suhtlemisalti vene inimesega 
ühte lauda, kes sinuga vestlema 
hakkab, sulle välja teeb ja kogu 
oma eluloo võib ära rääkida. 
Läksime restoranvagunisse ja 
täpselt selline stsenaarium käi-
vituski. Saime kohad lauas, kus 
istus üks vene mees, kes üsna 
kohe küsis, kas ta võib mulle 

rjuumotška välja teha. Ütlesin 
jah, veetsime vesteldes kõik 
koos mõnusa tunnikese. Mu 
poeg istus, silmad pärani. Oli, 
nagu oleksin eluraamatus näpu-
ga järge ajanud.

Milline on teie jaoks kõige ras-
kem venekeelne sõna või lause, 
mida lavastuses öelda tuleb? 

Eraldi sõna ma välja tuua ei os-
kaks, pigemini pean eestlasena 
(kelle jaoks g, b, d ja k, p, t on 
üldjuhul üsna ühe tugevusega 
häälikud) olema tähelepanelik 
teistsugusele hääldusintensiiv-
susele lülitumisel. See kehtib 
teiste keelte puhul samuti.

Mis on sinu arvates eestlaste 
ja venelaste hea läbisaamise ja 
siin sõbralikult koos elamise 
võti? 

Haridus/haritus/kultuur. Meil on 
suur ühisosa – baltisaksa kul-
tuur. Selle tundmine võiks meid 
ühendada: Krusenstern, Barclay 
de Tolly, von Neff, kaksikven-
nad Kügelgenid jne, jne. Vene 
kultuuris ja riigivalitsemises on 
Liivi- ja Eestimaalt pärit balti-
sakslased etendanud suurt osa.

Riigikogus toimuval traditsiooni-
lisel lahtiste uste päeval saab tut-
vuda parlamendi tööga ja kohtuda 
fraktsioonides Riigikogu liikme-
tega. Uudistada Toompea lossis 
ja Riigikogu hoones, käia Pika 
Hermanni tornis. Teater NUKU 
rõõmustab lapsi kahe etendusega 
– „Okasroosike“ (12:00 ja 13:30)  
ja „Gelsomiina tsirkus“ (12:30 

ja 14:00). Lisaks on lastele ava-
tud NUKU muuseumi lastetuba 
ja Kuberneri aias saab osaleda 
Meremuuseumi mereteemalistes 
tegelustubades. 

Riigikogu uksed on kõikidele 
avatud 23. aprillil kell 11-16.

Üritus on kõigile ja tasuta!
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Lai valik, mõistlik hind!

Tähesaju tee 25, Tallinn Viljandi mnt 41b, Tallinnwww.magaziin.ee

Koduekstra Vikerlase keskuses 
(Vikerlase 19) asuv kauplus otsib oma 
meeskonda VAHETUSE VANEMAT. 

Palume pöörduda otse kauplusesse või 
saata oma CV aadressile: 

maret.harm-tilk@koduekstra.ee

OÜ ATKO Liinid pakub tööd 
bussijuhtidele. Info tel: 6272713 või 

55585632

Müüa loomasõnnikut 7T-150 EUR-
i,15T-220 EUR-i, mulda, liiva ja 

killustikku. Tel. 56971079, e-mail: 
taluaed@hot.ee

LIIV, KILLUSTIK, MULD kohaleveoga. 
Tel. 5079362

RÕDU KORDA!Katan rõdupõranda 
terrassilauaga 5042037

Maal on ilus kingitus.
Portree joonistamine foto järgi.

Lõuend, õli.

т.
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ATENÄIT
ERIPAKKUMINE!  

SELLE REKLAAMI ET JALE SOODUSTUS 10% OSTUST!
UUED SALLID 5 €

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 

KARDINAASJATUNDJA – 
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST

UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

TERE TULEMAST! 

RIIDED
- 30 %

KÕIK 
KARDINAD

–20% kuni –40%

KARDINAD, KANGAD, KODUTEKSTIILID, KÕIK 
KÄSITÖÖ JAOKS, MOERIIDED JA AKSESSUAARID
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                      Laupäeval 7. mail kell 13.00Laupäeval 7. mail 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!

В ПРОДАЖЕ НОВЫЕ И Б/У
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ С ГАРАНТИЕЙ!

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!
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eTule tutvu uue spordiklubiga! 
MyFitness Lasnamäe Kärberi Selle 

kupongiga
1 x klubikülastus 

TASUTA

Kehtib kuni 
08.05.2016

Asume uue Kärberi Keskuse 
II korrusel (Kärberi tn 20).
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