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Rahvastikuregistri andmeil elas 1. augusti seisuga Lasnamäel 119 123 inimest. Võrreldes juulikuuga suurenes elanike arv 18 inimese võrra.

Lasnamäe Leht
8.-10. augustini võõrustas Las-
namäe Linnaosa Valitsus küla-
lisi Valgevene pealinna Minski  
Partisani rajoonist.

Tegemist on Minski suurima 
tööstusrajooniga, kus tegutseb 
24 suurettevõtet.

Visiidi käigus külastasid valge-
venelased muuhulgas Ülemiste 
City linnakut, Tallinna Jumala-
ema Kiirestikuulja ikooni kiri-
kut ning Lasnamäe Medicumi.

Sõlmitud lepe on suunatud 
koostöö arendamisele majandu-
se ja kaubanduse vallas, samuti 
kultuuri- ja haridusprojektide 
vahetamisele.

Tutvudes meie linnaosa ja lin-
naosavalitsuse tegevusega väl-
jendas Partisani rajoonivalitsuse 
vanem Deniss Ovsjannikov ra-
hulolu sellega, et koostööleppe 
sõlminud pooltel on niivõrd pal-
ju kokkupuutekohti.

„See, et Tallinna suurim linna-
osa edendab sidemeid Minski 
tööstuskeskusega, annab selge 
signaali, et Lasnamäe magala 
maine ei vasta enam ammu tõe-
le. Kaasaegsed multifunktsio-
naalsed objektid nagu Ülemiste 
City, Tondiraba Jäähall, ning viie 
aasta pärast Lasnamäele kerkiv 
superhaigla, eeldavad avatust 
rahvusvahelisele kogemustele ja 
seda mitte ainult Lääne suunas“, 
ütles Lasnamäe linnaosa vanem 
Maria Jufereva

Lasnamäe arendab koostööd Valgevenega

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

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva ja Partisani rajooni juht Deniss Ovsjannikov

Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja ikooni kirikut imetlemas

Ülemiste City jättis delegatsioonile unustamatu mulje

Valgevene külalised Lasnamäe kanali taustal
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Alates 31. augustist 2016 lõpe-
tab Tallinna Sotsiaal- ja Tervis-
hoiuamet Tallinna elanike re-
gistris olevate ravikindlustamata
isikutele ambulatoorse ja stat-
sionaarse abi osutamise AS Ida-
Tallinna Keskhaigla Magasini 
üksuses.

Alates 01. septembrist 2016 osu-
tatakse ravikindlustamata isiku-
tele ambulatoorset abi AS Lää-
ne-Tallinna Keskhaigla Kopli 

polikliinikus aadressil Sõle 63 
tööpäeviti järgnevalt:

• esmaspäev, kolmapäev, nel-
japäev – kella 10.00-18.00

• teisipäeval ja reedel kella 
08.00-16.00. 

Vastuvõttu teostavad arst-kirurg 
ja õde. 

Statsionaarset järelravi osuta-
takse AS Kallavere Haigla aad-

ressil Haigla 2, Maardu linn. 
Kontaktisik haigla ravijuht Rita 
Vissak, tel 606 0870, e-maili 
aadress rita.vissak@kh.ee. 

Küsimuste puhul pöörduda Tal-
linna Sotsiaal- ja Tervishoiu-
ametis juhtivspetsialist Ene 
Tombergi poole tel 6457456 või 
e-maili aadressil ene.tomberg@
tallinnlv.ee.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
ja õigusbüroo Progressor ühine 
sotsiaalne projekt osutus väga 
nõutuks. Tulles vastu elanike 
soovidele jätkavad õigusbüroo 
Progressor juristid alates ok-
toobrist nõustamist perekonna-, 
pärimis-, ja võlaõiguse teema-
del.

Nõustamine toimub eelneval re-
gistreerimisel alates 03.10.2016 
esmaspäeviti kell 10:00–14:00 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
hoones aadressil Pallasti 54.

Täiendav info ja registreerimine 
e-posti aadressil  info@progres-
sor.ee või telefonil  (+372)5625 
7714.

Meditsiiniabi ravikindlustamata isikutele 

Õigusnõustamine Lasnamäe Linnaosa Valitsuses

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tere, lugupeetud Lasnamäe elanikud!

Õnnitlen teid linnaosa 23. sünnipäeva puhul! Tähistame seda 
üheskoos 28. augustil Tallinna Lauluväljakul. Kutsun kõiki sel-
lele toredale peole, kus leidub tegemist ja meelelahutust kogu 
perele.

Sünnipäevadel tavatsetakse heita pilk minevikku analüüsimaks 
tehtut ja saavutatut. Julgen möönda, et läinud aasta jooksul sai 
meie linnaosa veelgi ilusamaks ja elusõbralikumaks. Elanike 
arv jätkab kasvu, augusti lõpuks elas meie linnaosas 119 123 
inimest. 

Erilisel kohal läinud aasta tegemiste hulgas on rahvusvaheliste 
suhete arendamine. Tuletan meelde, et kevadel sõlmisime koos-
tööprotokolli Sankt-Peterburi Moskva linnaosaga. Augustis aga 
külastas Lasnamäge tervelt kaks välisdelegatsiooni. Jaapanist 
olid meil külas mittetulundusühingu „Nichiro Sokokai“ esinda-
jad, kes tutvustasid linnaosa elanikele Jaapani kalligraafiakuns-
ti ja võimaldasid võtta osa traditsioonilisest teetseremooniast. 
Kohtumisel sai kuulda ka mõlema maa rahvuspilli kõlamist 
– Lasnamäe Muusikakooli esindajad mängisid kannelt, nende 
Jaapani kolleegid aga kohaliku kandle analoogi koto’t.

Suve viimasel kuul sõlmis Lasnamäe Linnaosa Valitsus koos-
tööleppe Minski linna Partisani rajooniga. Leppe eesmärk on 
soodustada koostööd kaubanduse, majanduse ja investeeringu-
te vallas. 

August on saanud märgilise tähendusega kuuks ka Majaka tä-
nava ja selle ümbrusala elanike jaoks. Lõpuks jõudis lõpusir-
gele selle tänava ligi kolm aastat kestnud rekonstrueerimine. 
Nüüdseks on siin loodud kõik tingimused nii transpordi kui 
ka jalakäijate liiklemiseks, ka jalgrattasõitjatele on nüüd eraldi 
turvaline jalgrattatee. Sügisel istutatakse siia veel kümned uued 
puud, mis ühtlasi tähistab selle olulise magistraali ümbersünni 
lõppu.

Läinud kuul lisandus Lasnamäele veel üks kaasaegne jalgpal-
liväljak. Meie spordikompleksi väljak sai uue FIFA kõrgetele 
nõuetele vastava kunstkatte. Edaspidi saavad siin traumasid 
kartmata harjutada ja mängida nii lapsed kui täiskasvanud. Uus 
väljaku kate annab võimaluse kõrgema taseme jalgpallikohtu-
miste ja võistluste korraldamiseks.

Augustis lõpevad ka Tondiloo pargi suuremahulised ehitustööd, 
mille käigus omandas see ala niivõrd efektse ja multifunktsio-
naalse väljanägemise, et seda saab nüüd täie õigusega nimetada 
linnaosa esinduspargiks. 

Augusti lõpus saavad kõik Lasnamäe elanikud kaasa lüüa MTÜ 
Lasnaidee korraldatavates üritustes. Teid ootavad välikino, pik-
nik, huvitavad kohtumised ja arutelud linnosa tulevikuga seo-
tud teemadel.

21. augustil toimub Lasnamäe ajaloo esimene noorteolümpia. 
Üritus leiab aset Maardus, selle käigus panevad ennast proovile 
meie linnaosa ja Maardu linna noored. Järgmisel aastal toimub 
see juba Lasnamäel.  Soovime meie noortele sportlastele edu!
Sügiseks on meil varuks juba uued plaanid ja kavatsused, kuid 
nendest järgmises ajalehe numbris!

Kohtumiseni Lasnamäe päeval!

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem Margarita Ingel

Noorsookonstaabel

Marili Tammiste
piirkonnakonstaabel

Üks murettekitavamaid problee-
me perekondades on alkoholitar-
bimise kultuur.

Perekond avaldab lapse arengule 
väga suurt mõju. Nii nagu esi-
mesed oskused ja teadmised, ku-
junevad ka lapse enesehinnang 
ja väärtused eelkõige koduseinte 
vahel. Vanemate jäljendamine  
on lapse arengus üks olulisemaid 
õppimisviise – nende käitumist 
ja kõnet matkitakse juba kõige 
nooremas eas ning ajapikku võe-
takse üle perekonna tõekspida-
mised ja traditsioonid. 

Sageli keelavad vanemad oma 
lastel rangelt igasuguse alko-
holitarvitamise, kuid ise joovad 
nende  nähes suurtes kogustes. 

Läbi aegade on olnud paljude 
perede traditsiooniks pühade või 
muude sündmuste puhul pidut-
seda suuremas või väiksemas 
seltskonnas, tarbides erinevates 
kogustes alkoholi. Pahatihti vii-
bivad selliste istumiste kõrval ka 
lapsed, kellele üldjuhul küll al-
koholi ei pakuta, ent kes näevad 
toimuvat pealt ning omandavad 
põhjapanevaid teadmisi vabaaja 
koosviibimiste võimaluste koh-
ta. Pole harv juhus, kui vanemad 
halba soovimata annavad lastele 
alkohoolseid jooke kodus proo-
vida, arvates, et sellega vähen-
davad nad lapse huvi alkoholi 
vastu ning hoiavad ära tarbimist 
väljaspool koduseinu. Noorele 
antakse sellega aga signaal, et 
tegu ei ole millegi ohtliku ega 
taunimisväärsega ning alkoho-
li tarbimine on vanemate poolt 
aktsepteeritav.
Nii alkohol kui ka tubakas on 
meie riigis legaalsed, ent siiski 
sõltuvust tekitavad uimastid. 

Alkoholiseaduse kohaselt ei 
ole lubatud alla 18-aastasel isi-
kul tarbida ühtegi alkohoolset 
jooki ning lapsevanem peab 
tegema kõike endast oleneva, 
et tema lapse alkoholi esmatar-
bimine leiaks aset võimalikult 
hilises eas.

Politsei kutsub lapsevanemaid 
üles vastutustundlikule käitu-
misele ning tuletab meelde, 
et alkoholijoove aeglustab ka 
täiskasvanud inimese reakt-
siooni, moonutab olukorra ob-
jektiivset hindamisvõimekust 
ja muudab inimese käitumise 
ettearvamatuks. Joobeseisun-
dis lapsevanem ei ole võime-
line oma lapse eest piisaval 
määral hoolt kandma, seega 
olukord, kus lapse seaduslikud 
esindajad on vindised, kohus-
tab politseiametnikku lapse 
heaolu ja turvalisust silmas 
pidades toimetama ta turvako-
dusse.

Lapsed õpivad alkoholi tolereerima 
vanemate eeskujul

20. augustil möödub Eesti ise-
seisvuse taastamisest 25 aastat. 
Kõik on oodatud laupäeval, 20. 
augustil kell 7 lipu heiskamisele 
Toompeale Kuberneri aeda Pika 
Hermanni jalamile ning kell 15 
Lossi platsil algavale kontserdi-
le „Ei ole üksi ükski maa“. Sa-
mal päeval on Pika Hermanni 
torn kõikidele huvilistele avatud 
kell 10-14.

Üritused Riigikogus 
ja Toompeal 20. augustil 2016

7.00     Pidulik riigilipu heis-
kamise tseremoonia Toompeal, 
Kuberneri aias (ETV otseüle-
kanne)
10.00   Lillede asetamise tsere-
moonia 20. augusti mälestuski-
vile

11.00   Iseseisvuse taastamise 
25. aastapäevale pühendatud 
tervikasja ja mündivoldiku esit-
lus Toompea lossi kunstisaalis
12.00   20. Augusti Klubi ja XIII 
Riigikogu pidulik istung (ETV 
otseülekanne)
13.00   Riigikogu esimehe vas-
tuvõtt 20. Augusti Klubi liikme-
tele
14.00  20. Augusti Klubi istung 
Valges saalis
15.00   Kontsert “Ei ole üksi 
ükski maa” Lossi platsil. Esine-
vad Ivo Linna, Maarja-Liis Ilus, 
Tanel Padar, Jüri Pootsmann, 
The Ilves Sisters, Singer Vinger, 
E STuudio noortekoor, Üllar 
Saaremäe, Justs (Läti), Michael 
Monroe (Soome). ETV ülekan-
ne algab kell 16.25 ja kell 17.25.

Taasiseseisvumise 25. aastapäeva 
üritused Toompeal

Bussiliini nr 55 
pikendamine 

Alates 22.08.2016 pikeneb 
bussiliin nr 55 kesklinna ja 
peatub järgmistel peatustel: 

• P.Pinna, 
• Lasnamäe turg, 
• Pikri, 
• Kuuli, 
• Pikamägi, 
• Paneeli, 
• Sõstramäe, 
• Betooni põik, 
• Betooni, 
• Gaasi, 
• Vesse, 
• Jüriöö park, 
• Ülemiste, 
• Väike-Paala, 
• Pae,
• Sikupilli, 
• Majaka, 
• Laulupeo, 
• Gonsiori, 
• Kunstiakadeemia.
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Linn maksab esmakordselt kooliminevatele 
lastele rahalist toetust Lasnamäe Noortekeskus jätkab vastuvõttu

huviringidesse ja stuudiotesse
2016/17 õppeaastal

Üldareng:
• Ettevalmistus kooliks (lapsed 

vanuses 4–6)
• Logopeed
• Matemaatika (4.-8. kl, ettevalmistus põhikooli eksamiks, 9. 

kl, 10.-12. kl)
• Arvuti (2.–6. kl)

Keeled:
• Eesti keel (koolieelikud, 1.-2. kl, 3.-4 kl, 5.-6. kl, 7.-9 kl)
• Eesti keel (B1 ja B2 taseme eksamiks ettevalmistamine)
• Inglise keel (koolieelikud, 1.-2. kl, 3.-4 kl, 5.-6. kl, 7.-9 kl.)
• Inglise keel täiskasvanutele
• Hispaania keel (õpilased, täiskasvanud)

Loomingulised tegevused:
• Käsitöö (lapsed vanuses 7–12)
• Joonistamine (lapsed vanuses 6–16)
• Looming (lapsed vanuses 4-5, 6–9)
• Lilleseadekunst (lapsed vanuses 7–15)
• Keraamika (lapsed vanuses 7–16) 
• Ajalooline rekonstruktsioon (lapsed vanuses 7–16)
• Estraadilaul (lapsed ja noored vanuses 6–26)
• Nukkude valmistamine

Sport:
• Jooga
• Capoeira
• Male (lapsed vanuses 5–13)

Registreerimine ja täiendav info telefonidel 632 8814, 5556 
7784 ning e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee.

Jaanus Riibe
Linnaosavanema asetäitja

On suur rõõm, et uus kooliaas-
ta on kohe-kohe taas algamas, 
mis tähendab peredele ja laste-
le, äsjastele ja vanadele sõpra-
dele palju uut. 

Paljud Lasnamäe lapsed osalesid 
sel suvel mitmetes tegevustes, 
mida ka linnaosa toetas. Osa lapsi 
lõid kaasa laagrites ja õpilasmale-
va töös, näiteks Eesti Õpilasma-
leva Lasnamäe rühmas osales 20 
noort vanuses 13-18 aastast aja-
vahemikul  27.06 – 08.07.2016, 
töötades haljastus- ja heakorra-
töödel linnaosa territooriumil. 

Lasnamäe sotsiaalkeskuse laste 
päevakeskuses toimusid põne-
vad tegevused: küpsetati lastega 
pannkooke, vaadati filme, söödi 
popcorni, tehti smuutisid ja val-
mistati pizzat. 24. augustil on las-

te päevakeskusel plaanis minna 
piknikule. 

Uus kooliaasta tähendab laste-
vanematele ka palju kulutusi ja 
siinkohal peab linnaosa valitsus 
olema igati toeks. 

Esmakordselt kooli mineva lapse 
toetus makstakse 1. klassi mineva 
lapse vanemale, eestkostjale või 
lapse hooldajale tingimusel, et 
vähemalt üks vanematest on rah-
vastikuregistri andmetel elanud 
Tallinnas vähemalt aasta vahe-
tult enne lapse kooliminekut ning 
laps on rahvastikuregistri and-
metel Tallinna linna elanik, elab 
toetuse taotlejaga ühel aadressil 
ja asub õppima Tallinna kooli ja 
on kantud õpilaste nimekirja.

Toetuse suurus on 320 eurot. Toe-
tus makstakse välja kahes osas: 
50% lapse kooliminekul ja 50% 
juunikuus pärast esimese klassi 

lõpetamist tingimusel, et toetu-
se taotleja ja laps on katkema-
tult rahvastikuregistri andmetel 
Tallinna linna elanikud, elavad 
ühel aadressil ja laps õpib Tallin-
na koolis. Kui kõik teie andmed 
(konto number, nimi) on samad, 
siis teise osa saamiseks uut taot-
lust ei pea esitama.

Taotlusi võetakse vastu kolme  
kuu jooksul alates õppeaasta al-
gusest (septembris, oktoobris ja 
novembris). E-taotlusi saab esi-
tada Tallinna Iseteeninduspor-
taalis, mis asub aadressil http://
taotlen.tallinn.ee, alates 14. sep-
tembrist. Kellel pole võimalik 
esitada E-taotlust, saab esitada 
taotluse Lasnamäe Linnaosa Va-
litsuse sotsiaalhoolekande osa-
konna toetuste talituses aadressil 
Punane tn 48A. Vastuvõtt toimub  
esmaspäeviti 9–12 ja 14–17.30 
ning teisipäeviti ja neljapäeviti 
9–12 ja 14–16.30, info telefonil 
645 7785.

Lastega perekondi toetavad ka 
teised organisatsioonid, näiteks 
saavad Eesti Punase Risti ja Fo-
rum Cinemas AS poolt ranitsa 
koos koolitarvetega ning filmi-
elamuse kogu perele 1-4 klassi 
minevat vähekindlustatud pere 
100 last.
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Iga nädal Lasnamäe Infoneti 
staadionil toimuvad harras-
tajate meistrivõistlused mini-
jalgpallis on jõudnud lõpusir-
gele. 

Võistlused toimuvad kahes lii-
gas  - Grandliiga ja Grandlii-
ga-2. 

Tugevuselt teises liigas algasid 
play-off mängud.

Turniiri süsteem on selline, et 
algul mängisid kõik omavahel 
kaks korda läbi. Edasi jätkavad 
kuus paremat võitlust medalite 
eest play-off mängudega. 

Grandliiga, Grandliiga-2 ja Tal-
linna minijalgpalli Karikavõist-
luste uudiseid saab jälgida vee-
bilehtedel www.sem.ee ja www.
minijalgpall.ee. Pääs staadionile 
on pealtvaatajatele tasuta.

Play-off mängud harrastajate minijalgpallis

Olga Ivanova
Riigikogu liige

Eelmisel aastal valiti mind 
Lasnamäe kandidaadina Rii-
gikokku ning sellest hetkest 
algas minu jaoks hoopis teine 
töö. 

Tunnistan ausalt, et töötada pea-
linna suurima linnaosa vanema 
kohal, oli minu jaoks tunduvalt 
meeldivam ja huvitavam vaata-
mata sellele, et sel ametipostil oli 
vaja igapäevaselt otseselt seista 
silmitsi elanike probleemide-
ga ja nende rahulolematusega 
ning ületada paljuski negatiivset 
kolleegide suhtumist. Kuid sel-
le töö suurteks plussideks olid 
hea meeskond ja võimalus näha 
oma töö tulemust. Riigikogus 
on kõik teistmoodi – oled suhte-
list üksikhunt, aga seadusloome 
põld on suur ja lai. 

Viimasel ajal hakkas mind par-
lamendi saadikuna häirima mõ-

nevõrra teine asi. See on seotud 
presidendivalimistega, mis koos 
Brexiti ja Yana Toomi Süüria 
visiidiga on saanud ilmselt kõi-
ge levinumaks arutlusteemaks. 
Esimest korda elus õnnestus 
mul jälgida presidendivalimiste 
köögipoolt suhteliselt lähedalt. 
Ja mulle hakkas vastu, kuivõrd 
kaugel demokraatiast ja lavas-
tust meenutavad on presidendi-
valimised tegelikult.

Kui me vaatame täpsemalt, siis 
täna on enam-vähem selge, kes 
on mis erakonna kandidaat: 
Keskerakonna kandidaat on 
Mailis Reps, Reformierakonna 
oma Siim Kallas, IRLi ja Va-
baerakonna kandidaat on Allar 
Jõks, Sotsiaaldemokraatide kan-
didaat on Eiki Nestor, kes oli 
omal ajal pensionireformi autor. 
Lisaks otsustas EKRE, et nende 
kandidaat Mart Helme esitab 
oma kandidatuuri ainult valija-
meeste kogus. Osaliselt selleks, 
et takistada Helmel esile ker-
kimast, väljendasid paljud Re-
formierakonna poliitikud soovi 
valida presidenti Riigikogus, 
ehk teiste sõnadega 68 häältega 
101-st. Mõned Keskerakonna 
fraktsiooni liikmed on ka seda 
meelt. Tekib küsimus – miks on 
see nii? 

Keskerakonlased olid ainuke-
sed Riigikogus, kes mitu korda 
esitasid presidendi otsevalimiste 
seaduse eelnõud ja järsku sel-
line pööre. Kui vaadata häälte 
jagunemist, siis seis on järg-
mine:  30 REF, 27 KESK, 15 
SDE, 14 IRL, 8 Vabaerakond ja 
7 EKRE. Lihtne matemaatika 
ütleb, et 30+27=57, puudu jääb 
11 häälest. Neid teoreetiliselt 
võiks saada SDE-lt ja tükihaa-
valt teistelt erakondadelt. Kuid 
seda ainult siis, kui kandidaat, 
esiteks, sobiks kõigile 30 refor-
mierakondlasele. Täna ei ole 
mingit 100% kindlust, et kogu 
REFi fraktsioon hääletab Siim 

Kallase poolt, kuna osa toe-
tab Marina Kaljuranda, kellele 
väidetavalt anti õigus esitada 
oma kandidatuuri valijate ko-
gus. Muuhulgas väljendab see 
tõik selgesti lõhet erakonnas.  
Teiseks, selle kandidaadi poolt 
peaksid tahtma oma häält anda 
kõik 27 keskerakonna saadikut. 
Kui rääkida sotsdemmidest, siis 
siis on asjad selgemad –  konku-
rents Nestori ja Ossinovski va-
hel ei ole kuhugi kadunud, mis 
annab põhjust arvata, et ka see 
fraktsioon ei ole oma presiden-
dieelistustes sugugi üksmeelne. 
Lisaks sellele annavad kõik en-
dale aru, et ilma Reformi soovita 
teist sotsdemmist presidenti nal-
jalt ei tule.  Kui aga räägime Va-
baerakonnast, siis siin on kõik 
rohkem kui selge, kuna nemad 
on juba mitu korda oma häälte-
ga päästnud valitsuskoalitsiooni 
eelnõusid. Nagu näiteks kohali-
ke omavalitsuste valimisõiguse 
andmine 16-aastastele lastele. 
Just nende häältega oli see sea-
dus vastu võetud.   

Seega tänaseks on presidendiva-
limiste protsess muutunud far-
siks või šõuks, mida huviga jäl-
gib pea kogu Eestimaa rahvas. 
Minu arvates seisab  kogu selle 
asja taga ainult üks – kõigi era-
kondade ja kandidaatide võima-
lus olla kogu aeg pildis ja saada 
meedia tähelepanu ehk lihtsalt 
PR-i. Samal ajal unustavad kõik, 
et presidendi roll ühiskonnas on 
väga tähtis – seista põhiseadu-
se valvel ja lihtinimeste õiguste 
kaitsel.   

Juba 29. augustil tuleb Riigiko-
gu  kokku erakorralisele istungi-
le  ja toimub presidendi valimis-
te esimene voor. Selleks ajaks 
võib  muutuda nii mõndagi, kuid 
fakt jääb faktiks – nii kaua kui 
Eesti rahvas ei saa valida enda-
le presidenti otsevalimistel, jääb 
usaldus presidendi institutsiooni 
vastu samale tasemele. 

Presidendimängud

TULEVASED ÜRITUSED

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

AJAKAVA
19.08 kell 18.00 Taasiseseisvumispäeva kontsert. Esineb 
Tallinna aukodanik, bariton Jassi Zahharov, klaveril Margus 
Kappel. Tasuta.
27.08 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. 
Pilet 4 €
3.09 kell 15.00 Ukraina iseseisvumispäeva kontsert. Tasuta. 
10.09 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. 
Pilet 4 €

Näitus: 
17.08 – 29.08  Juri Jeršovi tööde näitusmüük “Linn ja meri”.
1.09 – 13.09 Sergei Trofimovi fotonäitus „Lasnamäe muu-
seum”. 

Mida arvestada lapse huviringi 
valikul? 
Auli Andersalu-Targo
Koolipsühholoog, 
Gordoni perekooli koolitaja

Huviringides osalemine on las-
tele heaks võimaluseks arenda-
da oma andeid, vastutustunnet 
ja suhtlemisoskust. Seal käies 
kohtuvad nad teiste laste ja täis-
kasvanutega, õppides sealjuures 
suhteid looma, koostööd tegema 
ja keerulisi suhtlusolukordi la-
hendama. 

Lapsed saavad huviringis või 
treeningutel käies kogemu-
si oma aja planeerimisest ning 
muutuvad ka iseseisvamaks. Ja 
loomulikult õpivad nad midagi 
uut – arenevad need oskused, 
millega lasteaias või koolis põh-
jalikult ei tegeleta. Kui lapsel ei 
lähe koolis õppides hetkel kõige 
paremini või kui tal on keeruli-
sed suhted klassikaaslastega, siis 
põneva hobiga tegelemine annab 
palju positiivseid emotsioone ja 
aitab lapse stressi maandada. 

Kuidas huviringi valida?

Lapse huviringi valikul on kõige 
olulisemaks põhimõtteks arves-
tada lapse sooviga – laps võiks 
tegeleda sellega, mis teda innus-
tab. Tema enda loomulik huvi on 
see, mis hoiab motivatsiooni ka 
siis, kui ringis või trennis käimi-
ne muutub vahel igavaks ja tüü-
tuks.

Paljude laste juures on juba vara-
sest east võimalik märgata nende 
andeid ja tugevaid külgi, mida 
saaks huvitegevuse kaudu edasi 
arendada. Enamasti on lapse an-
ded ka tema uudishimu aluseks 
ja siis on hea valida huviring 
just nende põhjal. Kui lapsele 
hakkab aga meeldima mõni ala, 
milles ta hetkel veel väga osav 
pole, kuid soovib seda õppida, 

siis võiks lasta tal sellega tutvust 
teha proovitunnis ja kui see talle 
sobib, siis lastagi tal õppida mi-
dagi täiesti uut. Peamine on see, 
et lapse enda jaoks oleks tegevus 
meeldiv ja huvitav, ükskõik kas 
see on siis tema tugevus või mit-
te. 

Huviringid algklassilastele

Algklassilaste igapäevaelu kor-
raldades tuleks lähtuda põhimõt-
test, et esmajoones vajab laps 
piisavalt aega, et rahulikult koo-
lis käia, koduülesandeid teha, 
perega suhelda, puhata ja oma-
ette olla. Edasi võiks juba koos 
lapsega arutada, mitmes huvi-
ringis osalemiseks jääb tal veel 
jõudu ja tahtmist. Koolilastele 
on väga hea pakkuda vaimsele 
pingutusele lisaks mõni füüsi-
list tegevust pakkuv treening, 
kus nad saavad liikuda ja ennast 
ka välja elada. Või leida lapsele 
huviring, kus ta saaks tegeleda 
mõne loomingulise tegevusega, 
õppides oma mõtteid ja tundeid 
näiteks kunstiliselt väljendama. 
Igal juhul võiks algklassilapse 
elus olla vähemalt üks ehk isegi 
kaks kuni kolm huviringi, mille 
tegevuses ta osaleb. 

Laste ja noorte huvitegevuste 
mess

Laupäeval, 27. augustil kell 
12.00–17.00 on kõik huvilised 
oodatud laste ja noorte huvite-
gevuste messile Kristiine kesku-
sesse, kus uue algava õppeaasta 
huviringe ja treeninguid tutvus-
tab üle 40 erineva huvikooli ja 
spordiklubi. Lisaks toimuvad 
töötoad ning meeleolukas lava-
šõu. Laval astub üles särav Gre-
te Paia. 

Vaata lisa 
www.tallinn.ee/novaata. 



Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.ee

Oled huvitatud tööst meie juures?
Selleks vajad vaid ausust, meeskonnatöö kogemust ja soovi hästi töötada.

Unustada ei tohiks ka kliendisõbralikkust.
Nüüd, kus pitsat saab osta väga paljudest kohtadest, soovime silma paista

heast küljest. Selleks, et klient tagasi tuleks, on oluline kõik – alates
sisse astumisest kuni toidu serveerimiseni. Oleme konkurentidest paremad,

sest klient tuleb meile tagasi meeldivate elamuste tõttu.

Vajame uusi töötajaid, kes muudaksid meeskonna veelgi paremaks!
Kui sul on huvi, küsi, kuidas meiega ühineda.

Meeskonna ja klientidega suhtlemisel kasutame 3 keelt: eesti, vene, inglise.
Saada e-mail oma kogemuste ja/või eluloo kirjeldusega:

meiepizza@hotmail.com

                      Laupäeval 10. septembril kell 13.00Laupäeval 10. septembril 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!

 
 

 
 
 
 Enam kui 350 kaupluse ja ligi 5000 töötajaga Coop 
                                                                                                                 tarbijateühistute kaupluste perekond kuulub Eesti                                             
                rahvale. Hoolime kohaliku elu edendamise eest nii            
                                                                                                                 Tallinnas kui Taeblas. Hoiame kokku!                                          
                    
 
 
 
 
 

UUS, KAASAEGNE LOGISTIKAKESKUS 
OOTAB SIND TÖÖLE! 

 
Avame septembrikuus Suur-Sõjamäe piirkonnas uue ning 

kaasaegse logistikakeskuse. Keskuse laos pakume tööd usinale: 

KOMPLEKTEERIJALE 
KONSOLIDEERIJALE 
KAUBAPAIGUTAJALE 

 Uue keskuse kohvikus pakume tööd toitlustusvaldkonna 
trendidega kursis olevale: 

SÖÖGISAALI TEENINDAJALE 
KÖÖGI ABITÖÖTAJALE 

KOKA ABILE 
KOKALE 

     Pakume Sulle: 
tööalast väljaõpet; stabiilset, vahetustega töösuhet; piirkonniti tasuta transporti 
tööle ja tagasi; toetavat meeskonda; Coopi töötaja soodustusi sportimisel ja 
poodlemisel ning vahvaid ühisüritusi. 

 
  Saada CV märgusõnaga „Logistikakeskus“ cv@coop.ee 
  Lisainfo telefonil 5300 6988 (logistika), 509 2269 (kohvik). 

20-70 kohta
Tasuta parkimine.

Aasta lõpuni ruumi rent TASUTA!

Tellimine ja info tel. 56940175
https://www.facebook.com/priislepeoruum/

SÜNNIPÄEVAD • PULMAD • PEIED • FIRMAPEOD

TÄHISTA OMA TÄHTSAID HETKI 
PRIISLE PEORUUMIS, Priisle 10

SAHADŽA JOOGA metateadus ja 
meditatiivne praktika. J. Koorti 22, 
Kultuurikeskus Lindakivi, alates 
september, laupäeviti, kl. 12.00. 
Sissepääs on vaba. Tel: 5512624 

http://ee.SahajaYoga-TLL.eu

Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele Tallinna ja Viimsi 

toidukauplustes.Info telefonil 
566874177

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

55585632

Mahtra Hostel

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

www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp                                                               

SINU ÕNNESTUNUD 
KINNISVARATEHING!

Soovite müüa kinnisvara – koos 
leiame parima lahenduse

VIRVE ROOTS 
56 909 344 
virve@ever.ee

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist

Soovid lisada ostu- müügi või töökuulutust, 
siis telli reklaam või reakuulutus Lasnamäe Lehes!
Reakuulutus ( eesti 
või vene keeles )
1 rida (48 tähemärki) hind  3 €
raamis 69 x 10mm, hind    9 €
raamis 69 x 20mm, hind  19 €
*lisandub 20%km

Reklaam
1/48 lk 69 x 30 mm, hind  25 €
1/32 lk 69 x 46 mm, hind  41 €
1/24 lk 69 x 64 mm, hind 70 €
*lisandub 20%km
Tellimine: Tel: 602 7774, 5645 4308  
E-mail: info@lasnamaeleht.ee  
Skype: lasnamaeleht    
www.lasnamaeleht.ee



Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.ee

REGISTREERU TASUTA PROOVITREENINGULE 

WWW.DANCEACT.EE

UUED BAILATINO RÜHMADALUSTAVAD 5. SEPTEMBRIL

SINU RÜTMIS

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

UUS KAUP! 
ODAVAIM EESTIS!

VÕIMLEMISKLUBI PIRUETT LASNAMÄEL

Täiendav info
www.piruett.ee

piruett@piruett.ee
tel 6463 659 pi
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• mudilaste võimlemine 3 - 4 a.
• iluvõimlemine al. 5 a.
• tantsuline võimlemine 5 - 11 a.
Tunnid toimuvad Mahtra Gümnaasiumis, Läänemere Gümnaasiumis, Lasnamäe Vene Gümnaasiumis ja 
Lasnamäe Põhikoolis. Info: Nadezda Logvinenko tel. 56 686 443 (eesti ja vene keel) ja Diana Zozulja tel. 52 64 
710 (vene keel) Jevgenia Melnikova tel. (eesti ja vene keel) 53 928 145, Irina Stasenko (vene keel) tel. 58 059 
633, Jekaterina Konnova (eesti ja vene keel) tel. 55 602 098

Lisaks pakume Pärnu mnt.41 ruumides:

LASTELE
• mudilaste võimlemine 2,5 - 4 a.
• hommikune rühm 6 - 8 a.
• iluvõimlemine al. 5 a.
• tantsuline võimlemine 4 - 6 a., 5 - 7 a., 7 - 9 a. ja 8 - 12. a
• poiste ja tüdrukute akrobaatika al. 6 a.
(Tallinna Ülikooli saalis Narva mnt.25)

NAISTELE
• daamide võimlemine (päevane)

Üle linna vaade!
www.lauluvaljaku.ee

Elmar Liitmaa  +372 501 8948
Janek Saveljev +372 5333 5522



Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.ee
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Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu
www.eestihoius.ee
Тел. 6 230 230
Ahtri 12, Таллинн

Iga aastaga saab hoiu-laenu-
ühistute tegevus järjest rohkem 
tuntuks ning kogub populaar-
sust kohalike  elanike seas. Sel-
les pole midagi imelikku, kuna 
aastate jooksul on paljud ise ko-
genud ja näinud  antud finants 
organisatsiooni stabiilsust, kui 
meie hoiustajad saavad hoiuste 
eest mitu korda kõrgemat int-
ressi kui pakuvad juhtivad pan-
gad. Paljude inimeste jaoks on 
pangavälised finantsteenused , 
mida pakuvad kohalikud eesti 
ettevõtted nagu hoiu-laenuühis-
tud, on suhteliselt uus nähtus. 
Kuid nõudlus tekitab pakkumi-
se ja näiteks munitsipaalpanga 
tekkimine tõestab taaskord tea-
tud vaakumi olemasolu sektoris, 
kus rahavoogusid juhivad jätku-
valt välismaa kommertspangad. 
Selle sektori intensiivne areng 
on põhjustatud eelkõige inimes-
te soovist ise hallata oma vara, 
see avaldab positiivset mõju nii 
kohalikele ettevõtetele kui ka 
Eesti majandusele tervikuna.

Nendele, kes esmakordselt puu-
tuvad kokku hoiu-laenuühistu-
tesse investeerimisega, soovime  
üle korrata tähtsaimad momen-
did.
Kuidas on tagatud hoiused?
Kõik hoiustena kaasatud ra-
halised vahendid paigutatakse 
laenudesse, mis on tagatud kin-
nisvara hüpoteegiga. Samal ajal 
pööratakse erilist tähelepanu 
laenuvõtja tagatiste ja makse-
võime hindamisele, see on rah-
vusvaheline tava ja aitab vähen-
dada võimalikke riske. Sellist 
laenuväljastamise moodust võib 
pidada piisavalt usaldusväär-
seks ja turvaliseks nii finantsee-
rimist pakkuvale  ühingule kui 
ka selle investoritele, kelleks 
antud juhul on hoiustajad.

Millise summaga võib alusta-
da kogumist?
Kogumist võite alustada isegi 
väikese rahasummaga. Tähtaja-
lise hoiuse lepingu võib sõlmida 
summaga alates 500 eurost, ko-
gumishoiuse alates 300 eurost 
ja pensionihoiuse alates lausa 
20 eurost. Siiski, tasub arvesta-
da sellega, et hoiuse summast 
ja hoiustamise perioodist sõltub 
intressimäär: mida suurem sum-
ma ja pikem periood, seda tasu-
vam protsent.

Kui kaua Te olete tegutsenud 
ja milliseid on ühistu majan-
dusnäitajad?
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu 
on registreeritud 2013. aastal. 
Ühistu loomise hetkel oli nii 
juhatusel kui ka töötajatel juba 
varasemalt  üle  6-aastane koge-
mus finantssektoris. 3 tegevus-
aasta jooksul on meie hoiustajad 
kokku teeninud intressi rohkem 
kui 200 000 eurot ning mitte 
ükski laenuleping ei ole laenu-
andjale kahjumlik.

Kes on Põhja-Eesti Hoiu-lae-
nuühistu omanik? Kes on sel-
le asutajad?
Hoiu- laenuühistutel ei ole üht-
set omanikku, vaid on asutajad. 
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistul 
on 43 asutajat, nende hulgas 
eraisikud ja ettevõtted. Need on 
inimesed, kellel on pikaajaline 
kogemus ja kes omavad sisse-
tulekuid teistes tegevusvald-
kondades, nagu näiteks tööstus, 
ehitus, puidutöötlus, konsultat-
siooni- ja finantsteenused.

Kuidas teil on võimalik pak-
kuda teistest hoiu-laenuühis-
tutest kõrgemat hoiuseintres-
si?
Jah, tõepoolest, praegu me pa-

kume intressi tasemel  8% aas-
tas. Kuid see intressimäär ei ole 
fikseeritud ja sõltub mitmest 
tingimusest: lepingu tüübist, 
perioodist, summast, intressi 
väljamaksete sagedusest jne. 
Kõige kasulikumad lepingud on 
pikemate perioodidega ja intres-
si väljamaksetega mitte sageda-
mini, kui üks kord aastas.

Kas on olemas  liitumistasu 
või lepingutasu, kui ma tahan 
saada teie kliendiks ja sõlmida 
hoiustamise lepingu?
Jah, selleks, et sõlmida leping, 
tuleb saada hoiu-laenuühistu 
liikmeks ja tasuda sisseastumis-
maks 6 eurot, ning samuti osani-
kumaks 30 €. See on ühekordne 
tasu, mistahes perioodilised ta-
sud puuduvad. Sealjuures, iga 
klient saab täiesti tasuta sõlmi-
da mitu lepingut, kuna lepingu 
sõlmimise tasu ei ole. Ühistust 
lahkumise soovi korral 30 euro 
suurune osanikumaks tagasta-
takse.

Kes võib saada hoiu-laenu-
ühistu liikmeks?
Ühistu liikmeks võib saada nii 
füüsiline kui ka juriidiline isik.

Milline on hoiu-laenuühistu 
tulevane arengukava?

Üks lootustandvamaid tege-
vusalasid on koostöö kohalike 
ettevõtetega. Väikeettevõtted 
seisavad tihti silmitsi finant-
seerimisvõimaluste nappusega. 
Selline olukord toob kaasa ette-
võtete aeglasema arengu ja kon-
kurentsieelise kaotuse sise- ja 
eksporditurgudel.
Samuti laiendasime pakutavate 
laenutoodete valikut. Käesole-
val aastal hakkasime pakkuma  
autoliisingut ja laenu transpor-
divahendi tagatisel, need  on 
osutunud perspektiivikateks 
suundadeks. Antud segmendis 
pakub Põhja-Eesti Hoiu-laenu-
ühistu (www.eestihoius.ee) ühte 
soodsamat paketti laenuturul.

Kuidas on võimalik saada teie 
kliendiks?
Selleks, et saada meie kliendiks, 
on vajalik esitada Ühistusse 
liikmeks astumise taotlus  kas 
interneti teel www.eestihoius.
ee või teha seda  meie kontoris, 
tasuda sisseastumistasu 6 € ja 
minimaalne panus osakapitali 
30 €  ning sõlmida leping. Kõik 
dokumendid on võimalik täita 
korraga meie kontoris, aad-
ressil Ahtri tn 12, Tallinn. Kü-
simuste korral palun  helista-
ge telefoninumbril 6 230 230.

Säästuhoiused kuni 8% aastas

UUED KOMBOD 
ON KOHAL!

KÄIB NETT &
TELE KOOS! 

SUVI & VESI. TÖÖ & VILE. REKET & PALLID.

starman.ee


