
Tallinna abilinnapea 
Merike Martinson ja 
Lasnamäe linnaosa vanem 
Maria Jufereva avasid 
Lasnamäel Tallinna Vaimse 
Tervise Keskuse uusima 
üksuse, Iru noortemaja.

Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva 
sõnul on Iru noortemaja esimene omataoli-
ne Eestis ning see on mõeldud 18-35-aas-
tastele noortele, kellel on diagnoositud ras-
ke või püsiv psüühikahäire ja kes vajavad 
seetõttu iseseisvaks toimetulekuks igapäe-
vast tuge.

„Avatav noortemaja pakub statsionaarset 
kaheaastast programmi 18-le noorele es-
mahaigestunule, kelle jaoks ambulatoorsest 
ravist ei piisa ning kes vajavad iseseisvaks 
toimetulekuks ja ravi jätkamiseks igapäe-
vast tuge“, lisas Jufereva.

Aadressil Hooldekodu 2 asuvas noorte-
majas toetatakse noori nii grupitegevuste 
kaudu kui ka individuaalselt. Igal noorel on 
oma tegevusjuhendaja, kes toetab tervise 
eest hoolitsemist, sümptomitega toimetu-
lekut, õpetab igapäevaoskusi, toetab hari-
dustee jätkamist ning töö leidmist ja tööl 
püsimist. Suurt tähelepanu pööratakse ter-
vislikele eluviisidele ja füüsilisele aktiivsu-
sele. Nõustatakse ja koolitatakse ka noorte 
pereliikmeid.

Igal aastal satub Tallinnas esmakordse psüh-
hoosiga haiglasse ligi 200 inimest. Nendest 
umbes 20% kogeb vaid ühte haigusepisoodi 
ning paraneb täielikult. 80% haigestunutest 
vajab aga lühema- või pikemaajalist toetust, 
et haigusest taastuda ja ennetada kroonilise 
psüühikahäire väljakujunemist.

Tallinna Vaimse Tervise Keskus on Tallinna 
linna sotsiaalhoolekandeasutus, mis pakub 
ja arendab vaimse tervise teenuseid psüühi-
lise erivajadusega täiskasvanud inimestele 
ja nende peredele. Igal aastal pakutakse tee-
nuseid kokku ligi 800-le psüühikahäirega 
inimesele.
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Rahvastikuregistri andmeil elas 1. oktoobri seisuga Lasnamäel 118 726 inimest, võrreldes septembrikuuga kasvas elanike arv 144 inimese võrra.

Tallinna Vaimse Tervise Keskus 
avas Lasnamäel Iru noortemaja

Lasnamäe linnaosa valitsus korraldas 
tänukontserdi õpetajate päeva puhul

Lasnamäe töömess 16.novembril 
2015 kell 10:00-15:00 Lindakivi 
kultuurikeskuses (J.Koorti 22)

2. oktoobril toimus Vene Kultuurikes-
kuses rahvusvahelisele õpetajate päeva-
le pühendatud pidulik kontsert, millega 
Lasnamäe Linnaosa Valitsus tänas ja 
tunnustas oma linnaosas erinevates ha-
ridusasutustes töötavaid pedagooge.

Õpetajaid õnnitles ning tunnustas tehtud 
töö eest Lasnamäe linnaosa vanem Maria 
Jufereva. Peale ametlikku tseremooniat 
esines külalistele oma kontserdiprogram-
miga tuntud laulja Uku Suviste.

Mess on suunatud eelkõige Lasnamäel ela-
vatele inimestele, kes otsivad tööd tootmi-
se-, tööstuse-, laonduse- või puhastustee-
ninduse valdkonnas.
Ootame aktiivset osavõttu!
Lisainfo leitav www.toomess.ee

Lasnamäe Leht
Kallid sõbrad!

Maria Jufereva, 
Lasnamäe linnaosa 
vanem

Tallinna linnavalitsus 
osutas mulle au ja usaldust nimetades 
mind Lasnamäe linnaosa vanemaks. 
Minu jaoks on see suur vastutus, kuid 
samal ajal tunnen ma hasarti ning olen 
valmis nende keeruliste kohustustega 
toime tulema. Neid saaks jagada takti-
kalisteks ning strateegilisteks ülesanne-
teks. Esimeste hulka kuulub haldusalane 
igapäevane rutiinne tegevus, mis on vä-
hemärgatav vaatlejate jaoks ning ei paku 
suurt huvi avalikkusele. Siia kuulub laia 
spektri probleemide ja jooksvate küsi-
muste lahendamine. Regulaarselt hoiame 
teid nendega kursis nii meie lehe, kui ka 
FB sotsiaalvõrgustiku, TV reportaažide ja 
uudiste vahendusel ning ka kohtumistel 
elanikega.

Käesoleval hetkel sooviksin põhjaliku-
malt peatuda mõnedel strateegilistel üles-
annetel, mille realiseerimisest sõltub olu-
lisel määral Lasnamäe kui suure linnaosa 
ja kui erinevaid rahvuseid ning kultuure 
esindava inimeste koosluse tulevik. 

• Munitsipaalehituse areng linna-
osas. Lasnamäe on antud sfääris 
Tallinna juhtivaks linnaosaks. 2017. 
aastaks kavandatakse munitsipaal-
maja ehitus koolide, kutsekoolide 
ning lasteaedade pedagoogide jaoks 
Uuslinna asulas. 

• Koostöö heakorrastamise alal. 
Tihe koostöö KÜ-dega ning ühine 
probleemide lahendus autode, jalg-
rataste, laste vankrite parkimise, sa-
muti ka haljastuse ning taristu aren-
duses. „Hoovid ja fassaadid korda“ 
projektide jätk.

• Lapsed on meie tulevik. Aktiivne 
laste ning noorte kaasamine linna-
osa valitsuse poolt korraldatava-
tesse üritustesse. Oma linnaosa üle 
uhkuse kasvatamine noortel. Koos-
töö noorteorganisatsioonidega ning 
lahendust vajavate probleemide 
kaardistamine.  

• Meie austus ja lugupidamine va-
nemate vastu. Kultuurse ja terven-
dava vabaaja korraldamine vane-
matele inimestele, ekskursioonid, 
kohtumised ja tantsuõhtud, kontser-
did ja etendused.

• Toetame „alt ülesse“ algatusi. 
Koostöö kolmanda sektoriga – ühis-
kondlike ning avalike ühendustega, 
mittetulundusühingutega, aktivisti-
dega – linnaosa elukeskkonna aren-
gu ning parandamise valdkonnas. 
MTÜ-de toetamine. 

• Äri- ning eraalgatused – munitsi-
paalvõimude partnerid. Ettevõt-
luse aktiivsuse arendamine inves-
teeringute jaoks soodsa keskkonna 
loomise teel. Linnaosa elanike jaoks 
töökohtade loomise stimuleerimine. 
Avaliku-era partnerluse elluviimine 
ühiskondlikult oluliste projektide 
realiseerimisel. 

Loomulikult pole see nimekiri täielik ega 
ka lõplik. Samas peegeldab see baasst-
ruktuuri, mille alusel hakkab toimuma 
minu ja minu kolleegide tegevus meie 
linnaosa arendamise nimel. Samuti oleks 
hea meel kui ka teie, kallid Lasnamäe 
elanikud, avaldaksite rohkem initsiatiivi 
ning aktiivsust nimetatud valdkondades.

Ühendame oma pingutused ning muuda-
me meie linnaosa veelgi ilusamaks ning 
paremaks!

Tall inna
ELAMUMAJANDUSKONVERENTS

21. NOVEMBER 2015 ALGUS 12:00
KULTUURIKESKUS KAJA, E.VILDE TEE 118, TALLINN

Teemad:

< KUHU PARKIDA AUTO?  

< LIFTIDE RAJAMINE KORTERMAJADESSE

< UUS EHITUSSEADUSTIK / KAS PINTSLITÕMME VAJAB LUBA?

< KUHU LÄHED, LINNAOSA?

REGISTREERIMINE ALATES 11:30 KOHAPEAL
SÜNKROONTÕLGE VENE KEELDE

Pidulik Iru noortemaja lindi lõikamine

Oma esinemisega rõõmustas õpetajaid ka 
laulja Uku Suviste
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29. septembril, tähistati Tallinna Loitsu 
Lasteaia õuealal Ülemaailmset Südame-
päeva. Üritus oli mõeldud 4-7 aastastele 
lastele ja nende vanematele.

Ülemaailmse Südamepäeva tähistamisega 
sooviti tähelepanu juhtida pere tervisele 
just läbi ühise sportliku koosolemise. Esile 
toodi, et lisaks tervislikele eluviisidele on 
väga olulised ka lähedased inimesed ning 
sõbrad meie ümber.

Südamepäeva üritust viis läbi lasteaia sü-
damlik Nõid, kellel oli kaasas sõber ni-
mega Süda. Koos hakati südamele head 
tegema. Lastevanematel tuli koos laste ja 
õpetajatega lasteaia õuealal läbida kuus 
punkti, kus sooritati erinevaid liikumishar-
jutusi ja lahendati mõistatusi inimese koh-
ta. Punktid olid tähistatud ja igas punktis 
oli juhendamas üks punase mütsiga Loit-
su lasteaia töötaja. Isadel oli võimalus ka 
köietõmbamises osaleda.

Osalejatele pakuti erinevaid puu- ja juur-
vilju. Lastevanematel oli võimalus lugeda 
milliseid vitamiine erinevad toiduained 
sisaldavad ja kuidas tervislikult toituda.  
Lõpetuseks sai iga osaleja rinda südamek-
leepsu. Päev läks igati korda ja lastevane-
mate tagasiside oli positiivne. 

Täname kõiki Tallinna Loitsu Lasteaia 
töötajaid, kes aitasid kaasa ürituse läbivii-
misel ning kõiki lapsi ja lapsevanemaid, 
kes võtsid üritusest osa.

Katrin Kalme
Tallinna Loitsu Lasteaia õppealajuhataja

Juba mitmendat aastat järjest toimub 
meie koolis huvitav ning kasulik üritus 
– algkooli õpetajate ning lasteaedade 
esindajate ümarlaud.

Selle eesmärgiks on pöörata tähelepanu 
kasvatuse ja õppeprotsessi järjepidevu-
sele lasteaia ning kooli vahel, tihendada 
koolide ning lasteaedade koostööd, välja 
selgitada arendamist vajavaid valdkondi. 
Ümarlaua formaat annab pedagoogidele 
hea võimaluse jagada kolleegidega oma 
töö meetodeid ning uusi ideid. Käesoleval 
aastal rääkisid õpetajad infotehnoloogia 
kasutamise võimalustest koolis ning las-

teaias, jagasid interaktiivse 
koolitahvli kasutamise koge-
must õppeprotsessis. Koolis 
asuvad sellised tahvlid igas 
klassis ning neid kasutatakse 
aktiivselt ka ettevalmistus-
gruppides.
Kindlasti kavatseme jätkata 
selle traditsiooniga, sest koo-
lide ning lasteaedade koostöö 
parandab laste õpetamise tu-
lemusi ning muudab esiklassi 
õpilaste adapteerimise koolis 
palju lihtsamaks.
Anna Luik, huvijuht

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufere-
va tunnustas ja andis üle tänukirja Las-
namäe Sotsiaalkeskuses viimast tööpäe-
va töötavale hooldustöötajale Svetlana 
Bobrovale tema 23-aastase pühendumu-
se eest oma ametile.

Svetlana Bobrova asus hooldustöötajana 
tööle 4. märtsil 1992. aastal ja tänaseks on 
ta  Tallinna linna kõige pikema staažiga 
hooldustöötaja. Svetlana osutas eakatele ja 
puuetega inimestele koduteenuseid, mis ai-
tasid inimestel võimalikult kaua harjumus-
pärases keskkonnas toime tulla.

Svetlana toetas klientide suut-
likkust, hoolitses nende keha-
lise, vaimse ja sotsiaalse hea-
olu eest. Samas jälgis ta alati, 
et säiliks maksimaalselt abi-
vajajate iseseisvus, enesekont-
roll ja väärikus. Oma sooja ja 
hooliva käitumisega tõi ta ini-
meste ellu palju rõõmu, saavu-
tades hea kontakti ja koostöö 
ka kliendi lähedastega. 
Koduteenuste all mõistetakse 
isiku abistamist koduste ja kodu ning isik-
liku eluga seotud igapäevaeluks vajalike 

toimingute sooritamisel ja asjaajamisel ka 
väljaspool kodu.

Tallinna Loitsu Lasteaed tähistas Südamepäeva

Pae Gümnaasiumis arutati haridusprobleeme

Lasnamäe hindab Tallinna kõige pikema 
staažiga hooldustöötajat

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tere, lugupeetud Lasnamäe elanikud! Rõõm on teid 
tervitada uues ametis linnaosa lehe veergudel. 

Viimased möödunud nädalad jäid Lasnamäe elanikele meelde aktiivse allkirjade ko-
gumisega pealinna linnapea Edgar Savisaare toetuseks, kes on kohtu otsusega oma 
ametist kõrvaldatud prokuratuuri taotlusel. Omal vabal ajal läksin samuti linnaosa 
tänavatele välja, et aru saada, kuidas suhtuvad inimesed kohtu otsusesse. Lasnamäe 
elanike valdav enamus väljendas „pagenduses linnapeale“ siirast toetust. Inimesed 
arvasid, et lihtsalt kahtlustusest ei piisa, et kõrvaldada ametist 2013. munitsipaalvali-
mistel rahva enamuse usalduse mandaadi saanud linnapea.

Keskerakonna Noortekogu esindajate poolt korraldatud allkirjade kogumise aktsiooni 
eesmärgiks oli korrata Edgar Savisaare poolt 2013. aastal kohalike omavalitsuse va-
limistel saavutatud tulemust. Tol ajal oli selleks ligi 40 tuhat häält. Ainult Lasnamäe 
linnaosas koguti kahe nädala jooksul üle 20 000 hääle. Kõik kogutud allkirjad antakse 
üle Tallinna linnavolikogule, kust need peale kontrollimist saadetakse edasi Riigikoh-
tusse selleks, et see annaks oma hinnangu Tallinna linnapea ametist kõrvaldamise ot-
suse seaduslikkusele. Aktsioon jätkub, andke samuti oma panus!

Tulles tagasi Lasnamäe kohalike ürituste ning plaanide juurde, tahaks eelkõige öelda, 
et kavatsen aktiivselt osaleda meie linnaosa elus ja arengus. Soovin kinnitada, et lin-
naosa valitsus on avatud teie ettepanekutele ning ideedele, mis võiksid kaasa aidata 
linnaosa õitsengule. Seega, kutsun teid  töötama koos, ühe meeskonnana ning koos 
hoolitsema meie linnaosa eest. Sest väga oluline on, et iga Lasnamäe elanik saaks oma 
elukoha üle uhke olla ning tunda, et ka tema ise on ümberringi toimuvates sündmustes 
vahetu osaleja. 

Käesolevas lehenumbris leiate minu jaoks tänasel päeval tähtsaimate ülesannete loete-
lu pealinna suurima linnaosa vanema rollis. Kindlasti tulevikus see täieneb ja muutub, 
kuid peamiseks on tegutseda!

Mis puudutab linna keskkonna arendamist meie ümber, siis positiivseid muutusi on 
aina enam märgata. Nendeks on nii kaasaegsete trammide välimus Majaka tüüpma-
jade taustal, täiesti uute transporditeede tekkimine, olemasolevate teede kauaoodatud 
remont – kõikide nende muutuste taga on samuti ka meie linnaosa valitsuse spetsia-
listide pingutused. 

Oktoobris sai uue asfaldikatte Ümera tänava sõidutee ning jalakäijate teed, samuti 
vahetati äärekivid, uuendati liikluskorralduse vahendeid ning taastati haljastus. 

Jätkub ka Majaka tänava mastaapne remont. Oktoobri keskel alustas töövõtja tehno-
võrkude ehitustööd, kavas on need lõpetada juba 2016. aasta suvel. 

Lõppev kuu läheb meie linnaosa ajalukku: just nimelt oktoobris ilmus Lasnamäe 
kaardile üle pika aja täiesti uus tänav – Paepargi. Tänav kulgeb mööda kaasaegsete 
korterelamute kompleksist, mis suurendab meie eluasemefondi ning parandab taristut 
ümber ühe linna ilusaima pargi – Pae pargi. 

Tasub ära märkida, et tee ehitustööde kolmanda etapi, ehk asfalteerimise, valgustuse 
paigalduse ning muud kaasnevad tööd, viib ellu antud territooriumi arendusettevõte 
linnaosa valitsusega sõlmitud  koostöölepingu raames. 

Traditsiooniliselt oli oktoober vägagi aktiivne aeg tervisliku eluviisi arendamise vald-
konnas. Lasnamäe linnaosa valitsuse jaoks on see üheks tegevuse prioriteediks, millele 
pöörame palju tähelepanu. Taas toimusid treeneri juhendamisel kõndimise treeningud, 
kevadel treeningud jätkuvad. Kuna ma ise tegelen spordiga, nimelt jooksmisega, siis 
tulevaks kevadeks töötame antud valdkonnas välja uute huvitavate ürituste projekti. 

Möödunud kuus viis Lasnamäe linnaosa ellu mastaapse projekti „Tervisekool 2015“, 
mis on analoogse 2012. aastal toimunud algatuse jätkuks. Selle projekti raames osale-
sid koolitusprogrammides erivajadustega lapsed ning nende vanemad nii Lasnamäelt 
kui ka Piritalt ning Kesklinnast. Kokku osales projektis peaaegu 80 last vanuses 5-19 
aastat ning 110 vanemat kolmest linnaosast. Rohkem infot projekti kohta leiate meie 
lehest. 

Lõpetuseks tahaksin veel kord õnnitleda õpetajaid, kes tähistasid 5. oktoobril oma 
kutsepüha. Tänan teid töö eest, just teie arendate meie tulevikku ning just teist sõltub, 
milliseks saab Lasnamäe, Eesti pealinna ning terve meie ühiskonna nägu. 

Soovin kõigile edu, austust ning armastust!

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

26. oktoobril ja 28. oktoobril algusega kell 15.00 toimuvad 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54, Tallinn) 
korteriühistute infopäevad.  
Infopäevad on jaotatud kahele päevale. 26. oktoobril vene keeles ja 28. oktoobril 
eesti keeles.
Päevakord:
1. Linnaosa vanema Maria Jufereva tervitus
2. Illegaalsete alkoholi ja tubakainete müügi ennustamine (Eesti Maksu – ja 

Tolliamet)
Palume aktiivset osavõttu! 

Projekt „Tervisekool 2015“ pakkus põnevaid 
väljakutseid lastele

Projekti algatas Lasnamäe Linnaosa Valit-
sus 2012.aastal. Eesmärk on koostöö aren-
damine erivajadustega laste, nende vane-
mate ja valdkonnaga seotud spetsialistide 
vahel läbi tervist edendavate tegevuste pla-
neerimise ja ühise osavõtu. Selline koos-
töö võimaldab suurendada erivajadustega 
inimeste ja nende lähedaste kaasatust ühis-
kondlikku ellu.

2012.a toimusid ühised kokandustunnid 
erivajadustega lastele Tallinna Laagna 
Lasteaed-Põhikoolist ning õpilastele Tal-
linna Laagna Gümnaasiumist ja Tallinna 

Kuristiku Gümnaasiumist. Lapsed õppisid 
valmistama tervislikku igapäevatoitu ja 
mõtlesid välja uusi retsepte. Kolme koo-
li õpilaste ühise töö tulemusena valmis 
retseptikogumik „Koos kokkamine on 
vahva“. 2013.a osalesid lapsed põnevates 
haridusprogrammides Kumu Kunstimuu-
seumis, Eesti Loodusmuuseumis, Nigulis-
te Muuseumis jt. 
2015.a kaasati lisaks Lasnamäel õppivate-
le lastele erivajadustega lapsi ja nende va-
nemaid ka Piritalt ja Kesklinnast. Projekti 
raames tutvusid lapsed Eesti Tervishoiu 
Muuseumi püsiekspositsiooniga. Muu-
seumikunstniku käe all vooliti õppeklassis 
anatoomiliselt täpseid hambaid, silmamu-
ne ja südameid. Lennusadama haridus-
programmi „Võidujooks maailma lõppu“ 
raames kuulati haaravat lugu Lõunapoolu-
se vallutamisest, õpiti Antarktika loodust 
ja geograafiat. Lapsed said teada, kuidas 
on Antarktikas elavad liigid kohandunud 
eluks karmis kliimas. 

Erivajadustega laste vanematel on tihti 
raskusi teenuste, toetuste ja teabe kät-
tesaadavusega, mis on seotud puudega 

lapse igapäevaelu korraldamisega. Üks 
võimalus on kohtuda sarnast olukorda 
kogenud vanemaga, kes omab selgemat 
pilti olukorrast. Oktoobri lõpus toimuval 
lastevanemate seminaril tutvustatakse ko-
gemusnõustamise teenust puuetega laste 
vanematele, mida pakub Tallinna Puuetega 
Inimeste Koda. Lisaks tutvustatakse Eesti 
Töötukassa teenuseid erivajadustega ini-
mestele, uuendusi abivahendite süsteemis 
ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korralduses.

Projektist võtavad osa ca 80 last vanuses 
5-19.a ja nende vanemad, pedagoogid 
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolist, 
Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukoolist, 
valdkonnaga seotud spetsialistid. Projektis 
osalevad lapsed on intellekti-, nägemis-, 
kuulmis- või liitpuudega.

Projekti rahastavad Tallinna Sotsiaal- ja 
Tervishoiuamet ning Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus. Teised koostööpartnerid: Sot-
siaalkindlustusamet, Kesklinna Valitsus, 
Pirita Linnaosa Valitsus, Eesti Töötukassa, 
Tallinna Puuetega Inimeste Koda, AS Me-
dicum. 

Maria Jufereva tänusõnad Svetlana Bobrovale

Tervisest tuleb hoolida juba lapsest saadik

Projekti toimumisajaks on 
6.10.2015-30.10.2015
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Otse kauni Kadrioru pargi südames 
ning populaarse lastemänguväljaku 
kõrval asub päevinäinud tennisehall, 
mille tagasihoidlikud seinad varjavad 
tõelist “elu”. Judoklubi ES Põhjakot-
kas judopoisid ja -tüdrukud tulevad siia 
ema-isa käekõrval peaaegu iga päev, et 
õppida kukkumist ja kukutamist, või-
dutahet ja hoolimist, tehnikat ja aus-
tust, mängimist ja töö tegemist. Eesti 
judo kuumad aastad, mil uhkeid meda-
leid tuli kui seeni pärast vihma, on küll 
möödas, ent ajalugu armastab end kor-
rata ning kunagi ei tea, kas mõne pisike-
se poisi südames ei peitu mitte 
soov olla parem kui Pertelson 
või Budõlin kunagi olid!

Klubis ES Põhjakotkas puhuvad 
uued tuuled, sest Eesti judokoon-
dise peatreener Aleksei Budõlin 
on koondanud tubli meeskonna, 
kes panustavad südamega, et iga 
laps, kes saali uksest sisse astub, 
õpiks lugupidamist, arvestamist, 
koostööd käsikäes judo algtõde-
dega ja heitetehnikate keeruku-
sega. Ka kõige elavam poiss või 
tüdruk leiab saalist uued sõbrad, 
põnevad, aga vahel ka rasked väl-
jakutsed, suure targa sõbra treene-
ri näol ning hulga inimlikke väär-
tusi, mis judo aluseks on.

Kui Aleksei oli 7-aastane, hak-
kas judotreeningutel käima tema 
vanem vend. Treener märkas 
pisikest Alekseid, kes oli tugev, 
paindlik ja väle ning palus va-
nematel ka noorem poeg trenni 
tuua. Ei läinud palju aega mööda 
kui kõige noorem hakkas astuma 
kandadele kõige vanematele, sest 
väikemehe südames põles salaja-

ne soov - saada olümpiavõitjaks. Alguses 
ei uskunud seda keegi, ent Alekseid see ei 
kõigutanud: ta tahtis alati võita, olla teis-
test kiirem, kavalam, omapärasem ning 
ühel päeval seisiski ta uhkel poodiumil 
kaelas Sydney Olümpiamängude pronks-
medal. Jah, ta unistus ei täitunud täielikult, 
ent ta andis endast tee peal kõik, et seda 
kätte saada.

Nüüd ootab Aleksei Budõlin koos Alek-
sandr Paškevitši ja Andrei Hmelnitskiga 
kõiki lapsi Kadrioru südamesse oma pisi-
kest tuld avastama.

TALLINN AITAB: Koolialguse toetust on makstud üle 
1000 lapsele ja toiduabi saab sügisel 360 perekonda

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Sügis on käes ja lapsed käivad taas koo-
lis. Tallinna linn toetab esimesse klassi 
astujaid koolitoetusega. Esmakordselt 
kooli mineva lapse toetuse suurus on 320 
eurot ja see määratakse lapse vanemale, 
eestkostjale või hooldajale tingimusel, et 
1) vähemalt üks lapse vanematest on rah-
vastikuregistri andmetel elanud Tallinnas 
vähemalt aasta vahetult enne lapse koo-

liminekut, 2) laps on rahvastikuregistri 
andmetel Tallinna elanik ja elab rahvas-
tikuregistri andmetel toetuse taotlejaga 
ühel aadressil ning 3) laps on arvatud 
Tallinna kooli õpilaste nimekirja. Toetuse 
saamiseks tuleb vanemal esitada taotlus 
3 kuu jooksul alates õppeaasta algusest. 
Seda saab teha elektroonselt Riigiportaalis 
www.eesti.ee või Lasnamäe LOV sotsiaal-
hoolekande osakonna toetuste talituses 
Punane tn 48A. Vastuvõtt esmaspäeviti 
9-12.00 ja 14-17.30 ning teisipäeviti ja 
neljapäeviti 9-12.00 ja 14-16.30. 

Toetus makstakse välja kahes osas – 50% 
toetusest lapse kooliminekul ja 50% toetu-
sest juunikuus pärast esimese klassi lõpe-
tamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps 
on rahvastikuregistri andmetel katkematult 
olnud Tallinna linna elanikud ja laps õpib 
Tallinna koolis.

Septembris 2015 on Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus maksnud esmakordselt kooli mi-
neva lapse toetust 771-le Lasnamäe lapsele 

ja toimetulekutoetust saava pere laste koo-
liminekutoetust 287-le Lasnamäe lapsele.
Kui esitasite septembrikuus esmakordselt 
kooli mineva lapse toetuse avalduse (elekt-
roonselt või paberkandjal), kuid pole seni 
toetust pangaarvele saanud, siis soovitame 
kontrollida taotluse menetlemisega seon-
duvat linnaosa sotsiaalhoolekande osakon-
na toetuste talituse telefonil 645 7785.

Novembris algab taas Euroopa toiduabi 
jagamine enim puudust kannatavatele ini-
mestele. Toiduabi jagamist korraldab Sot-
siaalministeerium koostöös Eesti Toidu-
panga ja kohalike omavalitsustega. Õigus 
toiduabile on isikutel, kes said 2015. aasta 
augustis ja septembris toimetulekutoetust 
või vajaduspõhist peretoetust või kelle 
sissetulek pärast eluasemekulude tasumist 
ületas sel perioodil toimetulekupiiri 15% 
ulatuses. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
sotsiaalhoolekande osakonna töötajad tea-
vitavad personaalselt kõiki, kellel on sel-
lele abile õigus. Prognoosi kohaselt saab 
Lasnamäel toiduabi umbes 360 perekonda.

Politsei- ja Piirivalveamet tuletab meel-
de, et kuigi inimesed teavad, et väärtus-
like asju ei tohi jätta sõidukis nähtavale 
kohale, ununeb see reegel vahetevahel 
siiski, mille tõttu inimesed langevad 
kurjategijate ja varaste ohvriks.

Sõidukitest varastamine ei nõua mingeid 
erilisi teadmisi ega oskusi, piisab ainult 
akna lõhkumisest võrreldes kaupluse- või 
muu vargusega, kus on olemas valvekaa-
merad, valvurid või muu järelevalve. 

Vargad ronivad autosse nii päeval kui ka 
öösel. Kahjuks inimesed arvavad, et päe-
vasel ajal nende vara, mis on jäetud sõidu-
kisse, miski ei ohusta. Isegi asjad, mis on 
jäetud autosse ainult hetkeks (umbes 10-
15 minutit) võivad meelitada ligi vargaid. 
Vargal kulub aknaklaasi lõhkumiseks ja as-
jade omastamiseks aega 5-7 sekundit. Nii 
et parem mitte riskida. Mõned autojuhid 
usuvad, et toonklaasid peletavad vargaid 
minema. Kuid see ei ole nii. Esiteks, varas 
näeb asju, kui juht autost väljub. Teiseks 
toetades vastu toonitud klaasi on võimalik 
näha, mis autos on. 

Kahjusumma võib ulatuda 30-3000 euroni. 
Viimasel ajal varastatakse sõidukitest ena-
masti navigatsiooniseadmeid. Seadmed 
unustatakse kas aknaklaasile või siis pan-
nakse kindalaekasse, lootes, et sealt keegi 
otsima ei hakka. Juhul kui aknaklaasile 

jäävad seadmete jäljed, siis kontrollivad 
vargad kindlasti ka kindalaegast. Lasna-
mäe linnaosas on registreeritud selle aasta 
7 kuu jooksul 129 vargust sõidukist.

Varaste tähelepanu äratavad kõik asjad, 
mis on vähegi väärtuslikud ja nähtaval ko-
hal. Seetõttu tuleks esemed nähtavalt ko-
halt ära panna ka siis, kui lähete auto juu-
rest ära kas või mõneks minutiks, näiteks 
poodi minnes. Soovituslik oleks sõiduk 
ööseks garaaži, valvega parklasse, häs-
ti valgustatud kohta või valvekaamerate 
vaatevälja parkida. Selleks, et vähendada 
varguse ohvriks langemise riski, saab iga 
autoomanik ise palju ära teha. Politsei soo-
vitab autodest varguste ennetamiseks: 

• Autost lahkudes kontrolli alati, kas 
oled lukustanud kõik uksed ja paga-
siruumi ning sulgenud aknad ja katu-
seluugi. 

• Kui autol on signalisatsiooniseade, 
ära unusta seda parkides sisse lülita-
da. 

• Ära jäta automakki ja isiklikke hin-
nalisi esemeid salongis nähtavale 
kohale. Võimaluse korral võta need 
endaga kaasa. 

• Kui asju ei ole võimalik kaasa võtta, 
paiguta need pagasiruumi. 

• Ära jäta autosse mootorsõiduki re-
gistreerimistunnistust ega muid sõi-
duki dokumente. 

• Ära jäta auto aknaid lahti, isegi kui 
lahkud auto juurest vaid mõneks mi-
nutiks.

• Võimaluse korral pargi auto alati ava-
likus ning hästi valgustatud kohas või 
kus liigub palju inimesi, et vältida va-
raste julget tegutsemist. 

• Ära jäta kindalaekasse pangakaarte 
ega muid isiklikke dokumente.

Vitali Vink, Sergei Nikiforov
Riik peaks andma võimaluse pangale 
võtmed tagasi anda

Ärge jätke sõidukisse väärtuslikke 
asju nähtavale kohale

Oma unistuse otsingul

Olga Ivanova, 
Riigikogu liige

Eesti kinnisvaraturg vajab hädasti riiklikke 
samme, mis kaitseks laenuvõtjat võimali-
ku buumi ohtude eest ja annaks koduostja-
le võimaluse tagasimaksetega jänni jäädes 
pangale n.ö võtmed tagasi anda.

Me teame, et paljud inimesed kaotasid 
majanduskriisi ajal töö ning olid hädas 
laenumaksete tasumisega. Täna ennusta-
takse juba uue buumi saabumist, kuid kas 
me oleme minevikust piisavalt õppinud, 
et ebameeldivateks olukordadeks valmis 
olla? Muidugi võib öelda, et turg paneb 
kõik paika ja inimesed on ise süüdi, kui 
end lõhki laenavad. Küsimus on aga pigem 
põhimõttes, kas riik kaitseb oma kodanik-
ke või jätab nad kasumit jahtivate pankade 
meelevalda. 

Kinnisvarakriisi tipus läks kohtutäituri-
te andmetel müüki ja enampakkumisele 
keskmiselt 2200-2300 hüpoteegiga taga-
tud nõuet aastas! Paljud pered jäid oma 
kodudest ilma ja kannatasid väiksema 
võlakoorma all edasi, kuna laenuga taga-
tud kinnisvara müük neid panga võlaor-
jusest ei päästnud. Sunniviisiline kodu 
müük võis tähendada, et korteri või maja 
müügist teeniti selle algsest hinnast ainult 
30-50 protsenti ja kuna võlgu ajatati aasta-
kümnete peale, maksavad paljud järelejää-
nud laenujääki tõenäoliselt veel tänaseni. 

Riigi seadusandlik regulatsioon oli krii-
si ajal tugevalt pankade poole kaldu, mis 
pole ime, arvestades, kui rumalalt käitus 
Andrus Ansipi valitsus buumi ajal, valades 
oma tegevuse ja väljaütlemistega vaid õli 

tulle. Viimastel aastatel on proovitud lae-
nuturgu korrastada, kuid tehtud sammud 
ei ole kindlasti olnud piisavad. Endiselt on 
laenuriskid lükatud laenuvõtja kanda ning 
riik ei ole julgenud pankade üksmeelsele 
jõule vastu hakata.

Kõige drastilisem näide on neli aastat taga-
si jõustunud võlgade ümberkujundamise ja 
võlakaitse seadus, mis ei toimi ning pole 
andnud soovitud kindlust tuleviku suhtes. 
Tegemist oli IRLi suure lubadusega kaitsta 
maksejõuetuid inimesi, kuid tegelikkuses 
on sellest seadusest abi saanud väga vähe-
sed ja asjatundjad peavad seadusemuuda-
tust mõttetuks.

Kõige kaugemale on seni läinud Eesti 
Pank, kes kehtestas käesoleva aasta algu-
ses kommertspankadele eluasemelaenude 
andmisel kolm uut nõuet. Esimene nõue 
oli, et laenusumma võib ulatuda kuni 85 
protsendini soetatava eluaseme väärtusest 
ja Kredexi abil kuni 90 protsenti tagatise 
väärtusest. Teise nõudena kehtestati, et 
laenusoovija igakuised laenu- ja liisingu-
maksed kokku võivad moodustada kuni 
50 protsenti tema arvele laekuvast sisse-
tulekust. Niisamuti kärbiti eluasemelaenu 
pikkust, mis piiritleti 30 aastaga.

Keskerakonna hinnangul peaksime aga 
eeskuju võtma neist riikidest, kes on keh-
testanud võtmed tagasi printsiibi ja eelkõi-
ge Lätist, kes pakub alates märtsist tava-
päraste lepingutega paralleelselt võimalust 
pangalale n.ö võtmed tagasi anda. See 
tähendab seda, et kui laenuvõtja jääb lae-
numaksete tasumisel hätta, võib ta tagatise 
pangale tagasi anda ning tema kohustused 
kustutatakse. Kui kinnisvarahinnad on 
kukkunud ja eluaseme müük laenujääki ei 
kata, kannaks kahju pank, mitte aga laenu-
võtja, nagu meil seni kombeks.

Lätis hakkas taoline muudatus kehtima 

tänavu märtsist ja selle aja jooksul on 
võtmed tagasi võimalust kasutanud küm-
nendik Nordea panga ja mitmed SEB ning 
Swedbanki Läti kliendid. Arvestama aga 
peab, et pangad annavad võtmed tagasi 
kaitsega laene välja suurema omavastutu-
sega, mis jääb vahemikku 30-50 protsenti 
ning kõrgema riski tõttu on pankade intres-
sid kahe protsendipunkti võrra suuremad. 
Tähtis aga on, et inimene saaks ise valida, 
millist laenulepingut ta eelistab ja valida 
endale sobivam variant.
Ka Euroopa Liidu tasandil on üha enam 
rõhutatud vajadust järgida laenu andmi-
sel vastutustundliku laenamise põhimõtet. 
Üldise printsiibi järgi peab väljaantud laen 
vastama tarbija vajadustele ning olema 
kujundatud selliselt, et tarbijal oleks või-
malik see tagasi maksta ilma, et kohustus-
te täitmine ohustaks tema toimetulekupiiri. 
See paneb küsima, kas meie riiki huvitas, 
kuidas laenudega hätta jäänud inimesed 
pärast kodust ilma jäämist oma eluga hak-
kama said?
Hiljuti kutsus Euroopa parlament Yana 
Toomi eestvedamisel Euroopa komisjoni 
üles analüüsima võtmed tagasi võimalikke 
majanduslikke tagajärgi, kaalumaks selle 
rakendamist ELi liikmesriikides. Euroopa 
komisjonile pandi sellega peale kohustus 
uurida erinevate riikide kogemusi ja hinda-
ma nende mõju tarbijatele ning ettevõtete-
le ning kaaluma võtmed tagasi võimaluse 
rakendamist kõikides ELi liikmesriikides.

Mina arvan aga, et Eesti võiks näidata 
omalt poolt initsiatiivi ning vastavad sea-
dusemuudatused ilma Euroopa käsuta sis-
se viia. Aeg on võtmed panka laenupoliiti-
ka jaoks küps ja pankade omavoli siinsel 
turul tuleb lõpetada. Kõige tähtsam on, et 
inimesed vajavad kindlust, et nad ei jää 
raskesse olukorda pärast seda, kui nad on 
viimases hädas sunnitud oma kodu maha 
müüma ja võtmed tagasi võimalus on olu-
line edasiminek selles suunas.

Eesti Vabaõhumuuseum ootab külla! 

Oleme talvehooajal lahti esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 10-18, 
kolmapäevast pühapäevani aga kell 10-20! Uus setu talu ja peipsivene 
maja, samuti Sepa ja Härjapea talu, Lau pood ja Kuie kool on avatud 

igapäevaselt kell 10-17. Kolu kõrts on avatud sama kaua kui muuseumi 
park ning alates novembri algusest pakub uut menüüd! 

Politsei hoiatab: olge valvsad!Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja 
jagamas toiduabi

Aleksei Budõlin Sydney olümpiamängude 
pronksmedalit vastu võtmas. 

Pildi autor: Jarek Jõepera, Õhtuleht
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Salakaubandus on igaühe asi

30 aastat Igor Jermakovi vene rahvamuusika 
kollektiivi Zlatye Gory

Kui 90ndatel oli tavaline, et salaviina-
pudel oli laual paljudel, siis õnneks on 
ajaga muutunud vähemalt see, et sala-
kauba ostja on erand, mitte enam norm.

Eestis liikvel oleva salakauba esikolmiku 
moodustavad sigaretid, alkohol ja kütus. 
Ostma meelitab legaalse ja salakauba hin-
navahe, mõtlema peaks panema aga see, 
mida salakauba ostmine endaga kaasa 
toob. 

Salakaup jõuab tänavale kõrge hinnaga

Mis teeb salasigareti paki odavamaks? 
See, et sealt on maksud maksmata. Aastas 
tähendab see ligikaudu 30 miljonit eurot, 
mis riigil kaduma läheb. See raha jääb 
kõik müüjate taskusse ja pensioni, tervis-
hoiu ning laste hariduse jaoks ei tule sealt 
sentigi.

Levinud arvamuse kohaselt on poesigare-
tid ja salasigaretid kvaliteedilt sarnased, 
kuid tegelikult see siiski nii ei ole. Euroopa 
Liidus toodetud sigarettide valmistamine 
on range kontrolli all ja erinevalt salasiga-
rettidest on nad ka isekustuvad. 

Kui tuleohutus on üks külg, siis süste-
maatiline salasigarettidega kauplemine on 
tuluallikaks kuritegevusele. Näeme oma 
töös, et salakaubandus on üks esimes-
test lülidest pikas kuritegelikus ahelas. 
Salasigareti või salaalkoholi ostja an-
nab oma käitumisega sellele ka vaikiva 
heakskiidu. Ei ole haruldane, kus salasi-
garettidega on seotud alaealised või väga 
noored, keda kasutatakse ära tööjõuna ning 
värvatakse ahvatlusega saada kerget tulu. 

Kuigi alaealised tarbivad aastast aastasse 
vähem sigarette, siis arvestataval tasemele 
on noorte ja eriti noorte meeste seas muude 
suitsuvabade tubakatoodete, nagu näiteks 
huuletubaka tarbimine, mida justkui pee-
takse ohutumaks. Samas on suitsuvabade 
tubakatoodete müük Eestis keelatud ja siin 
peaks iga lapsevanema huvides olema tea-
da saada, kust tema laps seda saanud on.   
Samamoodi võiks kaks korda mõelda 
enne, kui osta salaalkoholi. Möödunud 
aastal avastasime kokku 7100 liitrit salaa-
lkoholi, millest pea kaks kolmandikku oli 
joogikõlbmatu ja sisaldas tervisele kahju-
likke aineid. Piiritusele lisatavaid aineid 
kasutatakse näiteks klaasipesuvedelikes 
ja lahustites. Sellist jooki tarbides ei ole 
küsimus mitte selles, kas, vaid kui kiiresti 
tuleb kiirabi kohale kutsuda, et inimese elu 
päästa. 

Muudame kodukandi turvalisemaks

Maksu- ja tolliamet on aastaid võidelnud, 
et salakaupa jõuaks tänavatele üha vähem. 
Näiteks takistasime salatubaka müüki ava-
likes kohtades, kehtestasime nulltolerantsi 
lubatud kogust ületavate sigarettide ja al-
koholi toomisel üle piiri, lõppenud on ka 
kütuseralli piiril. Veelgi olulisem panus on 
tulnud nende inimeste poolt, kes on sala-
kauba tarbimisest loobunud. 

Oluline on reageerida ka sellele, kui mär-
kad salakaubanduslikku tegevust. Hiljuti 
viis meile edastatud info oluliste avastus-
teni, kui Tallinnas Mustamäelt leiti kokku 
533 540 salasigaretti ning ravimeid. Su-
vel leiti Paides ühe 70-aastase vanaproua 
korterist 28 liitrit piiritust ja tegemist oli 

staažika salakaubitsejaga. See näitab, et 
salakaubitsemine ei toimu kusagil kaugel, 
vaid võib aset leida meie enda trepikojas 
või hoovis ja sellest teatamine muudab 
kodukandi turvalisemaks meile kõigile. 
Maksu- ja tolliameti vihjetelefon 800 444 
võtab kõnesid vastu 24h, samuti saab mei-
le kirjutada vihje@emta.ee 

Salasigareti pakil puudub maksumärk ja 
eestikeelne hoiatus

Huuletubaka müük on Eestis keelatud, 
seda võib vaid väikeses koguses oma tar-
beks kaasa tuua välismaalt. 

Rahvamuusika ansambel „Zlatye gory“ 
on loodud Tallinna 12. keskkooli muu-
sika eriklassi baasil 1985. aastal. Aastalt 
1992 kuni 1997 töötas kollektiiv Tallinna 
6. keskkooli juures. Alates 1998. aastast 
on see Lindakivi Kultuurikeskuse kollek-
tiiv. Olles pealinna Lasnamäe linnaosa 

vanimaks muusikakollektiiviks, esineb 
ansambel palju mitte ainult Tallinnas, 
vaid ka Eesti teistes linnades, samuti osa-
letakse rahvusvahelistel festivalidel ning 
konkurssidel Soomes, Lätis, Ukrainas, 
Venemaal, Valgevenes, Bulgaarias. Kol-
lektiivi repertuaari kuuluvad originaalsed 
orkestriteosed, rahvamuusika, ansambli 
jaoks töödeldud Astor Piazzolla, Aram 
Hatšaturjan, Paolo Pizzigoni, Pietro Fro-
sini teosed.

Juba 19 aastat on kollektiiv rahvamuu-
sika ansambel „Zlatye Gory“ instru-
mentaal grupp. Ansambli juhendaja on 
I. P.Kotljarevski nimelise Harkivi Kuns-
tiinstituudi vilistlane bajanist Igor Jer-
makov (prof. V.J. Podgornõi klass). An-

sambli koosseisu kuuluvad 12 inimest: 2 
akordioni, bajaan, 3 väikest domrat, do-
mra-alt, balalaika, bass-kitarr, löökpillid, 
klahvpillid, balalaika - kontrabass.

24. oktoobril kell 16:00 toimub Vene 
kultuurikeskuses kollektiivi suur  juu-
belikontsert. Ansambli saatel ilmuvad 
lavale meie riigis tuntud esinejad: näit-
leja Eduard Toman, Aleksandr Nekrasov 
(bariton), Vjatšeslav Reznitšenko (tenor), 
Narva grupi „Avenüü“ liider Vladimir 
Tšerdakov, ansamblid „Zlatye Gory“ ja 
“Airis“, koor „Sudarõški“ Vjtšeslav Tu-
lubjevi juhendamisel. Instrumentaalteos-
tega esinevad ansambliga Natali Vinnits-
kaja (viiul), Pavel Smirnov (lõõtspill), 
Natalja Voronova (bajaan).

Aeg liigub järjest 
kiiremini ja kiiremi-
ni, me kõik vanane-
me, kuid meie poolt 
tehtu jääb. Sellised 
monumendid nagu 
Tallinna Teletorn, 
Tallinna Linnahall, 
Rahvusraamatukogu 

ja paljud teised meile väga tähtsad ehitised 
rõõmustavad meie silma veel palju aastaid. 
Vaadates neid ehitisi me tegelikult ei tajugi, 
et see on meie inimeste, tublide ehitajate 
panus meie pealinna arhitektuuri.

Üks, kes on ära teeninud au olla nende 
tähtsate objektide kerkimise juures, on no-
vembri alguses oma 75. juubelit tähistav 
Agu Möldre.

Agu Möldre on sündinud 02.11.1940.a. Pea-
le ajastu sunnil Siberis veedetud lapsepõlve 
ja naasmist Eestisse lõpetas ta Lääniste alg-
kooli, Tartu 6. Keskkooli ja Tallinna Polü-
tehnilise Instituudi ehitusinsenerina. Noore 
ja aktiivse spetsialistina alustas ta oma töö-
meheteed Tartu Raudbetoontoodete Tehase 
armatuuritsehhi juhatajana ning paari aasta 
pärast juba peainsenerina. Nende aastatega 
näitas ta ennast targa ja teotahtelise juhina, 
mille loomuliku jätkuna määrati ta 1976. 
aastal Tartu Ehitustrusti peainseneriks. 

Kuna Tartu jäi varsti oma mastaapidelt 

juubilarile väikeseks, siis 1979. aastal mää-
rati ta Tallinna Betoonitehase direktoriks, 
millele 1983.aastal järgnes töö Tööstuse 
Komplekteerimise Trusti peainsenerina.

Lõpuks, 1985. aastal jõudis ta oma kõi-
ge pikema ja võib julgesti öelda ka kõige 
raskema eluetapi juurde- Tallinna Raudbe-
toontoodete Tehase direktori ametikohale. 
Kogu tema järgnev elu ja töö ning ka tervis 
oli ja on siiani pühendatud selle firma aren-
damisele ja ettevõtte töötajate heaolu taga-
misele. Erastamise ajal sai ettevõtte nimeks 
AS Lasbet, kus Agu Möldre on töötanud 
ning juhtinud üle 30 aasta.

Täna, vaadates tagasi oma elutööle, AS 
Lasbet’ile, võib Agu Möldre tunda täit rõõ-
mu sellest, mis on tema juhtimisel ja kol-
lektiivi õigel suunamisel suudetud ellu viia.

Ka täna, oma juubeliaastal, osaleb Agu 
Möldre aktiivselt AS Lasbet’i juhtimises 
ning oma rikkaliku kogemustepagasi edasi-
andmises noorematele kaastöötajatele.

AS Lasbet ja AS Lasbet Tootmine kollek-
tiivid soovivad Agu Möldrele juubeli puhul 
tugevat tervist, edu töös ja isiklikus elus, 
kus kindlasti suurt rõõmu valmistavad ka 
viis lapselast.

AS Lasbet kollektiiv
AS Lasbet Tootmine kollektiiv

Õnnitleme Lasnamäel asuva ettevõtte AS 
Lasbet teenekat tegevjuhti Agu Möldret 
tema 75. juubeli puhul.

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 632 1062, www.lindakivi.ee

AJAKAVA
01.11 kell 18.00  Timur Fišeli loominguline kontsert. Pilet 7€, pensionäridele 5€
07.11 kell 16.00  VIII Talentide ball Estonia 2015. Tantsu ja laulu festival. Pilet 5€
07.11 kell 19.00  Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
08.11 kell 12.00  Isadepäeva kontsert. Esinevad kultuurikeskuse kollektiivid. 
Tasuta
14.11 kell 12.00  Laulu-ja tantsukollektiivide talendikonkurss. „Lindakivi talent”. 
Pilet 3€
14.11 kell 19.00  Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Ragnar&Co bänd. Pilet 4€
15.11 kell 16.00  Kontsert „Armastatud laule kinofilmidest”. Pilet 5€
20.11 kell 18.00  Juubeliõhtu „40 aastat Nikolai Shvetsi loomingulisest tegevus-
est.” Pilet 10€, pensionäridele 5€
22.11 kell 14.00  KVN mäng. Pilet 4€

Näitus:
1.-14.11 Peipsimaa kunstnike näitus

Tallinna Linnavolikogu kehtestas 1. ok-
toobril 2015 otsusega nr 153 Lasnamäe 
tööstusalade üldplaneeringu. Üldplanee-
ring hõlmab ala, mis jääb Peterburi teest 
lõuna poole, hõlmates Lasnamäe linnaosas 
Ülemiste, Sõjamäe ja Väo asumites paik-
nevaid peamiselt tööstus- ja ettevõtlus-
alasid. Peterburi teest põhja poole jääva 
elamualade arengusuunad on määratud 
2010. aastal kehtestatud Lasnamäe elamu-
alade üldplaneeringus.

Lasnamäe tööstusalade üldplaneering täpsus-
tab ja osaliselt muudab Tallinna üldplanee-
ringut Lasnamäe tööstusalade planeeringu 
piirides. Üldplaneering loob aluse linnaehi-
tusliku arengu suunamisele, olles edaspidi 
lähtedokumendiks detailplaneeringutele, 
projekteerimistingimustele ning taristu ka-
vandamisele. Üldplaneeringu elluviimine 
tagab linnaosa ruumilise arengu eesmärkide 
saavutamise: tänavastruktuuri korrastamine, 
piirkonna vajadustele vastava ühistranspor-
divõrgu arengusuundade kindlaksmäärami-
ne, maksimaalse logistilise kasumlikkuse 

eelise edasiarendamine, rohevõrgustiku toi-
mimise põhimõtete kujundamine koos sel-
leks vajaliku maa reserveerimisega ning ter-
ritooriumi funktsioonide mitmekesistamine. 

Paralleelselt üldplaneeringuga koostati ka 
Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kesk-
konnamõju strateegiline hindamine (KSH). 
KSH koostajaks oli Ramboll Eesti ASi töö-
rühm ning aruandes esitatud tulemuste alusel 
on Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringut 
täiendatud. Üldplaneeringu KSH aruande 
koostamisel osalenud eksperdid tõid välja, et 
peamised planeeritaval alal ilmnevad nega-
tiivsed mõjud on:
• auto-, rongi- ja lennuliiklusest tingitud 

müra ja õhusaaste,
• alal toimuva tegevuse mõju põhja-, pin-

naveele ning pinnasele ja rohealadele, 
• keskkonna vähene atraktiivsus.

KSH analüüsist järeldub, et enamik nega-
tiivsetest mõjutustest avaldub vaid lähipers-
pektiivis, kaugemas perspektiivis vähene-
vad tööstusalale ja selle lähiümbruskonnale 

avalduvad intensiivsed mõjud märkimis-
väärselt. Pikemalt ette vaadates on paljud 
üldplaneeringus kavandatud tegevustega 
kaasnevad negatiivsed mõjud oskuslikult ja 
üldplaneeringus välja toodud põhimõtteid 
arvestades leevendatavad ning positiiv-
seteks mõjudeks muudetavad. Harjumaa 
Keskkonnaamet (endine Harjumaa Kesk-
konnateenistus) kiitis KSH aruande heaks 
12. mail 2011. 

Üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad 
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodule-
hel www.tallinn.ee/ehitus või elektrooni-
lises Tallinna õigusaktide registris  https://
oigusaktid.tallinn.ee .

Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu 
koostamise korraldas Tallinna Linnapla-
neerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 
15198 Tallinn; kontaktisikud linnaplanee-
rijad Anna Semjonova, tel 6404509, e-post 
anna.semjonova@tallinnlv.ee ja Mihkel 
Kõrvits, tel 6404744,
e-post mihkel.korvits@tallinnlv.ee).

Lasnamäe tööstusalade ruumilist arengut suunab 
nüüd uus üldplaneering

Ansambel „Zlatye gory“ koosseis



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

Kutsume kõiki soovijaid, et saada kingituseks Laste 
Piibli tulla pühapäeval 25-l oktoobril aadressil 
Asunduse 2, Tallinn kella 14,00-st kuni 18,00-ni.
Kultuuri Ja Heategevuse Keskus TFL
Eesti Uue Testamendi Kristlik Kogudus

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, 
postkaarte, trükiseid ja muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel. 6020906 
ja 5011628 Tim

KUULUTUSED

Küsi pakkumist:
Kert Johanson

kert@foodproff.ee
+372 56 450 480
www.foodproff.ee 

Pulmapeod
Vastuvõtud
Tähtpäevad 

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus pakume
argipäevadel soodsa

hinnaga maitsvaid päevapraade-
liha-, kala- ning pastaroad.

Korraldage teile oluline sündmus -
sünnipäev, kokkutulek või peied

meie hubases kohvikus.
Pakume ka catering-teenust.

Võtke meiega ühendust:
tel. 56 450 480

kert@foodproff.ee
www.foodproff.ee

Korraldage Teile oluline sündmus -
sünnipäev, kokkutulek või muu oluline

tähtpäev meie hubases kohvikus.

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus (Koorti 22)
pakume ka argipäevadel soodsa
hinnaga maitsvaid päevapraade-
liha-, kala- ning pastaroogasid.

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus pakume argipäevadel soodsa
hinnaga maitsvaid päevapraade.

Iga päev erinevad kodused
liha-, kala- ning pastaroad.

Korraldage teile oluline sündmus - sünnipäev, kokkutulek või
peied - meie värviküllases kohvikus, kus on maitsev toit

ja sõbralik teeindus.
Pakume ka catering-teenust.

Võtke meiega ühendust:
tel. 56 450 480

kert@foodproff.ee
www.foodproff.ee

Teie piduliku laua katab
hõrgutavate roogadega

catering@foodproff.ee
tel. 56 450 480

www.foodproff.ee

        Laupäeval 14. novembril kell 13.00Laupäeval 14. 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!

 

Seoses töömahtude kasvuga otsime oma töökasse kollektiivi

LIINITÖÖTAJAID TRÜKIKOTTA
kelle tööülesandeks on pooltoodangu köiteseadmele panemine, valmistoodangu vastu võtmine, 

pakkimine, ladustamine ning ajalehtede- ja ajakirjade insertimine

Soovijatel palume kandideerida 
saata oma CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile personal@printall.ee hiljemalt 15.11.2015

AS Printall asub Tallinnas – Lasnamäel, Tala tänav  4
Lisainfo telefonil 669 8435

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

Korteri müük ei edene?

Võta meiega
ühendust!

Julia Gerasimenko
Tel: 564 4042 

@remax.eejulia.gerasimenko

Руслан Гулида
Teл: 5818 9870 
ruslan.gulida@remax.ee

Pakid ootavad Sinu töökaid käsi!

Pakume tööd Terminali operaatorile

TÖÖ SISU
kauba käsitsi peale-ja mahalaadimine ning sorteerimine; 
töö on täistööajaga ning vahetustega 
(vahetused E-R 06:30 – 15:00 ja 17:00 – 02:00). 

SINULT OOTAME
Head füüsilist vormi, täpsust ja kiirust oma töös ning rutiinitaluvust.

OMALT POOLT PAKUME
• Töötasu alates 4,20 eurot tunnis (brutotasu), lisaks pärast katseaega võimalik 
teenida tulemustasu kuni 20% põhipalgast.
• Transporti kesklinnast tööle ja tagasi.
• Korralikke, kaasaegseid ja turvalisi töövahendeid.
• Mitmeid DPD töötajate soodustusi (sh spordisoodustus 80 eurot kvartalis, 
tasustatud tervisepäevad, mitmed üritused läbi aasta, isikliku elu sündmuste 
toetus ja palju muud)

Kandideeri: 
personal@dpd.ee 
Taevavärava tee 1, Lehmja küla, Rae vald
6 13 00 02
dpd.ee

Logistika Pluss OÜ on suurimaid 
laopidajaid Eestis, kes pakub erine-
vaid logistika- ja tootmisteenuseid 
rahvusvahelistele tööstus-elektroonika suurkontsernidele, toidu-, joogi- ja 
esmatarbekaupade tootjatele ning maaletoojatele.

Seoses töömahu kasvuga otsime oma 
meeskonda

PAKKIJAID/ 
KOMPLEKTEERIJAID
Tööülesanneteks on 
laos komponentide 
pakkimine, komplek-
teerimine, siltide 
välja printimine, 
pakitud toodete 
ettevalmistamine 
väljastamiseks. Kui Sa 
oled kohusetundlik, 
aus ja täpne, siis 
see töö on just Sinu 
jaoks. 

NB! Töö sobib hästi nii meestele 
kui naistele. 

Töökoht asub Välja tee 1, Iru 
küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

Saada CV aadressile 
personal@logistikapluss.ee 
või helista 
5770 4003  
Tatjana Gusseva, 
5883 9312 
Ljudmilla Gross; 
www.logistikapluss.ee

Me pakume sulle:
• Töötasu kuus kätte (neto) 485 € 

kuni 650 €; 
• Ametialast väljaõpet ja 

lisakoolitusi;
• Karjäärivõimalusi;
• Häid töötingimusi ja sõbralikku 

kollektiivi;
• Vahetustega tööd (А 07:30-19:30; 

В 19:30-07:30); 
• Kaasaegset ja turvalist 

töökeskkonda;
• Tasuta transporti Tallinna ja 

Maardu piires;
• Lõunasööki Tööandja kulul.
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Kui soovid anda panust meie igapäevase elukeskkonna 
turvalisemaks muutmisel, siis ootame Sind kandideerima 
kaubanduskeskuses asuvale töökohale

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 alates 600 EURi kuus
•	 võimalust teenida tulemustasu
•	 paindlikku ja osalise tööajaga töötamise võimalust
•	 karjäärivõimalusi liikumaks kõrgemale ametikohale ja 

leidmaks uusi väljakutseid
•	 sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi
•	 vajadusel majutust meie ühiselamusG4S on maailma suurim 

turvateenuste pakkuja, kes 
tegutseb 120 riigis ja kuuel 

mandril. Oma 620 000 
töötajaga on G4S maailma 

suurim erasektori tööandja. 
Organisatsioon palkab parimaid 
inimesi, arendab ja inspireerib 
neid, et luua koos turvalisemat 

maailma meile kõigile. 

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri 
läbi on-line keskkonna või saada enda CV aadressile 
personal@ee.g4s.com märgusõnaga „turvatöötaja 
kaubanduskeskuses“. Lisainfo saamiseks võid tulla ka 
meie värbamiskeskusesse  aadressil Paldiski mnt 80 või 
helistada telefonil 6511 787, 13322 Oleme avatud tööpäeviti 
9.00-17.00. 

Puhkusepakett 

al 39 €

Pakett ühele sisaldab:

• Majutamine  kahekohalises toas 1 öö

• Hommikusöök buff et-lauas

• 2 erinevat hoolitsust valikust (palume valik tea-
tada broneerides): lokaalne massaaž (20 min); 
soe parafi in kätele (20 min);  soe parafi in jalga-
dele (20 min); jalavann meresoolaga (20 min);
sügavsoojendav muda-parafi ini padi (20 min); 
shiatsu-massaaž (20 min); magneesiumsoola 
jalavann (20 min); solaarium (5 min)

• Piiramatu spaa- ja saunakeskuse kasutus lah-
tiolekuaegadel (E-R 8-10 ja  14-22;  L-P 8-22) 

• Hommikumantli ja spaasusside kasutamine

• Õhtusöök hotelli restoranis kl 17.30-19.30

• Käimiskeppide ja/või minigolfi  kasutamine

• Reedel ja laupäeval tasuta pääse ööklubisse 
Club Capital (eriüritustel soodushinnaga pilet) 
või Club Tartu (v.a eriüritused)

• WiFi ja parkimine

Paketi hind (kaheses toas)* P–E 39 €  T–N 45 € R–L 55 €
Majutus üksinda toas** P–E 59 € T–N 65 €  R–L 75 €
Lisatasu  savisviidis  55€ / öö

* Paketi hind kehtib tingimusel, et toas ööbib vähemalt 2 inimest ** ka SGL toas

Kubija hotell-loodusspaa  |  Männiku 43a, Võru  |  Tel + 372 50 45 745  |  info@kubija.ee  |  www.kubija.ee

Puhka kauni Võrumaa 
looduse ja ilusa männimetsa keskel!

AS Hoolekandeteenused on riigile kuuluv äriühing, mis pakub hoolekande-
teenuseid ligi 2400-le psüühilise erivajadusega inimesele ning tööd enam kui 
1000-le töötajale üle Eesti. Alates novembrist avame uue kodu-üksuse Lasna-
mäel, kus kolmes korteris (Ümera, Raadiku, Mahtra) elab kuni 10 klienti, kelle 
igapäevaelu toetamiseks otsime oma meeskonda 

TEGEVUSJUHENDAJAT
Tööülesanded:
• kliendi igapäevaelu toetamine kodustes toimingutes (toidu valmistamine, korista-

mine, isiklik päevakava jne) ning kogukonnas (transpordi kasutus, ametiasutustes 
käimine, ühistegevustes osalemine jne);

• kliendile erinevate huvitegevuste õpetamine ja juhendamine aktiivseks vaba aja 
veetmiseks;

• kliendi abistamine töökoha leidmisel, tööl käimise korraldamisel või töötegevuste 
juhendamisel;

• klienditöö dokumenteerimine ja aruandlus;
• kliendi perekonnaga suhete hoidmine. 

Nõudmised kandidaadile 
• Sul on vähemalt keskharidus ning kasutad arvutit igapäevase töövahendina;
• oskad eesti keelt väga heal tasemel, vene keelt suhtlustasemel;
• suudad motiveerida teisi inimesi ja oled järjepidev nende arendamisel; oled õppi-

misaldis ja kohaned muutustega;
• tööks vajalikud isikuomadused: sõbralikkus, positiivsus,suhtlemisvalmidus, tasakaa-

lukus; stressitaluvus;
• kasuks tuleb huvitegevusalane töökogemus ja/või käsitöö oskus.

Ettevõte pakub 
• 1 või 0,5 koormusega töö asukohaga Lasnamäel, vahetustega E-R kl 8-21 ja L,P kl 

13-21 vastavalt tööajakavale;
• liikuvat ning suhtlusrohket tööd (Ümera, Raadiku, Mahtra);
• väljaõpet ja tuge töösse sisseelamisel ning hilisemaid erialaseid täiendkoolitusi;
• ettevõttepoolseid ühisüritusi;
• võimalust olla osaline mahukas sotsiaalvaldkonna arendustöös ja rakendada end 

esimese omataolise üksuse loomisel Tallinnas.

Töö sobib eriti hästi Lasnamäe elanikule, pedagoogilise, sotsiaal- või meditsiinivaldkon-
na kogemusega inimesele. Tööle asumine ASAP.  CV ja kaaskiri palume saata hilje-
malt 30.10.2015 e-posti aadressile katriin.tiik@hoolekandeteenused.ee.
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PEATSELT KIHAB JÕULUEELNE LINN TAAS  
MÕNUSALT HOOGSAS PÜHADERÜTMIS!

Töö sisuks on Tallinna külalistele imelise päevastardi tagamine läbi  
suurepäraselt toimiva hoolitsuse ja korralduse meie hotellide hommikusöögil.

 Hindame positiivset suhtumist, puhtusearmastust ning kohusetunnet.  
Tööaeg graafiku alusel.

 Sind ootavad toredad ja toetavad kolleegid ning huvitav  
töökogemus Eesti suurimas hotellikompleksis.

SOKOSHOTELS.EE

Tule hommikusöögiteenindajaks

Huvi korral võta julgelt ühendust kuni 30.10.2015 
personalijuht Maret Kaldmaaga tel 56 809396 või  
maret.kaldmaa@sok.fi

Põhjus nr 103 tulla Sokos Hotelli

ATENÄIT
ERIPAKKUMINE!

SELLE REKLAAMI ET JALE 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! 

KARDINAASJATUNDJA – 
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST

UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

KANGAD
•  UUS KAUP !
•  LAOTUULUTUS ! 
Märgitud eriti 
punase värviga
- 20 % - 40 % !

RIIDED
•  - 30 % !

Mahtra Hostel

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

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

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist
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Olesja Stanevits
53 926 335
66 84 700

Aivar Piho
50 88 247
66 84 700

   
 

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

 

 
 

 

 

 
 

 

Tallinna Maxima 
X/XX kauplused 

pakuvad tööd 
järgmistele

ametikohtadele:
• 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 telefonil: 6023147, 6 230690

STARMANIL ON 
EESTI KÕIGE KIIREM 
KODUINTERNET 
- 400 Mbit/sek.

Starman - kõige kõvem 
internetiteenus!

Täpsemalt
numbril

Ravipuhkus Teile parima hinnaga!
TERVISEPAKETT (5 ravipäeva) - PARIM PAKKUMINE SEENIORIDELE!
alates 35 €/öö
Paketis sisaldub:
* 15 raviprotseduuri (iga ravipäev sisaldab 3 raiprotseduuri)
* 1 meditsiiniline konsultatsioon (15 min). Raviprotseduurid määratakse meditsiinilise konsultatsiooni käigus.  
Määratud protseduure ja protseduuride aegu pole hiljem võimalik muuta!
* Saunamaailma ja jõusaali piiramatu külastamine (iga päev lahtiolekuaegadel)
* iga päev hommikusauna ja basseini kasutamine
* toitlustus
Pakkumine kehtib: 29.11-04.12.2015

Info ja broneerimine:
Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium  E-post: info@narvajoesuu.ee
Aia 3, Narva-Jõesuu  Tel: +372 35 99 529; +372 35 99 521
www.ravispa.ee  Mob: +372 53 44 7779


