Rahvastikuregistri andmeil elas 1. novembri seisuga Lasnamäel 118 750 inimest, võrreldes oktoobrikuuga suurenes elanike arv 24 inimese võrra.

Lasnamäe Leht

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht

Lasnamäel lõppes
Ümera tänava remont

Advendiaeg kingib lootust

Lanamäe linnaosas lõppesid kaks
ja pool kuud kestnud Ümera tänava teekatte suuremahulised
taastusremonditööd.
Remondi käigus uuendati ning korrastati tänav ligi kahe kilomeetri
ulatuses. Sõidu- ja kõnniteedele
paigaldati uus asfaltkate ning vahetati välja amortiseerunud äärekivid.
Samuti taastati haljastus ja uuendati liikluskorraldusvahendeid. Kõik
bussipeatuste alad said eriseguga
katted, mis peavad kauem vastu
busside poolt tekitatavale koormusele.
Lasnamäe linnaosa vanema Maria
Jufereva sõnul on kõikvõimalikud
elukeskkonna uuendused ja Lasnamäe infrastruktuuri parandamine
kindlasti suureks sammuks meie
linnaosa liikluskorralduse täiustamiseks ning elanike mugava ja
ohutu liikumise tagamiseks. „Ümera on olnud alati tiheda liiklusega
tänav ja mul on hea meel, et plaanitud mahukad remonditööd said
edukalt valmis. Täname kõiki kohalikke elanikke mõistva suhtumise eest“, lisas Jufereva.
Ümera tänava taastusremondi teostas AS Tref Nord.
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Edgar Savisaar,
Tallinna linnapea
Oleme jõudnud aasta kõige hämaramasse, ent samas ka valgemasse aega, kus peagi kodudes
läituvad advendiküünlad sisendavad lootust ja usku tulevikku.
Lähenevate jõulude eel muutume
avatumaks ja rõõmsamaks ning
vaatame mõtetes hindavalt tagasi
mööduvale aastale. Me saame otsekui lasteks, uskudes jõuluvana,
kõige hea kestmist ning seda, et
elus, otsekui muinasjutuski, võidutseb alati hea.
Milliste tunnetega kohtame aga
jõuluaega aastal 2015, kui maailm
meie ümber muutub üha ebakindlamaks, tulevik vähelubavamaks?

Sõda Lähis-Idas ja Aafrikas liigub
aina ligemale, mõjutades põgenikekriisi näol juba meie naaberriikide
igapäevaelu. Estonian Airi suurejooneline raharaiskamine, samal
ajal kui sotsiaalkulusid riigieelarves
drastiliselt kärbitakse, paneb meid
kahtlema valitsuse hoolivuses. Kas
tõesti oleme jõudnud olukorda, kus
igaüks seisab vaid enese, mitte Eesti ja selle väikese rahva eest? Kuhu
soovime jõuda, kui riigijuhid ja poliitikud, kelle ülim kohus on hoolida rahvast, kuulutavad meedias,
kui häbi on neil eestlane olla?
Kust sünnivad sellised mõtted? Kui
katki peab olema inimene, kes oma
rahvuse maha salgab? Ma ei oska
neile küsimustele vastata, sest pole
kunagi tulnud selle peale, et Eesti

pärast häbi tunda. Meie riik pole
vaid käputäis käsutäitjaid karjääripoliitikuid. Eesti, see on sajandite
pikkune visadus oma keele ja kultuuri hoidmisel, raskest tööst sündiv armastus ja lapsed, kellele ka
kõige keerulisematel okupatsiooniaastatel püüti anda parim haridus.
Ikka selle nimel, et meil oleks tulevikku, et Eesti püsiks. Nüüd oleme
muutunud nii poliitkorrektseks, et
armastusest oma maa ja rahva vastu otsekui ei tohikski enam rääkida. See pidavat viima võõravihani.
Mina seda ei pelga ja julgen avalikult tunnistada – armastan Eestit,
oma kodu!
Mööduv aasta oli minu jaoks raske.
Käisin ära seal, kus kirkaim valgus
ja põhjatuim vaikus eraldab olevat
kaduvikust. Kuid võitlejaloomus
ei lubanud mul vaikusepiirist üle
astuda. Usust, et minu aastakümnete vältel omandatud kogemusi
vajatakse veel, ammutasin jõudu
tagasipöördumiseks. Mind toetati
tagasiteel ellu ning seda pole võimalik unustada. Märgiks tänust
lihtsate südamlike Eesti inimeste
vastu, avasin 18. oktoobril oma
kodu uksed Hundisilmal ja kutsusin heasoovijad endale külla. Neid
tuli tuhandeid kõikjalt üle Eestimaa
ja me veetsime koos imelisi tunde.
Minu jaoks toimusid otsekui eeljõulud, sest mis seal salata, vajasin

tuge ja õlatunnet, mida mulle omakasupüüdmatult pakuti.
Siis, kui Tallinna praost Jaan
Tammsalu õnnistas mu lihtsat kodu,
mõistsin, et seni kuni usume heasse, ei saa Eesti riiki ja rahvast põlvili suruda, et koos suudame seista vastu kurjusele ja vaenule ning
kestame ka halbade aegade kiuste.
Mulle heiastusid sellel hetkel Balti
keti katkematu inimmüür ning öölaulupidude ühine hingamine – uue
ärkamise algus kogu selle ülevuses.
Me ei tohi neid päevi unustada, ei
saa lasta end muuta asisteks tarbijateks, kellele jõulud tähendavad
vaid lõputut poodlemist. Me ei tohi
muutuda umbusklikeks mõjuagentide otsijaiks ning siltide kleepijaiks, nõiaprotsesside algatajaks
maal, mis väärib vabadust. Mille
poolest oleme vaenates ja rahvast
leeridesse jagades paremad neist,
keda süüdistame ülekohtus? Nii
küsivad meilt maestro Eri Klas ja
filosoof-poeet Jaan Kaplinski. Ärgem tõrjugem tarkust, kuulakem,
mida nad meile ütlevad!
Soovin kõigile kirgastavat advendiaega! Aidaku jõuluvalgus meil leida elus olulist, andestada vaenlastele ja hoida oma kodu ning lähedasi,
sest kuni meil on, keda armastada,
seni püsime tugevad. Kõik muu on
selle kõrval tähtsusetu.
Kauneid saabuvaid jõule!

Kõrgõzstani külalised hindasid kõrgelt linna panust noorte toetamise valdkonnas
22. oktoobril võttis Lasnamäe linnaosa vanem
Maria Jufereva koos
linnaosa valitsuse erinevate osakondade juhtidega vastu Kõrgõzstani
ametnike ning ekspertide delegatsiooni.
Kohtumise käigus vahetasid pooled infot Lasnamäe elanikele pakutavatest teenustest, nende kättesaadavusest ning mitmekesisusest,
külalistele tutvustati Tallinna suurima linnaosa erisuste ülevaadet,
esitleti selle arenguvõimalusi ning
töös olevaid projekte. Eraldi tähelapanu pöörati kohalikul tasemel
noorte otsustamisprotsessi kaasamise instrumentidele.
Võrreldes noortekeskuste olukorda
Eestis ning Kõrgõzstanis, täheldas
Kõrgõzstani töö, migratsiooni ning
noorte valdkonna ministri asetäitja, et kui Tallinnas finantseeritakse
munitsipaalseid noortekeskuseid
linna poolt, siis Kõrgõzstanis on
sellised keskused sunnitud otsima
laste arengust huvitatuid sponsoreid ise (eraettevõtteid, annetusi
teha soovivaid eraisikuid jne).

Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva sõnul on tal hea meel,
et vaatamata tihedale graafikule
suutsid Kõrgõszstanist saabunud
kõrged külalised leida aega Eesti
pealinna suurima linnaosa külastamiseks, et jagada oma teadmisi
ning soovitusi noorsoopoliitika
valdkonnas. „Kõrgõzstan on Eesti
koostööpartner arengu valdkonnas
ning oleme alati valmis ühendama
jõud rahvusvahelisel tasemel terve
ühiskonna heaks,“ kommenteeris

delegatsiooni visiiti Jufereva.
Kõrgõzstani delegatsiooni liikmete hulka kuulusid Kõrgõzstani töö,
migratsiooni ning noorte valdkonna ministri asetäitja, valitsuse esindajad, riikliku personaliteenistuse
koolituse ning välissuhete osakonna juhataja, sotsiaalpoliitika ameti
esindajad, riikliku strateegiauuringute instituudi esindajad, „Noorte poliitika tegevuses“ võrgustiku
koordinatsiooni nõukogu esindajad
ning muud ametiisikud.

Kõrgõzstani töö, migratsiooni ning noorte valdkonna ministri asetäitjale Bakõt Egemberdievile
avaldas muljet linnaosa vanema Maria Jufereva poolt esitletud „Lasnamäe Leht“.

Kõrgõzstanist tulnud külaliste hulgas olid nii era-, kui ka avaliku sektori esindajad,
samuti ka avalik-õiguslike organisatsioonide esindajad.

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae

vajalik info ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE

November 2015

LINNAOSAVANEMA VEERG

Kuhu viia aia- ja pargijäätmed ning vanad rehvid?
Tarbetuks muutunud või
üleliigsed esemed, aia- ja
pargijäätmed, vanad autorehvid jms, saab Tallinnas
ära anda taaskasutuskeskusesse või jäätmejaamadesse.

Maria Jufereva,

Lasnamäe linnaosa vanem

Tervitan Teid, austatud Lasnamäe elanikud!
Tänan Teid toetuse ja heade sõnade eest, mis saadavad mind alates
linnaosa vanema ametikohale asumisest. Selle lühikese ajaga on linnaosa ja selle elanike mured muutunud minu jaoks tõesti südamelähedaseks ja mõistetavaks.
Mul on hea meel tõdeda, et meie töö leiab vastukaja nii linnaelanike hulgas kui ka rahvusvahelisel tasandil. Oktoobri lõpus võõrustas
Lasnamäe linnaosa valitsus Kõrgõzstani Vabariigi delegatsiooni, kelle liikmetele avaldas sügavat muljet noorte vaba aja sisustamise korraldamine Tallinna linnas ja ka meie linnaosas. Eriti vapustas meie
Kesk-Aasia külalisi asjaolu, et noortele suunatud tegevusi rahastatakse linnaeelarvest – Kõrgõzstanis on kõik noorteühendused sunnitud tegutsema isemajandamise alusel ja on pidevalt rahastajate otsingul, mis ei ole selles mitte kõige rikkamas vabariigis just eriti kerge
ülesanne. Kuigi ka meie eelarvevahendid ei ole piiramatud, mille
tõttu tuleb noorsootöötajatel ja nende kasvandikel vahel toetuda oma
leidlikkusele ja ettevõtlikkusele, korraldab Lasnamäe Linnaosa Valitsus ühisel jõul aastaringselt lastele ja noortele suunatud ürituste sarju.
Muidugi ei saa ma jätta tähelepanuta ka meie linnaosa välise ilme
olulist parenemist. Novembris sai lõpuks renoveeritud Ümera tänav,
kus paigaldati uus asfaltkate ja vahetati välja amortiseerunud äärekivid ning liikluskorraldusvahendid. Uuenduskuuri läbis ka haljastus.
Antud hetkel otsitakse võimalusi tänavaremondi käigus mõnede majade elanikel tekkinud parkimisprobleemide lahendamiseks. Samuti
on Tallinna juhtkonnaga arutamisel sellel tänavalõigul optimaalse
transpordiliikluse korraldamise küsimus. Üldiselt aga jäid kõik autojuhid, jalakäijad ning ühistranspordi kasutajad kauaoodatud remondi
teostusega rahule.
2015. aasta november saab uueks tähiseks Lasnamäe kultuurielus.
Nüüdsest saab Lindakivi Kultuurikeskuse suures saalis igakuiselt
kuulata suurte klassikaliste heliloojate kuulsaid teoseid. See suurepärane võimalus tekkis tänu linnaosa valitsuse koostööle Vene Filharmoonia Ühinguga ja selle esindaja Vladimir Igatoviga. Kavandatud
kontserdid peaksid aitama kuulajatel tuletada meelde nii klassikalise
muusika pärle kui ka nende autoreid. Tahaksin loota, et täiskasvanute
muusikaaustajate kõrval näeb kontsertidel ka Lasnamäe noori. Samas võin saladuskatte all öelda, et noorte jaoks oleme kavandamas
eraldi ürituste sarja, millest saate õige pea ka lähemalt teada.
Lõpuks ei saa ma jätta märkimata ka Lasnamäe ja terve Tallinna
jaoks olulist ning Tallinnas valitsevale poliitilisele võimule tõeliselt
murrangulist sündmust, mis leiab aset novembrikuu viimasel nädalavahetusel. Pean silmas Keskerakonna kongressi, kus toimuvad ka
erakonna esimehe valimised. Delegaatide arvult on meie linnaosa
üks kõige suurematest ning meie toetus eelseisvatel valimistel kuulub erakonna praegusele juhile Edgar Savisaarele. Tema eestvedamisel toetab linnavalitsus alati meie algatusi ning linnapea ise pööras
erilist tähelepanu Lasnamäe elanikele, kes omalt poolt väljendasid
talle oma usaldust ning toetust valimistel erinevatesse võimuorganitesse. Toetame igas mõttes stabiilsust poliitilisel maastikul, kuna
haldusjuhtimise toimimismehhanism on üsna tundlik mistahes muutuste suhtes, mis teatavasti võivad negatiivselt peegelduda linlaste
igapäevaelus.
Stabiilsust ning edu meile kõigile kõigis meie algatustes!

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa
korteriühistu esindaja !
23. novembril ja 25. novembril algusega kell 15.00
toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis
(Pallasti 54, Tallinn) korteriühistute infopäevad.
Infopäevad on jaotatud kahele päevale. 23. november vene keeles ja
25. november eesti keeles.
Päevakord:
1. Linnaosavanema Maria Jufereva tervitus
2. Ehitusseadusest - järelevalve teostamine (Tallinna Linnaplaneerimisamet)
Palume aktiivset osavõttu!

2

Aia- ja pargijäätmeid (rohi, lehed,
oksad jms) võetakse jäätmejaamades ühelt toojalt päevas tasuta vastu
kuni kuus 100-liitrilist kotitäit. Ko-

guse eest, mis ületab 600 liitrit, tuleb tasuda 20 eurot ühe kuupmeetri
jäätmete kohta. Sõiduauto rehve
võetakse jäätmejaamades ühelt isikult vastu kuni 8 tükki. Suurema
koguse vanarehve saab viia MTÜ
Rehviliit vastuvõtupunkti.
Tallinna Keskkonnaameti tellimusel on Tallinnas avatud viis jäätmejaama:
•

Rahumäe tee 5a (MTÜ Keskkonnateenused, tel 529 3020),

•

Pärnamäe tee 36 (MTÜ Keskkonnateenused, tel 529 3020),

•

Paljassaare põik 9a (OÜ Kesto, tel 639 5222),

•

Suur-Sõjamäe 31a
Sells, tel 15155),

(Ragn-

•

Raba 40 (Pääsküla prügila territoorium, AS Ragn-Sells, tel
15155).
Lisainfo: http://www.tallinn.ee/est/
Jaatmejaamad-Tallinnas

Keeleõpe põnevamaks: kõrvitsate lõikamise
võistlus Kuristiku Gümnaasiumis

Kõige paremini kostümeeritud võistkonnaks tunnistatud tiim.

Kõrvitsatest Halloweeni laternate lõikamine on vanade keltide
lõikuspühast alguse saanud traditsioon, mida tähistatakse mitmetes maades, eriti Ameerika
Ühendriikides ja ka Inglismaal.
Kuristiku Gümnaasiumi inglise
keele õpetajad tegelevad pidevalt
õppetöö mitmekesisemaks muutmisega. Selleks püütakse lõimida
keeleõpet teiste ainetega ning pakkuda õpilastele ka mittetavapärast
õpet, nii et peale traditsiooniliste
olümpiaadide ja ainevõistluste toimuksid ka põnevad keele- ja kultuuriõpet toetavad ning õpilaste
loomingulisust ja koostöövalmidust
arendavad üritused. Eesmärgiks on
innustada õpilasi ja arendada ka
nende sotsiaalseid oskusi. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi inglise
keele ainesektsioon korraldab õpilaste kultuurireise Londonisse, ingliskeelsete näidendite ja luuletuste
ettelugemise konkursse, õpilaste
hulgas on populaarsed ingliskeelne
muusika- ja kunstivõistlus ja Briti
kulinaariapäevad. Keelealased ainekonkurssid ning klassidevahelised võistlused sõnamängus Scrabble kuuluvad ka õpilaste lemmikute
hulka. Uue üritusena tähistatakse
kevadel Iiri rahvuspüha Püha Patricku päeva Kuldvillaku võistlusega iirlaste traditsioonidest.
Kokku 16 võistkonda
28. oktoobril toimus Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis traditsiooni-

Ootamatu värvilahendus kõige nooremate osalejate poolt.

line Halloweeni kõrvitsate lõikamise võistlus. Võistlust on Kuristiku
Gümnaasiumi inglise keele ainesektsioon korraldanud juba 1996.
aastast. Kunagi koolisisese võistlusena alanud konkursist on tänaseks
saanud tuntud üritus ka teiste koolide seas. Varasematel aastatel on
võistlusest osa võtnud ka Ameerika
Ühendriikide Suursaatkonna töötajad, kes sel aastal kahjuks osaleda ei saanud. Tänavu registreerus
võistlusele 16 võistkonda – peale
Kuristiku õpilaste võtsid võistlusest osa ka Tallinna Juudi Kooli,
Tallinna Merekalda Kooli, Tallinna
Läänemere Gümnaasiumi, Tallinna
Laagna Gümnaasiumi ja Lasnamäe
Gümnaasiumi õpilaste võistkonnad. Lasnamäe linnaosavalitsuse
toetusel oleme saanud võistlust
korraldada ja oma võistluse võitjaid premeerida magusate auhindadega – tortide ja kringlitega.
Võistlus toimus kahes vanuseklassis: põhikool ja gümnaasium,
lisaks eripreemiad erilistele kõrvitsatele ja kõige paremini kostümeeritud võistkonnale. Žüriisse
kuulusid nii Kuristiku Gümnaasiumi juhtkonna liikmed kui ka
õpetajad-õpilased, kelle klassid
ei olnud seotud võistlusega. Erapooletuse huvides hindasid žüriiliikmed kõrvitsaid autoreid teadmata.
Gümnaasiumi vanuseklassis läksid kõik kolm kohta Kuristiku
Gümnaasiumi õpilastele ja eri-

auhind Lasnamäe Gümnaasiumi
võistkonnale. Põhikooli arvestuses kuulusid esimene ja teine
koht Kuristiku õpilastele ning
kolmanda koha sai Merekalda
Kool. Kõik võistkonnad võtsid
osa ka viktoriinist, mille peateemaks oli seekord „Ameerika,
Briti ja Eesti traditsioonid ja tähtpäevad“. Võitjaks tuli Kuristiku
Gümnaasiumi 8. klass, teine koht
läks Läänemere Gümnaasiumile ja kolmas koht Tallinna Juudi
Koolile.
Uudne ja lõbus
Õpilaste tagasiside toimunud üritusele oli väga positiivne. Juss,
9.a klassist kirjutab: „Ma pole
varem kõrvitsat lõiganud ja see
oli mulle esmakordne kogemus.
Oli lõbus kõrvitsale nägu sisse
lõigata koos sõpradega. Kahjuks
me ei võitnud midagi, kuna kõrvitsa lõikamine ei tulnud hästi
välja, sest aega jäi väheseks. Pärast lõikamist läksime auditooriumisse ja vastasime viktoriinil
olevatele küsimustele. Ma õppisin väga palju Halloweeni kohta.
Mulle väga meeldis see päev, sest
sai palju nalja ja midagi uut sõpradega proovida.“
Järgmisel aastal toimub Kuristiku kõrvitsate lõikamise võistlus juba 20. korda. Püüame teha
Halloweeni kõrvitsapeost juubeliväärilise ürituse ja ootame rohket osavõttu.

„Kirsike“ lasteaia orienteerumismängus võitis sõprus
22. oktoobril toimus Tallinna
„Kirsike“ lasteaia territooriumil
orienteerumismäng. Üritusele oli
kutsutud ka eestikeelse „Padriku“ lasteaia rühm.
6-7 aasta vanustele lastele suunatud
mängu osalejad jagati neljaks võistkonnaks. Lapsed pidid läbima viis
peatust: „Umka“, „Mängupeatus“,
„Muusikapeatus“, „Spordipeatus“
ning peatuse „Täpne laskur”. Igas
peatuses ootasid osalejaid erinevad
kahes keeles (eesti ning vene keeles) sõnastatud ülesanded.

Peale mängu lõppu teatas žürii, et
võitis sõprus! Kõik osalejad said
auhindu. Seejärel kutsuti „Padriku“
lasteaia lapsi „Arbuusike“ rühma,
kus kõiki ootasid tee ja maiustused.
Lapsed leidsid kiiresti ühise keele:
joonistasid, mängisid lauamänge.
Külalistele kingiti oma kätega valmistatud kingitusi – raamatute järjehoidjaid. Päev õnnestus, lapsed
ning täiskasvanud jäid rahule.
Täname „Kirsike“ lasteaia kollektiivi ürituse korraldamise ning osavõtu eest!

Mis saaks olla parem, kui mäng vabas
õhus?! Orienteerumismängu korraldajad
ühendasid meeldiva kasulikuga.
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Meeleolukad jõulupeod vähekindlustatud peredele ja
erivajadustega lastele
Jaanus Riibe,
Lasnamäe
linnaosa
vanema
asetäitja
Aasta kõige pimedamal ajal ootab
igaüks midagi: kes päkapikke, kes
valget lund. Me kõik ootame, sest
jõulud on eriline ootuste aeg. Traditsiooniliselt on jõulude ajal Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond pidanud meeles
linnaosa vähekindlustatud perede
lapsi ning korraldanud neile meeleolukaid jõuluüritusi, nii ka sel aastal.
Kultuurikeskusesse Lindakivi kutsutakse sellel aastal 420 last jõuluetendustele, kus kohtutakse ka jõuluvanaga, kellel on kingikotis magus
üllatus igale lapsele. Lasnamäe elanikkond on peamiselt kakskeelne ja
lähtuvalt sellest on üks jõuluetendus
eesti ja teine vene keeles.
Käesoleval aastal rõõmustab eesti
keelt kõnelevaid lapsi jõulueten-

dusega Tallinna Lepatriinu Lasteteater ja vene peredest pärit lapsi
mittetulundusühing Sakala Laululapsed.

Tallinna Lepatriinu Lasteteater
loodi 10 aastat tagasi eesmärgiga
pakkuda midagi sellist, mis paneks
väikeste vaatajate silmad särama,
saali naerust rõkkama ja samas ka
mõtlema paljude eluliste teemade
peale. Teatri näitlejateks on kolm
noormeest. Kõik etendused on näitlejate ühislooming ideest lõpptulemuseni, mis eeldab trupi liikmetelt
erinevaid oskusi, olgu need siis
tekstide kirjutamine, lauluoskus,
oskus erinevaid pille mängida või
muud oskused. Igal aastal toob Lepatriinu Lasteteater lavale kaks uut
etendust, nii ei teki näitlejatel rutiin
ja ka publikul on põnev. Sel hooajal
on repertuaaris kaks uut etendust
“Loodusesõbrad” ja “Ma soovin,
et...”. Viimane etendubki Kultuurikeskuses Lindakivi.
Lisaks eeltoodule ootab Lasnamäe
Linnaosa Valitus kuni 15-aastaseid
erivajadustega lapsi koos vanema-

Lasnamäe Noortekeskuse
linnalaagri vahetused 2016 aastal:

tega jõulukontserdile, mis toimub
28. detsembril 2015 kell 11.00
Lindakivi Kultuurikeskuses. Igale
lapsele on kohapeal kommipakk.
Kontserdil astuvad üles: lasteteater
,,Väike Ooper“, balletikool „Luikede Lend“, noor laulja Veronika
, Eesti tantsutrupp „Sixtina“, laste
vokaalstuudio ,,Nupukesed“, vokaalstuudio ,,Diapasoon“, muusikateater „Solaris“, Eesti noorlaulja
Minnu ja Sergei Maasin. Kontserdi
kutseid jaotab kuni 15. detsembrini
Jana Ravell Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas, aadressil Pallasti tn 54 kabinetis 135, info telefon 645 7766,
vastuvõtt: esmaspäeviti 9.00-12.00
ja 14.00-17.30 ning teisipäeviti ja
neljapäeviti 9.00-12.00 ja 14.0016.30.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vahetus
vahetus
vahetus
vahetus
vahetus
vahetus
vahetus
vahetus

–
–
–
–
–
–
–
–

4 - 9 jaanuar
21 - 25 märts
6 - 11 juuni
13 - 17 juuni
27 – 2 juuli
4 - 9 juuli
15 -19 august
22 - 27 august

Registreerimine ja lisainfo
telefonidel 6328814, 55567784,
samuti ka e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee

Lasnamäe Noortekeskus jätkab vastuvõttu
huviringidesse ja stuudiotesse
2015/16 õppeaastal.

Saabuv pühadeaeg tuletab meile
kõigile meelde seda, kui oluline
on üksteise toetamine ja ühtehoidmine. Ma usun, et oma võimaluste
piires saame kõik toetada ja abistada oma lähedasi, naabreid ja linnaosa elanikke. Kauneid saabuvaid
pühi!

Kelle nägu on 2016. aasta riigieelarve?
see pole riigi praeguse valitsuse
mingisugune saavutus.

Olga Ivanova,
Riigikogu liige
Sügisese parlamendi istungjärgu
algusega alustasid riigikogulased
tööd 2016. aasta riigieelarve seadusega. Järgmise aasta eelarves
moodustab kulupool 8,9 mlrd eurot ning tuluosa 8,83 mlrd eurot.
Valitsusparteid rääkisid sellest, et
2016. aasta eelarve on niivõrd hea,
et opositsioonil ei tekigi kriitika
jaoks alust. Tegelikult on see hoopis teisiti. Kui räägime plussidest,
mida on võimalik meie järgmise
aasta elu reguleerivast dokumendist leida, nagu näiteks pensionide indekseerimine ning lastetoetuste tõus, siis minu hinnangul
olid need otsused hädavajalikud
juba mitu aastat tagasi. Peale eurole üleminekut sai 19-eurosest
lastetoetusest naljanumber, sest
hindade kiire kasv muutis makstava toetussumma olematuks. Sama
olukord on ka pensionidega. Kui
enne üleminekut suutis üksikpensionär maksta pensioni arvelt
kinni oma kommunaalarveid ning
jätkus ka „äraelamiseks“, siis mis
jääb tänasel päeval alles 200-eurosest pensionist? Pensionide indekseerimine on sätestatud pensionikindlustuse seaduses ning

Veel üheks plussiks saab nimetada
fakti, et lõpuks jõudis koalitsioonini arusaam ka tulumaksuvaba miinimumi tõstmise vajalikkusest. See
samm tõstab maksusüsteemi progressiivsust ning mõjutab eelkõige
madalamate sissetulekutega inimeste heaolu kasvu. Kuid iseenesest
jääb küsimärgi alla sotsiaaldemokraatide suhtumine tulumaksuvaba
miinimumi tõusu 156 eurolt 170
euroni. Sest nende valimiseelsed
loosungid lubasid tõusu 400 euroni
ning sellise tempoga saame sellega
arvestada vaid üheksa aasta pärast.
Seega, võib öelda, et niinimetatud
koalitsioonlepingu avamine, millest
räägiti meedias suve jooksul palju,
ei leidnud mingisugust peegeldust
järgmise aasta eelarve projektis.
Kui rääkida tuludest, siis nende
põhilise allikana näeb valitsus kütuseaktsiisi tõusu. Siinkohal sooviksin meelde tuletada, mille arvelt
kavandatakse tõsta eelarve laekumisi 12,8% võrra. Esiteks, kasvab
diiselkütuse aktsiis 14%-ni, erimärgistatud kütuse (kasutatakse peamiselt tootmises ning põllumajanduses) aktsiis 27%-ni, bensiiniaktsiis
10%-ni ning gaasiaktsiis 20%-ni.
Kusjuures aktsiisi tõusuga ei kaasne automaatsed investeeringud teedesse ning taristusse, vaid vahendid
jaotatakse täiesti erinevatesse valdkondadesse.

Veel üks eelarve punkt, millest
peaks rääkima, on õpetajate palkade
„fiktiivne“ tõstmine. Vähemalt kaks
koalitsiooniparteid lubasid valimiste eel oma võimule tuleku korral
tõsta õpetajate palku. Tegelikult ei
saa haridusministeerium täiendavaid vahendeid pedagoogide palga
tõstmiseks, selle asemel töötakse
välja skeem, mille abil üritab valitsus sundida kohalikke omavalitsusi
tõstma õpetajate palku oma sisemiste ressursside arvelt (loe: tinglikult
iga kümnenda õpetaja koondamise
arvelt).
Seega, võib julgelt öelda, et 2016.
aasta riigieelarvel ei ole ei sotsiaaldemokraatide ega ka liberaalide
nägu. Lisaks, see ei peegelda ega ka
lahenda ühiskonnas tekkinud probleeme. Palkade ning toetuste madal
tase, kõrge sotsiaalmaks, maksulaekumiste ebaõiglane jaotus immigrantide ning pagulaste vastuvõtmise
kohustuste taustal räägib vaid ühest
– reformierakondlased ei murra
oma valimiseelset sõnumit – kindlalt edasi! – ning liiguvad mööda
vana teed edasi ühiskonna stagnatsiooni suunas.
Riigiikogu liikme
Olga Ivanova vastuvõtt toimub
23.11.2015 Riigikogus.
Eelregistreerimine e-posti
olga.ivanova@riigikogu.ee või
telefoni 631 6637 teel.

Lasnamäe vaegkuuljate tervise- ja teabepäev
kolmapäeval, 25.11.2015

1. Kuulmisohutus ja kuulmislangus heaolu ühiskonnas
2. Tervisest ja kuulmislanguse uuematest põhjustest
3. Uued kuulmisabivahendid ja mitmesugused vajalikud signaliseerimise- ja häireseadmed
kasutamiseks tööl ja kodus
4. Abivahendite ja seadmete proovimine, vajadusel ja soovi korral nende tellimine
5. Loosimine
Teabepäeva korraldavad: Lasnamäe Sotsiaalkeskus, www.lsk.ee / Kadrimardi OÜ, www.kadrimardi.ee
Kohtume: Lasnamäe Sotsiaalkeskuses algusega kell 12:00 / Killustiku 16, Tallinn 11414
Info: 511 5340 / Lasnamäelt bussid 50, 55, 58 Pae peatusesse / Kesklinnast trammid 2 ja 4 Majaka põik
peatusesse

•
•
•
•
•
•
•
•

Inglise keel (koolieelikud, 1.-2. kl., 3.-4 l., 5.-6. kl., 7.-9 kl.)
Inglise keel täiskasvanutele
Hispaania keel (õpilased, täiskasvanud)
Tantsustuudio (10.-13. a.)
Keraamika (7.-16. a.)
Estraadilaulmine (7.-26. a.)
Male (5-12 a.)
Matemaatika (4-8 kl., ettevalmistus põhikooli eksamiks)
Registreerimine ja lisainfo
telefonidel 6328814, 55567784,
samuti ka e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee

TULEVASED ÜRITUSED
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse maja
12.11.2015 kell 10.00 Odav väljamüük (aluspesu, sokid, sukkpüksid,
öösärgid jne).
25.11.2015 kell 12.00 Vaegkuuljate tervise-ja teabepäev.
02.12.2015 kell 11.00 Ervin Lillepea kontsert „Las mööduvad aastad“.
Ervin Lillepeal on valminud uus kontsertprogramm ,,Las mööduvad
aastad.“ Kontserdil kuuleb möödunud aegade viise – laule, mis on
läbi aegade kõlanud meie lauluvaramus. Need on laulud, mis olid, on
ja jäävad helisema meie südameisse. Sekka ka omaloomingulisi laule,
nende seas on 80ndate aastate lauluvõistlustel mitmed võiduga pärjatud laulud – ,,Tule õeke!“, ,,Roosid sulle“, ,,Hällilaul“, ,,Suur sinimeri“, ,,Sulle Eestimaa“ jt.
10.12.2015 kell 14.00 Kohtumine Riigikogu II aseesimehe Jüri Ratasega.
_______________________________________________________
Kultuurikeskus Lindakivi

Koorti 22, tel 632 1062, www.lindakivi.ee

AJAKAVA
20.11 kell 18.00 Juubeliõhtu „40 aastat Nikolai Shvetsi loomingulisest
tegevusest.” Pilet 10 eurot, pensionäridele 5 eurot.
22.11 kell 14.00 KVN mäng. Pilet 4 eurot.
05.12 kell 10.00 Rahvusvaheline konkurss-festival „Narva süütab
tähed”. Tasuta.
05.12 kell 15.00 Etendus „Pähklipureja”. Pilet 5 eurot.
05.12 kell 17.00 Etendus „Pähklipureja”. Pilet 5 eurot .
06.12 kell 11.00 Rahvusvaheline konkurss-festival „Narva süütab
tähed”. Tasuta.
09.12 kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert, kavas Beethoven.
Klaveril Vladimir Ignatov. Tasuta.
10.12 kell 19.00 Etendus „Jõulumuinasjutt”. Pilet 5 eurot.
13.12 kell 17.00 Festival „Advent“. Pilet 5 eurot.
16.12 kell 18.30 Agneta Tantsukooli lõpukontsert „Suverütmid”. Pilet
3 eurot.
17.12 kell 19.00 Tip-top klubi jõulukontsert. Pilet 5 eurot.
20.12 kell 11.30 Kontsert „Jõulutähed”. Pilet 3 eurot.
20.12 kell 19.00 Pidulik kontsert „Armastus on võlumaa”. Pilet 5 eurot.
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Lasnamäel Ülemiste City ärilinnakus avati uus büroohoone
10. novembril tähistati Ülemiste
Citys uue 13-korruselise büroohoone valmimist, mis on ühtlasi
kõrgeim hoone lennujaama piirkonnas.

Koos uue büroohoone avamisega
tähistas Ülemiste City linnaku suurarendaja Technopolis Ülemiste AS
ka oma viiendat sünnipäeva. Nende
viie aastaga on Ülemiste Cityst kujunenud üks Põhjamaade suuremaid
ja paremini funktsioneerivaid ärilinnakuid, mis on edukalt võimeline konkureerima sarnaste linnakutega Helsingis, Riias, Vilniuses või
Stockholmis.

Bernhard Schmidti nime kandvas majas on ligi 11000m² pinda ja
hoonesse mahub ca 1000 töökohta.
Arvestatava osa majas kasutatavast
energiast toodavad selle lõunaküljele
paigaldatud 275 päikesepaneeli, mis
on suurim ehitusintegreeritud päikesepaneelide installatsioon Eestis.

Uus büroohoone taotleb ehitistele
keskkonnasäästlikkusele eest välja

Pühadeaeg Eesti Vabaõhumuuseumis

Talvepühadeks on Eesti Vabaõhumuuseum kokku pannud huvitava
ja vaheldusrikka ürituste kava,
mis algab 6.detsembril kell 12
vanausuliste ikoonidele pühendatud päevaga, kus oma ala asjatundjad tutvustavad pühapiltide
maalimise põhitõdesid. Räägitakse, mille poolest erineb vanausuliste ikoon õigeusu ikoonidest,
juttu tuleb ka erinevate ikoonimaalijate koolkondadest. Samuti
saavad huvilised näha, kuidas
valmib puitlõikeline ikoon. Üritus
on eelregistreerimisega aadressil
einike@evm.ee.
18.-20. detsembril ootame taas

Jõulukülla, mille teemaks on seekord „Jõulud kodus, jõulud võõrsil“. Kõigi meie elus tuleb varem
või hiljem ette aegu, kui me ei saa
olla pühade ajal kodus ja pere keskel. Eesti Vabaõhumuuseumi jõuluküla viib külastajad ajas tagasi
möödunud sajandi hetkedesse ja
vaatleb, kuidas inimesed on jõulupühi tähistanud erinevates oludes.
26. detsembrist 13. jaanuarini jätkuvad pühadetoimetused vabaõhumuuseumi erinevates taludes.
Nuudipäev 13. jaanuaril lõpetas
toomapäevaga alanud jõuluaja.
Seni jätkas pererahvas pühade
pidamist: käidi üksteisel külas,

mängiti, söödi jõulu- ja nääriroogasid, peeti sugulasi meeles. Astu
sisse Härjapea ja Sepa tallu, Kuie
kooli, peipsivene majja, setu tallu
ning Lau külapoodi, et pikkadest
pühadest viimast võtta.
Lisaks eesti jõuludele saab Eesti Vabaõhumuuseumis sel aastal
pidada ka setu talsipühi ja vene
jõule. Peipsivene majas ja setu
talus valmistatakse 9. jaanuaril pühaderoogasid, mängitakse
jõulumänge, käiakse “kristoslaavitamas” ja ennustatakse tulevikku. Pööripäevakombestikku tutvustab slaavi folklooriansambel
Bõliina.

Lasnamäe korteriühistud projekti
“Roheline õu” väljapanekus
Kuni 27. novembrini saab Vabaduse väljaku aluses tunnelis
tutvuda väljapanekuga projekti
“Roheline õu” raames korrastatud korterelamute õuealadest.
Lasnamäe linnaosast on näitusel
esindatud kolm korteriühistu
projekti - Ümera 11, Liikuri 46 ja
Kihnu 6. Komisjon hindas ennekõike korteriühistu hooviala üldmuljet ja projekti mõju sellele.

antavat LEED-kuldtaseme sertifikaati, mille tulemused selguvad aasta lõpus. Tänaseks on lõviosa uue
büroohoone pindadest juba üürilepingutega kaetud.
Hoone sai Ülemiste City traditsioonide kohaselt nime Eesti
soost innovaatori – 20. sajandi
ühe silmapaistvaima optiku, astronoomi ja leiutaja ning maailmakuulsa Schmidti teleskoobi looja
Bernhard Schmidti (1879-1935)
järgi.

HINNA-

VÕIDUPÄEV
10.12.2015
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Linnapoes toimub erakordne hinnavõidupäev:
suurem kaubavalik, hinnaüllatused ja auhinnaloos
kell 12:00.
Tallinlaste elujärje edendamiseks loodud Linnapood
asub Lasnamäel Punane 48a. Avatud E-P 9-19.

Alates 2013. aastast toetab Tallinna
linn projekti „Roheline õu“ kaudu
korteriühistuid hoovi heakorrastamise või haljastuse rajamisega seotud kulude katmisel. Kolme aasta
jooksul on projekti „Roheline õu“
raames kokku 272 korteriühistule
toetusteks eraldatud kokku ligi 120
000 eurot. Toetust võivad taotleda
Tallinnas asuvad korteriühistud.
Maksimaalne toetus on 600 eurot
korteriühistu kohta ja toetuse määr
kuni 60%.
Projekti eesmärk on muuta linna
elukeskkond atraktiivsemaks ja
parandada elukvaliteeti. Ühtlasi
soovitakse projektiga aidata kaasa
Tallinna saamisele 2018. aasta Euroopa roheliseks pealinnaks.

Toetust antakse puude, põõsaste,
püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks; lillevaaside,
-amplite ja muude mahutite ostmiseks ja paigaldamiseks, istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks;
muru rajamiseks ja samblatõrjeks;

puude raieks ja hoolduslõikuseks
ning eelnevates punktides loetletud
tegevuste elluviimiseks vajalike
teenuste ostmiseks.
Lisainfo veebilehel: www.tallinn.
ee/est/rohelisemtallinn

Teadmiseks korteriühistutele!
Juriidiline konsultant Larissa Škurat nõustab Lasnamäe
elanikke korteriühistutega seotud küsimustes esmaspäeviti
kell 15.00-18.00 ja neljapäeviti kell 09.00-12.00
(kokkuleppel ka neljapäeviti kell 15.00-17.00).
Vastuvõtt toimub Lasnamäe Linnaosa valitsuse hoones
(Pallasti 54), ruumis 236.
Täiendav info telefonil 645 7786.
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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

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

Majaka Pandimaja

Eesti Mee Ühistu korraldab
Kultuurikeskuses LINDAKIVI
( J.Koorti 22)

JÕULUKUU MEEMÜÜK
6. detsembril kella 10-17,
müük toimub 1. korruse fuajees

Tallinn, Majaka 35
Avatud E-R 9-19, L 10-15
Laenud pandi vastu.Intress 5% kuus.
Ostame kulda hind kuni 31,00 eur/gr
Kulla ost-Müük. Pantvara müük.
Tel.55511139
www.incassor24.ee
FB:incassor.pandimaja

TÜ Eesti Mee Ühistu liikmed on aktiivselt
tegutsevad mesinikud. Neid saab usaldada!
Lisaks on müügil mitmesugused
meesaadused, nagu kärjemesi, õietolm, suir
ja taruvaik, ning mesinduse kõrvaltoodang,
näiteks kodukali ja mahetatar.
Eestimaa mesi on bioaktiivne ja unikaalne.
Mee kvaliteedi tagab usaldusväärne mesinik
– läbi professionaalse kompetentsi saame
seda tagada.
Info tel 501 1312 / info@estonianhoney.com

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:

G4S 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.

• 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 ühiselamus
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.

SINU ÕNNESTUNUD
KINNISVARATEHING!

Konsultatsioon ja
müügieelne hinnang
VIRVE ROOTS
56 909 344
virve@ever.ee

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

MEIE LEIAME
OSTJA!

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Jelena Laur

50 45 590
66 84 700

Margus Suumann
50 10 302
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

KARDINAASJATUNDJA –
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST
UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

KARDINAD
JA KANGAD

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

RIIDED
• - 30 % !

ERIPAKKUMINE!

SELLE REKLAAMI ETTENÄITAJALE SOODUSTUS – 10% OSTUST!

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN
OOTAME TEID MEIE KAUPLUSTES
Lasnamäel – Mahtra 1, Mustakivi Keskus, II korrus
Kesklinnas – Lootsi 7, Norde Centrum (Rimi vastas)
Õismäel – Õismäe tee 107A, Järveotsa Keskus, II korrus

TERE TULEMAST!

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

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist

Mahtra Hostel

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ootab tööle

HOOLDAJAID
Väljaõpe kohapeal. Vahetustega töö.
CV palume saata
personaliotsing@regionaalhaigla.ee
Tel 617 1771 (Mustamäe korpus)
Tel 617 2291 (Hiiu korpus)
www.regionaalhaigla.ee

Mahtra 44, Tallinn 13812
Тel.: 6 218 828, 6 345 433
www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp

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

STARMANI AJAMASIN
ANNAB VABADUSE!
Vaata juba eetris olnud saateid
ja filme 8 päeva tagasi!
Starman - kõige
kõvem teleteenus

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

