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Rahvastikuregistri andmeil elas 1. detsembri seisuga Lasnamäel 118 842 inimest. Võrreldes novembrikuuga kasvas elanike arv 92 inimese võrra.

Puhtast südamest!

Lasnamäe Leht

4. detsembril toimus Lindakivi 
Kultuurikeskuses traditsioonili-
ne üritus „Aasta tegija 2015“. 

Pidulikule üritusele, mis oli korral-
datud Lasnamäe linnaosa valitsuse 
poolt tänutäheks haridustöötajate 
panuse eest ühiskonna arengusse 
möödunud aastal, oli kutsutud ligi 
300 külalist.

Üritusel kohtusid haridustöötajad 
peaaegu kõigist Lasnamäe õppe-
asutustest. Sõbralikus õhkkonnas 

autasustati 45 oma kollektiivide 
poolt valitud haridustöötajat Las-
namäe linnaosa valitsuse poolt dip-
lomitega „Aasta tegija“ ning mee-
netega.

Piduliku tseremoonia raames esi-
nes külalistele populaarne ning 
väga andekas laulja Artjom Savits-
ki.

Lasnamäe linnaosa vanema Maria 
Jufereva sõnul on tegemist tradit-
sioonilise iga aastase üritusega. 

„Meil on väga hea meel, et tekib 
võimalus väljendada tänu ning ära 
märkida erinevate erialade spetsia-
listide panust meie noore põlvkon-
na arengusse, igapäevase elu jaoks 
oluliste oskuste ning teadmiste 
õpetamisse. Igal aastal lisandub 
aina enam õppeasutuste ning ka 
meedia tähelepanu selle ürituse 
suhtes ning seega jätkame alusta-
tud traditsiooniga ka järgmisel aas-
tal ja saame jälle kokku, et valida 
„Aasta tegijaid 2016“, - rõhutas 
Jufereva.

Lasnamäe linnaosa vanem Maria 
Jufereva jätkas meie linnaosa sil-
mapaistvamate haridustöötajate 
austamise ning motiveerimise tra-
ditsiooni, kinkides neile meeneid 
ning diplomeid panuse eest uue 
põlvkonna kasvatamisel ning õpe-
tamisel.

Meil on hea meel ning oleme uhked 
selle üle, et meie kollektiivis on sa-
muti selline inimene olemas – Olga 
Prohhorenko, psühholoog, kes üle 
kümne aasta aitab lapsi psühholoo-
gilises vallas.
  
Kogu südamest sooviksime tänada 
päikeselist inimest – Maria Jufe-
revat, samuti ka Eve Annust ning 
nende kolleege selle meeldiva ül-
latuse eest: soojad õnnitlused, suu-
repärane kontsert ning ergutav au-
hind– teatrietenduse külastus.

Täname saadud elamuse eest! Sel-
liste ürituste korraldamise idee kut-
sub esile positiivseid emotsioone 
ning  püüdlusi ka edaspidi oma eri-
alases valdkonnas ennast arendada, 
mis aina tõestab selliste ürituste 
korraldamise traditsiooni jätkamise 
vajalikkust! 

Marina Baranjuk 
Ljudmilla Zagorskaja
Lasnamäe Lastekeskus

Lasnamäe tänab haridustöötajaid

Mida teha vana jõulukuusega?

Ootame suuri ja väikeseid suusahu-
vilisi tasuta suusatreeningutele Pae 
parki. Treeningud toimuvad suusa-
õpetaja Rene Meimeri juhendami-
sel laupäeviti: 23.01, 30.01, 6.02, 
13.02. 
Laste suusaõpe algab kell 12.00. 

Täiskasvanute suusaõpe algab kl 
14.00. Suusatamiseks ebasobivate 
ilmaolude puhul toimub suusaõppe 
asemel kepikõnd (kohapeal  tasuta 
käimiskeppide rent). 
Koguneme Lasnamäe Linnaosa Va-
litsuse (Pallasti 54) ees. 

Vajalik oma suusavarustus.
Osalemine vaid eelneval regist-
reerimisel tel 645 7702 või kristi.
maanas-trjuh@talllinnlv.ee  Eelre-
gistreerimine lõpeb üks päev enne 
treeningpäeva. 

Tuletame meelde, et jõulukuuski ei 
tohi panna prügikasti ei tervelt ega 
tükeldatult. Jõulukuuskede maja 
prügikonteineri kõrvale panek ning 
nende äravedu tuleb kindlasti kokku 
leppida oma jäätmevedajaga.

Lasnamäe korraldatud jäätme-
veo piirkondades nr 10 ja 12 tuleb 

maksta Ragn-Sells ASile vana jõu-
lukuuse äraveo eest 8 eurot/m3 ning 
piirkonnas nr 11 kus vedu teostab 
Ekovir OÜ tuleb äraveo eest tasuda 
1,23 eurot /kuusk.

Lasnamäel korraldab linnaosavalit-
sus Paeväljal kuuskede ja tuleskulp-
tuuride põletamise pühapäeval, 24. 

jaanuaril 2016 algusega kell 18.00. 

Vanad kuused võib põletamiseks 
viia reklaamis märgitud ja siltidega 
märgistatud kogumisplatsidele kuni 
20. jaanuarini. Paevälja jaanitule 
platsile, kus leiab aset tuleskulptuu-
ride ja kuuskede põletamine, võib 
kuuski viia kuni 24. jaanuarini 2016.

Vana kuuskede vedu (tellimisel)
Eesti 

Jäätmeringluse OÜ
www.e-compost.ee/joulukuuskede-aravedu 58 504 455 Alla 10 puu

10 +
25 +

3,45 eurot/kuusk
2,75 eurot/kuusk
2,25 eurot/kuusk

Asen OÜ www.ecology.ee
E-R  9.00-18.00   L,P -Suletud

55 38 808 1,00 euro/kuusk

Vanade kuuskede vastuvõtt jäätmejaamades

Paljassaare Kesto OÜ, Paljassaare põik 9a 639 5222 K, N, R 14 – 19;  
L, P 10 – 15

Kuni 0,6 m3 – tasuta,  
üle 0,6 m3 – 20 eurot/m3

Suur-Sõjamäe Ragn-Sells AS, Suur-Sõjamäe 31a 15155 K, N, R 14 – 19;  
L, P 10 – 15

Kuni 0,6 m3 – tasuta,  
üle 0,6 m3 – 20 eurot/m3

Pääsküla Ragn-Sells AS, Raba tn 40 15155
E, R 14 – 19;  

K 8 – 13;  
L, P 10 – 15

Kuni 0,6 m3 – tasuta,  
üle 0,6 m3 – 20 eurot/m3

Rahumäe MTÜ Keskkonnateenused , 
Rahumäe tee 5a 529 3020 T, K, N 14 – 19; 

E, L, P 10 – 15
Kuni 0,6 m3 – tasuta,  

üle 0,6 m3 – 20 eurot/m3

Pärnamäe MTÜ Keskkonnateenused , 
Pärnamäe tee 36 5293020 K, N, R 14 – 19; 

E, L, P 10 – 15
Kuni 0,6 m3 – tasuta, 

 üle 0,6 m3 – 20 eurot/m3

Tulge suusatama!

Haridustöötajaid tervitas linnaosavanem Maria Jufereva. Külalised peale kontserti muljeid vahetamas.
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Dei Stein
noorsoopolitseinik

Alanud on aastalõpu pühade pe-
riood ning politsei tahab tähelepa-
nu pöörata peamistele murepunkti-
dele, mis on just pidudega seotud. 
Allpool on toodud üks tüüpiline 
väljakutse, millele politsei peab 
kiiremas korras reageerima. Samas 
on olemas mitmeid võimalusi, et 
taolisi väljakutseid vältida.

Reede õhtu. Politseipatrull teeb 
oma rutiinset tööd. Korraga annab 
juhtimiskeskus patrullitoimkonna-
le ülesande minna väljakutsele, kus 
joobes mees märatseb ega anna tea-
tajale rahu. Patrull jõuab sündmus-
kohale ja avaneb järgnev vaatepilt: 
mees on jõudnud vindise peaga 
koju ja tahaks magama minna. 
Kuna tema käitumine ning arusaam 
ümbritsevast pole päris adekvaat-
ne, siis tema liigutused ning jutt on 
tavalisest lärmakamad. Tavaliselt 
naine ja lapsed on sellisel kellaajal 
kas juba läinud magama või just 
magama minemas. Kui taoline olu-
kord pole esmakordne, tunneb nai-
ne ennast emotsionaalselt jõuetuna 
ning avaldab mehe käitumise kohta 
arvamust. Mees tunneb, et ta pole 
midagi valesti teinud, ning hakkab 
ennast kaitsma. Hääled lähevad jär-
jest valjemaks, emotsionaalsematel 
inimestel võivad kiiresti käiku min-
na ka rusikad. Ühel hetkel saab nai-
sel küllalt ning ta valib numbri 112 
ning palub politsei abi…

Hiljem, kui mees on kainenenud, 
vestleb piirkonna- või noorsoopo-
litseinik peretüli osapooltega. Tih-
ti nähakse tüli põhjuseid ja sellele 
järgnenut vägagi erinevalt:

• Mehed mõistavad, et käitusid 
valesti, samas nagu ühest suust 
tunnistatakse joobes olekus 
koju tulemist, aga soov oli vaid 
magama minna.

• Naised põhjendavad politsei 
välja kutsumist osalt seetõttu, 
et soovitakse, et politsei mehe 
sündmuskohalt ära viiks, kas 
aresti- või kainestusmajja, 
kuna ta segab pererahu. Teisalt 
soovitakse meest hirmutada, 
lootes, et mees vähendab oma 
alkoholi tarbimist. …

Kahjuks pole kumbki lahend eriti 
tulemusrikas niikaua, kuni tüli osa-
pooled ei tee kardinaalseid muu-
datusi oma pereelus ja suhtumises. 
Kui mees ei suuda alkoholi küüsist 
lahti rebida, siis peab naine olema 
tugev ning tegema radikaalsed ot-
sused. Niikaua, kui ema on emot-
sionaalselt tugev, suudavad ka lap-

sed vanemate tülidega toime tulla. 

Kahjuks ei mõelda sellistes olukor-
dades aga laste peale. Peretülides 
pole lapsed kunagi kõrvalseisjad, 
vaid alati otsesed tülis osalejad. Pe-
retüli nägemine mõjutab lapsi nii 
lühi – kui pikemaajalises perspek-
tiivis. Lühiajaliselt peavad lapsed 
tihtipeale just ennast tülide põh-
justajaks, pidades ennast halvaks 
lapseks. Pikemaajaliselt võetakse 
oma vanemate pereelu skeem koos 
tülidega oma tulevasse ellu kaasa. 
Pidevate peretülidega õpib laps ko-
hanema, et muutuda nähtamatuks. 
Lootuses, et ehk siis tülid lõpevad 
kiiremini. Tihtipeale kuuleme va-
nematelt, et laps oli tüli ajal teises 
toas, võib-olla isegi magas, tema-
ga ei juhtunud midagi. Juhtus küll. 
Ta jälgis tähelepanelikult, mis va-
nemate vahel toimub. Arvestama 
peab ka asjaoluga, et lapsed oska-
vad vajadusel väga sügavat maga-
mist teeselda.

Et pühad oleksid ilusad ning meel-
dejäävad, panen kõigile südamele, 
et tarbides vähem alkoholi, muuda-
te oma pereliikmed õnnelikumaks. 
Kui aga olukord peres on väljakan-
natamatu, siis abi on alati käepä-
rast. 

Õnneli Matt-Sermat
jurist
Õigusnõu OÜ

Lisaks kriminaalõigusele on isiku-
õiguste kaitseks ka tsiviilõiguses 
erinevad kaitsvad normid, mille 
kohaldamist saab jurist kohtus nõu-
da. 

Vajadusel saab abinõuna enda ja 
oma laste elu ja tervise kaitseks ka-
sutada suhtlemis- ja lähenemiskeel-
du. Kui olukord on väga kriitiline, 
saab kohtult taotleda abinõu raken-
damist  esialgse õiguskaitse korras 
koheselt. Laste  huvide  kaitseks  
on  tsiviilkohtumenetluse  seadusti-
kus  sätestatud  erisused. Kohtul on 
õigus ise koguda tõendeid, tagada 
avaldus või hagi (k.a. esialgne õi-
guskaitse).

Tsiviilõiguslikult võib lähenemis-
keeldu nõuda kannatanu või isik, 
keda ähvardati. Kehavigastuse 
tekitamise,  tervise  kahjustami-
se,  eraelu  puutumatuse  või  muu  
isikuõiguste  rikkumise puhul võib 
nõuda kahju tekitaja teisele isiku-
le lähenemise keelamist, eluaseme 
kasutamise või selle suhtlemise 
reguleerimist või muude sarnaste 
abinõude rakendamist. Kohus võib 
sellises nõudes lugeda asjaolude 
tõendamiseks piisavaks ka muu 
tõendusvahendi, muu hulgas me-
netlusosalise seletuse, mis ei ole 
antud vande all.

Eestis on nii kriminaal- kui ka tsi-
viilõiguses keelatud igasugune las-
te väärkohtlemine. Laste väärkoht-
lemine lastekaitse seaduse kohaselt 
on lapse hooletusse jätmine, lapse 
vaimne, emotsionaalne, kehali-
ne ja seksuaalne väärkohtlemine, 
sealhulgas lapse alavääristamine, 
hirmutamine ja kehaline karista-
mine, samuti lapse karistamine mis 
tahes muul viisil, mis ohustab tema 
vaimset, emotsionaalset või füüsi-
list tervist.

Perekonnaseaduse kohaselt võib 
kohus lapse huvides piirata suht-
lusõigust ja ka selle kohta   tehtud 
varasemate lahendite täitmist. Ko-
hus võib määrata, et laps suhtleb 
vanemaga sobiva kolmanda isiku 
juuresolekul. 

Kuid kõige olulisema sammu, 
võtta vastu otsus perevägivald 
lõpetada, sellega, et lubada end 
aidata, saab teha üksnes ise!

Politsei: hoidke pühade ajal oma lähedasi!LINNAOSAVANEMA VEERG

Tervitad teid, austatud Lasnamäe elanikud!
Oma pühadeeelset tervitust tahaksin alustada kõige soojematest soo-
videst.

Kasutades juhust tutvustan teile järgmise aasta eelarves paika pan-
dud prioriteete. Aastal 2016  algab Lasnamäel kauaoodatud õpetaja-
te munitsipaalmaja ehitus. Samuti jätkub Kivila pargi  ja Tondiraba 
Jäähalli ümbruse arendus, kus valmib park, mis pakub linnaelanik-
ke hulgaliselt võimalusi jalutuskäikudeks ja spordi harrastamiseks. 
Kõige muu kõrval ehitatakse Tondiraba parki Balti- ja Skandinaavi-
amaade esimene munitsipaalne golfiväljak. Mahukad investeeringud 
suunatakse ka spordiobjektide renoveerimiseks ja väljaehitamiseks: 
Lasnamäe Spordikompleksi kõrval asuva jalgpalliväljaku rekonst-
rueerimiseks ning WorkOut (ehk igaühele kättesaadavate kangidel ja 
rööbaspuudel teostatavate vabaõhutreeningute) tänavatrenažööride 
paigaldamiseks.

Nüüd paar sõna tänavate remondist – kõigi rõõmuks saavad järgmi-
sel aastal ühele poole lõpuks mahukad teederemonditööd Majaka tä-
naval, samuti teostatakse ka Võidujooksu tänava (lõigul Laagna tee 
– Valge tänav) remont. Koostöös linnaosa korteriühistutega jätkame 
ka teiste päevakajaliste probleemide lahendamist sh hoovisiseste par-
kimisplatside ja kvartalisiseste teedega seonduvat. 

Lasnamäe elanikkond kasvab, ehitatakse uusi kortermaju ja terveid 
kvartaleid – see on selge sõnum, et linnaosa on populaarne mitte 
ainult Tallinna vaid ka ülejäänud Eesti elanike seas. Meie linnaosa 
omapäraseks erisuseks on Ülemiste City linnak, kus lõppeval aastal 
valmis ülimodernne multifunktsionaalne Bernhard Schmidti nime 
kandev maja. Ülemiste City kvartalist on saanud areneva ja uuendus-
meelse Lasnamäe visiitkaart, mis meelitab tööle parimaid IT-spetsia-
liste kogu maailmast.

Detsembris avati Linnamäe teel ainus Tallinna ja Põhja-Eesti hüper-
market Maxima XXX, tänu millele oli linnaosa elanike jaoks loodud 
palju uusi töökohti. Lisaks sai Lasnamäe Linnaosa Valitsus koostöös 
Maximaga rõõmustada jõulukingitustega 300 last sotsiaalselt vähe-
kindlustatud peredest.

Paraku on elul vahel varuks meile ebameeldivaid üllatusi, mis mõni-
kord võivad päädida tõeliste katsumustega. Paljude Lasnamäe elani-
kele osutus tõeliseks hoobiks uudis Tallinna linnapea Edgar Savisaa-
re ametist kõrvaldamisest ainuüksi korruptsioonikahtlustuste alusel. 
Sellele vaatamata said linnaosa elanikud väljendada oma tõelist suh-
tumist olukorda Savisaare toeks allkirjade kogumisel. Ainuüksi Las-
namäel oli kolme nädalaga antud enam kui 21 000 häält. Kokku oli 
linnapea toetuseks kogutud üle 46 000 allkirja. Oma toetust linnapea-
le väljendasid ka enamus Keskerakonna novembris toimunud kong-
ressi delegaatidest, kus raudne Edgar oli veelkord valitud erakonna 
esimeheks. Just sellepärast astume vaatamata kõigile raskustele uude 
aastasse optimismi ja lootusega, et ees on ootamas positiivsed muu-
tused.

Kallid sõbrad, soovin teile kogu hingest tugevat tervist, jõudu, pere-
konnaõnne ja edu ametielus. Olgu teie kõrval alati keegi, kes vajadu-
sel toetab teid ja siiralt rõõmustab teie edusammude üle. 

Olge õnnelikud!

Maria Jufereva,
Lasnamäe linnaosa vanem

Ööpäevaringselt on 
kättesaadavad:
• Politsei tel 112 
       www.politsei.ee 
• Tugitelefon 1492 
       www.naisteliin.ee 
• Lasteabi tel 116111 
       www.lasteabi.ee 
• Naiste tugikeskused 
       www.naisteliin.ee 

Seksuaalvägivalla puhul 
saad lisaks pöörduda:
Noorte nõustamiskeskused 
www.amor.ee/Noorte_nousta  

  miskeskused 
Seksuaalse hälbe nõuandetelefon     
STOPP 6665120

Alaealistele on  abiks:
Tallinna Perekeskus www.pk.ee 
Tartu Laste Tugikeskus  
www.tugikeskus.org.ee/kodu/ 

Abi osutavad:
• Ohvriabitöötajad , tel 16106, 

www.sotsiaalkindlustus-
amet.ee/ohvriabi-ja-lepitus-
keskus

• Veebikonstaabel www.polit-
sei.ee/veebikonstaabel 

• Lapsemure usaldustelefon 
       646 0770 E-R 10.00-18.00, 
       www.lapsemure.ee 
• Usaldustelefon 126 (ees-

ti keeles) iga päev 13.00-
03.00, www.usaldus.ee 

• Usaldustelefon 127 (vene 
keeles) iga päev 19.00-23.00

• Eluliini usaldustelefon 
      6558 088 (eesti ja vene kee-

les) 
      iga päev 19.00-07.00 
      www.eluliin.ee

Erivajadustega inimesed saavad 
taotleda kodukohanduse toetust 
Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskus käivitab jaanuarist Tal-
linnas pilootprojekti, mille ees-
märk on füüsiliselt kohandada 
100 erivajadustega inimese kodu. 

Pilootprojekti käigus võetakse vas-
tu avaldusi nende inimeste kodude 

kohandamiseks, kelle rahvastiku-
registri järgne elukoht on Tallinna 
linn. Täpsem info selle kohta, kes 
on õigustatud toetust saama, mil-
liseid kohandusi toetatakse ning 
avaldus toetuse taotlemiseks on 
peagi kättesaadav aadressil http://
www.abivahendikeskus.astangu.
ee/kodukohandus/. 
Kohanduse vajadust hindab Astan-

gu Kutserehabilitatsiooni Keskus 
esitatud avalduse ja koduvisiidi 
põhjal. Ühe kohanduse hüvitatav 
maksumus on kuni 4500 eurot, täp-
ne summa sõltub kohanduse hinna-
tud vajadusest.  

Avalduste vastuvõtt Tallinna elani-
kelt algab 4. jaanuarist 2016 ja toi-
mub jooksvalt. 

Uuest aastast saab taotleda kodukohanduse toetust

Kallid Lasnamäe elanikud!

Südamlikud õnnitlused 
saabuvate jõulupühade 
ja uue aasta puhul!
Soovin teile ja teie 
lähedastele õnne, tervist 
ja edukat 2016.aastat.

Edgar Savisaar 
Tallinna linnapea
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Lasnamäe Noortekeskus jätkab vastuvõttu 
huviringidesse ja stuudiotesse 

2015/16 õppeaastal.

• 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.)
• Estraadilaul (7.-26. a.)
• Male (5-12 a.)
• Matemaatika (4-8 kl., ettevalmistus põhikooli eksamiks 9 klass, 

10-12 klass)
• Käsitöö
• Looming (2,5-4.a)

Registreerimine ja täiendav info
telefonidel 632 8814, 5556 7784, 

e-post: lasnamae@noortekeskus.ee

Linnaosa seisab elanike heaolu eest: aasta jooksul 
on toetusteks makstud 4 miljonit eurot 

Jaanus Riibe, 
Lasnamäe 
linnaosa 
vanema 
asetäitja

Iga laps on väärtus, teda tuleb ühis-
konnas väärtustada ning tagada tal-
le turvaline arengukeskkond. Lap-
se heaolu on tema  arengut toetav 
seisund, pere aga  on lapse esmase 
heaolu tagaja. Kahjuks  ei suuda 
iga pere pakkuda lapsele  turvalist 
ning arengut toetavat kasvukesk-
konda. Selleks, et iga lapse heaolu 
oleks tagatud, tuleb ühiskonna kõi-
gil liikmetel märgata ning anda tea-
da hädaohus ja abivajavast lapsest. 

Jõustub uus lastekaitseseadus

2016. aasta 1. jaanuaril jõustub 
kaua oodatud uus lastekaitsesea-
dus, mis võeti vastu 19. novembril 
2014 aastal. Meedia on uut seadust 
pidanud liialt karmiks, kuid tege-
likkuses ei ole selle põhimõtted eri-
nevad hetkel kehtivast seadusest, 
mis jõustus juba 22 aastat tagasi. 
Lastekaitseseadus on kooskõlas 
ÜRO Lapse õiguste konventsiooni-
ga, mis võeti vastu 1989. aastal ja 
millega Eesti ühines 1991. aastal.

Lapse õigused ja heaolu on tagatud, 
kui tema füüsilised, tervislikud, 
psühholoogilised, emotsionaalsed, 
sotsiaalsed, kognitiivsed, haridusli-
kud ja majanduslikud vajadused on 
rahuldatud. Ühtegi last ei tohi jätta 
hooletusse, teda ei tohi vaimselt, 
emotsionaalselt, kehaliselt ega ka 
seksuaalselt väärkohelda. Karista-
tav on igasugune lapse väärkoht-
lemine, sealhulgas tema alavääris-

tamine, hirmutamine ja kehaline 
karistamine.

Abivajavatest lastest tuleb viivi-
tamatult teatada

Igaühel, kellel on informatsiooni 
abivajavast lapsest, peab viivita-
matult teavitama sellest kohalikku 
omavalitsust või andma sellest tea-
da ööpäevaringsel lasteabitelefonil 
116 111. Teatajal on soovi korral 
võimalik  jääda anonüümseks. 

Abivajavaks lapseks on laps, kelle 
heaolu on ohustatud või kelle pu-
hul on tekkinud kahtlus tema väär-
kohtlemise, hooletusse jätmise või 
muu lapse õigusi rikkuva olukor-
ra suhtes ja laps, kelle käitumine 
ohustab tema enda või teiste isiku-
te heaolu. 

Hädaohus olevast lapsest tuleb vii-
vitamata teatada hädaabinumbril 
112. Hädaohus olev laps on laps, 
kes on oma elu või tervist ohusta-
vas olukorras ja laps, kelle käitu-
mine ohustab tema enda või teiste 
isikute elu või tervist.

Mida varem märgatakse abivaja-
vat last ja antakse teada kohalikule 
omavalitsusele, seda kiirem, tõhu-
sam ja operatiivsem on sekkumine. 
Varase märkamise ja teatamise tu-
lemusena on võimalik operatiivselt 
sekkuda lapse ja tema pere prob-
leemidesse ning osutada vajalikku 
abi ja toetust. Oluline on anda teada 
abivajavast lapsest võimalikult kii-
resti, sest probleemide ennetamine 
on kordades mõistlikum kui taga-
järgedega tegelemine.

Ennetame toimetuleku raskuseid

Lasnamäe linnaosa sotsiaalhoole-

kande osakonna soov on eelkõige 
ennetada toimetuleku raskuseid. 
Kahjuks on meil linnaosas jätku-
valt palju inimesi, kes vajavad abi 
ja tuge. Kuna käes on kokkuvõte-
te aeg, siis võime öelda, et 2015. 
aasta 11 kuu (jaanuarist kuni 
novembrini) statistika alusel on 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sot-
siaalhoolekande osakonna kaudu 
makstud:

• toimetulekutoetust summas 
686 665 eurot, millega rahul-
datud 3 217 taotlust;

• vajaduspõhist peretoetust 
summas 161 415 eurot, mille-
ga rahuldati 699 taotlust;

• hooldajatoetust summas 144 
158 eurot, millega rahuldati 
755 taotlust.

Lasnamäe käesoleva aasta sot-
siaaltoetuste eelarve on 76 370 
eurot, mis võimaldas rahuldada 2 
520 taotlust ja maksta toetusi vä-
hekindlustatud peredele summas 
62 006 eurot.

Lisaks sellele oleme linnaeelar-
velistest vahenditest maksnud 
vähekindlustatud peredele pere 
sissetulekust sõltuvaid toetusi 
summas 117 306 eurot, millega on 
rahuldatud 4059 taotlust. Sissetu-
lekust mittesõltuvaid toetusi (sh 
pensionilisa, sünnitoetus, esma-
kordselt koolimineva lapse toetus) 
on makstud summas 2 628 359 
eurot (millega on rahuldatud 29 
585 taotlus).

Kokku on Lasnamäe sotsiaalhoo-
lekande osakonna kaudu seega 
rahuldatud üle 40 000 taotluse ja 
makstud toetusi summas umbes  
4 000 000 eurot.

Ühtsus saab alguse perest

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!

Lubage mul selles pöördumises 
rääkida mitte niivõrd  poliitikast 
kui inimlikest väärtustest nii Eesti 
ühiskonnas kui ka globaalses maa-
ilmas. Selleks mõttekäiguks inspi-
reerib mind jõulueelne meeleolu. 
Arvan, et enamus meist nõustub 
sellega, et just praegu  ongi meil 
vaja rohkem positiivseid ja häid 
mõtteid. Just enne jõule mõtleme 
me rohkem oma  lähedaste peale, 
nende peale, kellel  vedas elus vä-
hem kui meil endil. Me oleme roh-
kem valmis kinkima neile soojust 
ja rõõmu. 

Samal ajal  mõtleme ka lahkuvale 
aastale ja teeme sellest kokkuvõt-
teid. Aasta 2015 oli väga sünd-
musterohke, maailm on muutumas. 
Eesti poliitilisel maastikul  nägi-
me toimumas ajaloolisi sündmusi: 
parlamendi valimisi, parempoolse 
koalitsiooni moodustamist ja selle 
peaaegu lagunemist suvel, Kesk-
erakonna esimehe Edgar Savisaare 
rasket haigust ja tema jõulist taas-
tumist  ehk come-back’i Eesti po-
liitikasse, väga intensiivset võitlust 
Keskerakonna esimehe koha pärast 
ja jälle ilusat Savisaare võitu. Li-
saks sellele suhteliselt kesise  2016. 
aasta riigieelarve vastuvõtmist ja 
tantsu kooseluseaduse ümber. Maa-
ilmas on aga toimumas keerulised 
sündmused. Varem oli meie Eesti 
rahulik ja maailma sündmustest ee-
mal ning tundus, et meieni ei jõua 
ei  terrorioht ega  pagulased. Nüüd 
aga  valmistume selleks, et varsti 
jõuavad Eesti kohalikesse omava-

litsustesse vähemalt  550 pagulast. 
Selle valguses mõtleme me roh-
kem meie ühiskonna ühtsuse peale. 
Meie ühtsus algab meie perest,  kus 
isa ja ema teenivad  head palka ja 
saavad realiseerida oma potentsiaa-
li, lapsed käivad lasteaias/koolis, 
kus õpetatakse eetilisi väärtusi ja 
antakse head haridust, meie eakad 
saavad väärika pensioni ja ei tunne 
ennast riigi poolt tõrjutuna.  

Kallid lasnamäelased, soovin Tei-
le ilusaid ja rahulikke pühi! Las  
2016. aasta toob meile kõigele ai-
nult parimat!

Olga Ivanova,
Riigikogu liige

Riigiikogu liikme Olga Ivanova 
vastuvõtt toimub 11.01.2016 
kell 13.00-15.00 Riigikogus.
Eelregistreerimine e-posti 
olga.ivanova@riigikogu.ee 
või telefoni 631 6637 teel.

Lasnamäe Noortekeskuse 
linnalaagri vahetused 2016 aastal: 

1.  vahetus    –  4 - 9 jaanuar 
2.  vahetus   –  21 - 25 märts
3.  vahetus   –   6  -  11 juuni
4.  vahetus  –   13 - 17 juuni 
5.  vahetus  –   27 – 2 juuli 
6.  vahetus  –   4 - 9 juuli
7.  vahetus  –   15 -19 august 
8.  vahetus  –   22 - 27 august 

Registreerimine ja lisainfo 
telefonidel 6328814, 55567784, 

samuti ka e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee

TULEVASED ÜRITUSED
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 632 1062, 
www.lindakivi.ee

AJAKAVA
20.12 kell 11.30  Kontsert „Jõulutähed”. Pilet 3 eurot.
20.12 kell 14.00  Jõulukontsert. Anne Eenpalu, Ave Kumpase 
laululapsed, Sound Music kitarristuudio, spordiklubi Nord, 
stuudio Svetlait solistid, Tantsukool Agneta, tantsustuudio 
Mission4, koreograafiastuudio Lootos, Laura Dance Federation. 
Pilet 3 eurot.
20.12 kell 18.00  Pidulik kontsert „Armastus on võlumaa”. 
Pilet 5 eurot.
06.01 kell 18.00  Klassikalise muusika kontsert.  Kavas Schubert, 
klaveril Vladimir Ignatov. Tasuta
09.01 kell 12.00  Laulu-ja tantsukollektiivide talendikonkurss 
„Lindakivi talent”. Pilet 3 eurot.
09.01 kell 19.00  Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Treffunx. 
Pilet 4 eurot.

Näitus: 3.12 – 3.01 Vene kunstnike Ühendus Eestis. Aastanäitus.

Pensionäride terviserühm kutsub tasuta võimlema.
Tunnid toimuvad aadressil Kalevipoja 10
esmaspäeval ja reedel kell 12.00
Info telefonidel: 621 0567, 5811 9434 (Galina Sisas)

Ajalooliste talude nimed Lasnamäe tänavanimedes
Kuna kohanimede valimisel on eelis-
tatuimad nimed, mis on paikkonnas 
tuntud või mis on tähtsad aja- või kul-
tuurilooliselt, siis on väga paljud Tal-
linna linnasüdamest väljaspool asu-
vad tänavad saanud nime ajalooliste 
talude järgi. Kuigi Lasnamäe piirkond 
on väga vana asustusega, ei ole aga 
siin väga palju tänavanimesid, mis tu-
leneksid konkreetsetest talunimedest. 
Tuntumatest võib välja tuua Musta-
kivi tee, mis sai nime Mustakivi talu 
järgi. Talu nimi tulenes keskajal linna 

piiritähiseks olnud kultuskivist. Sa-
muti Priisle tee, mis sai nime Priisle 
küla järgi, see omakorda Priisle talu 
järgi, mis oli nimetatud tõenäoliselt 
isikunime järgi. Veel on talu nimega 
seotud Seli puiestee nimi. Seli talu 
asus Priisle külas ja selle nimi tulenes 
ilmselt sõnast selg (seljandik). Lisaks 
on ajalooliste talude järgi nimeta-
tud Sõstramäe tänav, Visase tänav ja 
Tooma tänav. Talunimedest enam on 
siinsete tänavanimede puhul kasuta-
tud erinevaid nimesarju (kultuurite-

gelased, mütoloogia, vabadusvõitlus, 
Läänemere saared, ehitusmaterjalid 
jt) ning kohalikust tööstusest ja toot-
misest inspireeritud nimesid. 

Artikkel on pühendatud Tallinna ni-
mekomisjoni 50. aastapäevale. 1965. 
aasta detsembrist tegutsev nimeko-
misjon on Tallinna linnavalitsuse 
nõuandev organ, mille ülesanne on 
pakkuda lahendusi kohanimedega 
seotud probleemidele ja leida uusi 
kohanimesid.

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa 
korteriühistu esindaja !

25. jaanuaril ja 27. jaanuaril algusega kell 15.00 
toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis 
(Pallasti 54, Tallinn) korteriühistute infopäevad.  
Infopäevad on jaotatud kahele päevale. 25. jaanuar vene keeles ja 
27. jaanuar eesti keeles.

Päevakord:
1. Linnaosavanema Maria Jufereva tervitus
2. Võlgade nõudmisest ning võlaõigusseaduse muudatustest 

(Lindorff AS)

Palume aktiivset osavõttu! 
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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

Kodanikupäev Mahtra põhikoolis: 
kiirustage teha head 

Auto ei ole enam staatuse sümbol 

Tasuta perekonnaõiguse alane õigusabi 

17 aastat tagasi, 26. novembril 
1998. aastal, hakati meie riigis tä-
histama Eesti kodaniku õigustele 
ning kohustustele ning samuti ka 

kõigile neile, kes oma töö- ja mõ-
tetega  ülistavad meie väikest riiki, 
pühendatud kodanikupäeva.   

Hea kodanik teab oma riigi ajalugu 
ning austab nii oma, kui ka teiste 
rahvaste kultuuri. Mahtra põhi-
koolis pööratakse sellele erilist tä-
helepanu nii koolitundides, kui ka 
klassivälises töös. 16. novembril 
viidi 7-9. klasside õpilaste jaoks 
läbi musikaal-teatraalne virtuaalne 
reis „Kolm reisiteekonda surema-
tusse„ , mis oli pühendatud vene 
esimese ümbermaailma reisi Eestis 
sündinud osalejatele ning ka nende 
järgmistele reisiteekondadele (Kru-
senstern, Kotzebue, Bellingshau-
sen). 19. novembril, Krusensterni 
245. sünniaastapäeval, korraldas 
8. klasside õpilaste grupp õppeeks-
kursiooni Toompeale, kus Tiesen-
hausenide maja hoovi vaateplatsil 
mälestasid noored Napoleoni vas-
tases sõjas Austerlitz’i lähistel huk-

kunud M.Kutuzovi väimehe lugu, 
kellest on hiljem saanud Bolkonski 
prototüüp Tolstoi romaanis „Sõda 
ja rahu“. Toomkirikus mälestati 
Krusensterni, räägiti kiriku aja-
loost ja sellega seotud legendidest. 
Käidi ka Toomkooli juurest läbi, 
kus Krusenstern õppis. Üllatusega 
saadi teada, et Puškini vanavanaisa 
oli Reveli komandandiks ning elas 
Toompeal. 

Lisaks kõigele muule, määrab ko-
danikkuse astet ka inimese soov 
osaleda riigi sotsiaalses elus. Kõik 
on ilmselt nõus, et riigi kodanikuks 
saab olla ka vaid formaalselt. 26. 
novembril, kodanikupäeval ning 
Rooma Paavsti poolt halastuse aas-
taks nimetatud järgmise aasta eel, 
said 7-9.klassi õpilased kooli ajaloo 
esimese kõnelejate konkursi „Mina 
ja halastus“ osalejateks. „Kiirusta-
ge teha head!“ – nendest sõnadest 
on saanud konkursi juhtmotiiv. 

Märt Randoja
Rattanagi OÜ 

Elutervele linnaruumile viitab igas 
vanuses jalgrattaga sõitvate naiste 
rohkus linnapildis. Tulevik võiks-
ki olla rattaliikluse päralt. Miks 
me niimoodi arvame? Me ei leiuta 
ratast. Kogu maailmas on levinud 
trend, et noored valivad elukoh-
ti, kus saab ilma autota hakkama. 
Uusi „rattalinnu“ lisandub kõikjal. 
2012 aastal otsustas näiteks San 
Francisco investeerida 200 miljonit 
dollarit rattatranspordi arendusse. 
Muu transpordiga võrreldes on ra-
taste kasutamiseks suunatud inves-
teering odav.

Ratas pole lihtsalt spordi-, vaid ka 
mugav igapäeva liiklusvahend. 
Põhjamaades on aastaringne ratta-
kasutus väga levinud. Aina rohkem 
piiratakse linnades liikumiskiirusi, 
kaherealistel tänavatel jäetakse au-
toliiklusele üks rida ja teise arvel 
luuakse jalgrattaradu mõlemas suu-

nas, rajatakse rataste parkimiskohti. 
Hulgaliselt on rajatud nägusaid rat-
tamaju, kus rattad on organiseeritult 
ja kaitstud halva ilma eest. Aina le-
vinumad on tervet linna hõlmavad 
linnarataste süsteemid. Barcelona 
eeskujul on linnarattad sadades lin-
nades, sh Stockholmis ja Vilniuses. 

Jalgrattakasutuse põhiline piiraja 
on ratta hoiustamise keerukus. Ela-
mispind on liiga kulukas, et seda 
kasutada jalgrataste hoiustamiseks. 
Täna hoitakse ratast toas, rõdul, tre-
pikojas ja tassitakse trepist. Keldrid 
ja trepikojad on aga kõige levinu-
mad kohad kus ratas langeb varas-
te saagiks. Probleem on kindlasti 
Lasnamäe elanikele tuttav. Tõhus 
ja turvaline lahendus rataste aasta-
ringseks hoiustamiseks on korrali-
kult projekteeritud rattamaja korter-
maja ees või hoovis. Hirm varguse 
ees on suur künnis rattakasutuse 
arenguks, seega peab hoidla olema 
hästi nähtav ja valgustatud. Lisaks 
tuleb rattaid kaitsta sademete eest ja 

rattanagide ümbruses on vaja ma-
nööverdamisruumi. Toredaks näi-
teks organiseeritud rattahoiust on 
palju positiivset tagasisidet saanud 
projekti “Hoovid Korda” raames tä-
navu Tallinnas valminud rattamaja 
Lauteri 8 korteriühistu õuel, milles 
on ruumi 20-le jalgrattale ja lisaks 
neljale lapsevankrile. Sarnast ratta-
maja lahendust saab edukalt raken-
dada ka Lasnamäe kontekstis.
Rattaga igapäevaselt liiklemine 
tugevdab tervist, saastab vähem 
keskkonda ja võimaldab aktiivset 
autovaba eluviisi. Lasnamäe hea 
infrastruktuur ja kesklinna lähedus 
annab soodsa pinnase rattakultuuri 
arenguks - kvaliteetsete ja turva-
liselt mugavate rattamajade ehi-
tamine oleks oluline samm selles 
suunas. 

Ühel eelseisvatest KÜ infopäeva-
dest tutvustab Märt Randoja kõi-
kidele huvilistele täpsemalt ratta-
majade eeliseid ja sellest tulenevat 
kasu.

Danil Lipatov, 
Progressor Õigusbüroo
jurist/partner

Detsembrist alustasid Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus ja Progressor 
Õigusbüroo OÜ ühist projekti, 
mille raames saavad kõik linna-
osa elanikud õigusnõustajatelt 
tasuta professionaalset õigusabi 
päevakajalistes perekonnaõigu-
sega seonduvates küsimustes.

Õigusbüroo spetsialistid nõustavad 
abivajajaid igal teisel esmaspäeval 
10.00-14.00 Lasnamäe Linnaosa 

Valitsuses aadressil Pallasti tn 54. 
Järgmised vabad kohad on saada-
val 25.jaanuaril ning 8. ja 22. veeb-
ruaril, 7. ja 21. märtsil toimuvatele 
konsultatsioonidele.

Oodatud on kõik abivajajad ning 
tagatud on nii eesti- kui venekeelne 
tasuta õigusalane nõustamine. Li-
sainfo ning registreerimine toimub 
e-posti aadressi info@progressor.
ee või telefoni 5625 7714 teel.

Septembris korraldas Eesti 
juhtiv telekommunikatsiooni-
ettevõte Starman uue esinduse 
pidulikul avamisel külastajatele 
heategevusliku loosi, mille tu-
lemusel koguti üheskoos raha 
Lasnamäe Noortekeskuse toeta-
miseks. 

“Starman on esimene ettevõtte, 
kes  on meid niimoodi toetanud. 
Rõõmu ja tänuga tervitame iga 
toetust, mis on suureks abiks meie 
igapäevatöös noortega!” ütles 
Lasnamäe Noortekeskuse juhataja 
Sergei Ptšjolkin.

Arvestades Noortekeskuse soo-

ve, soetas Starman kogutud raha 
eest erinevaid noortele mõeldud 
mänge, joonistusvahendeid ning 

muud keskuse tööks vajalikku. 
Kingitused anti Noortekeskusele 
üle 15. oktoobril. 

“Ka meie üllatus oli suur, kui sel-
gus, et Lasnamäe Noortekesku-
se töötajate sõnul oleme esimene 
ettevõtte, kes neid on toetanud,” 
ütles Starmani Eesti äriüksuse juht 
Indrek Randveer. “Starmani üks 
olulistest eesmärkidest on toeta-
da noori, kes on meie riigi tule-
vik. Avasime oma uue esinduse 
Lasnamäel, siis soovisime toetada 
just kohalikku kogukonda ning 
loodetavasti saame panustada 
Lasnamäe noorte tegevustesse ka 
edaspidi,” lisas ta.

Starman toetas Lasnamäe noortekeskust

Jõulupühad Lasnamäe Ökosaunas 

Ajavahemikus 15.12.2015 – 31.12.2015 
kehtib kõigile saunalistele hinnasoodustus 
– pileti hind kõigest 3 eurot!

Õigeusuliste jõulupühad 06.-07.01.2016 – 
terve jõulunädal on vihtlemine tasuta!

Lasnamäe luterlik jõulujumalateenistus
 
22. detsembril 2015 kell 18 toimub EELK Lasnamäe Püha 
Markuse koguduse jõulujumalateenistus (Lindakivi kultu-
urikeskus, II k). Tegemist on esimese Lasnamäe oma luterik-
oguduse jõuluteenistusega, mistõttu on ajaloolisest ja pühast 
hetkest oodatud osa saama kõik lasnamäelased.

Hea tallinlane!
 
See aasta on jõudnud lõpusirgele 
ning peagi algab uus. Loodame, 
et kaunis jõuluaeg toob meile 
kõigile palju soojust, armastust 
ning hingerahu. 
Soovime Teile ja Teie lähedastele 
rahulikke jõulupühi, ilusat vana 
aasta lõppu ning õnne, edu ja 
tervist uuel aastal!

Rein Ratas ja Jüri Ratas



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

Mahtra Hostel

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

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

Keskkonnaamet teatab tööstusheite seaduse § 33 lõike 4 alusel, et 
võttis menetlusse ettevõtte AuraGen OÜ (registrikood 12059866) 
keskkonnakompleksloa taotluse. Luba taotletakse Väo reservkat-
lamaja koostootmisjaamale. Jaam rajatakse Tallinnasse aadressile 
Tooma tn 14/Väomurru tn 1 (katastriüksuse nr 78403:313:0005). 
Jaam hakkab tootma elektrienergiat ning varustama Tallinna linna 
soojusenergiaga. Põletusseadmeteks on biokütusel töötavad rest-
koldega katlad võimsusega kuni 74,31 MWth. Jaam töötab ööpäe-
varingselt kokku kuni 8500 tundi aastas. Põhikütuseks on hakk-
puit, lisaks põletatakse ka turvast.

Taotlusmaterjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Har-
ju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, 
Tallinn (tel 674 4800, e-post harju@keskkonnaamet.ee). Taotlus on 
digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aad-
ressil http://sadr.keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Aktsiaselts METAP-
RINT (registrikood: 10000573, aadress: Suur-Sõjamäe 30, Tal-
linn) keskkonnakompleksloa eelnõu. Keskkonnakomplekslu-
ba taotletakse Harju maakonnas, Tallinnas, Suur-Sõjamäe 30, 
30r, 30p ja Väike-Sõjamäe 17, 19, 21 (registriosa nr: 7666901; 
7667001; 8028701; 25920801; 25920801; 25920801; katast-
ritunnus: 78403:314:2450; 78403:314:2460; 78403:314:2440; 
78403:314:0155; 78403:314:0156; 78403:314:0157) asuvale käitise-
le.

Kompleksluba taotletakse tulenevalt tööstusheite seaduse § 19 
lg 2 p 9 ja lg 3 ning Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määruse nr 
89 § 12 p 1, mis sätestab kompleksloa kohustuse ainete, eseme-
te või toodete pinnatöötlusele orgaaniliste lahustite kasutamise-
ga, näiteks viimistlemine, trükkimine, katmine, rasvaärastus, 
veekindluse tagamine, kruntimine, värvimine, puhastamine või 
impregneerimine orgaaniliste ainete kuluga üle 50 tonni aastas 
või üle 150 kilogrammi tunnis. Käitises kasutatakse toodete pin-
natöötlusel orgaanilisi lahusteid enam kui 50 tonni aastas. Käiti-
ses valmistatakse aerosoolpudeleid ja plekki, mis on kaetud laki-
tud trükiga. Käitises on üks lakiliin ja kaks trükiliini. Lisaks on 
käitises 3 maagaasil töötavat katelt olmeruumide kütmiseks ja 
sooja vee saamiseks. Ühest katlast saadavat soojust kasutatakse 
ka keevisõmblusele laki ja pulbri peale kandmiseks. Käitises aas-
tane tootmismaht on 21 500 tonni lehtmetalli töötlust. Käitises 
ülesseatud tootmisvõimsus on 72 000 tonni lehtmetalli töötlust 
aastas. Käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas, 8760 
tundi aastas. Käitis on tegutsenud alates 2000. aastast.

Keskkonnakompleksloa, korralduse ja keskkonnamõju hinda-
mise vajalikkuse eelhinnangu eelnõudega ning muude asjasse-
puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti 
Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris (aadressil Viljandi 
mnt 16, Tallinn, e-postil harju@keskkonnaamet.ee, telefonil 674 
4800). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaa-
meti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee.  

Piljard - sportlik ja soliidne meelelahutus
Õhtud muutuvad üha pimedamaks ning ilmad külmemaks. Tahaks sõpradega kohtuda, aga mugav 
lohkuvajunud diivan kutsub nii meelitavalt enda juurde ning telekas on meelelahutust täis… Tege-
likult on mitmeid mõnusaid meelelahutuskohti ka kodust väljas, kus saab nii sõpradega koos olla, 
kõhu head ja paremat täis süüa ning samal ajal sportlikult aega veeta. Üheks selliseks võimaluseks 
on hubane piljardisaal, mis ootab huvilisi Viimsi Keskuse II korrusel asuvas Ku:lsa:lis.

Alles augustis avatud Ku:lsa:l on peamiselt tuntud bowlingukohana, aga avaras ruumis on oma 
ala ka piljardi jaoks. Meeldiva valguslahenduse ning õdusa interjööriga saalis on 10 piljardi- ja 2 
snuukrilauda. Kasuliku saab ühendada meeldivaga - hubases lounge-baaris on rikkalik suupistete 
ja jookide menüü, mille valiku hulgast leiab midagi meelepärast iga külastaja. Hea toidu ja heade 
sõpradega lendab aeg kiirelt ja lõbusalt!

Maailma ohutuimaks spordialaks peetav piljard on sportmäng, milles kiide abil lüües veeretatakse 
piljardikuule laua külgedel ja nurkadel asuvatesse aukudesse, mida on kokku 6. Piljardi mängimi-
ne sobib väga erineva vanuse ning tasemega huvilistele ja mängureegleid on mitmeid erinevaid. 
Erilist ettevalmistust piljard ei nõua, vaja on vaid mängusoovi ja kogemused kogunevad juba iga 
löögiga.

Piljardi ajalugu on pikk ning auväärne - esimesi versioone mängiti juba 15. sajandil. On teada, et 
seda sportmängu harrastasid paljud kuningad, presidendid, leedid ja härrasmehed ning piljardit 
mainis oma kirjutistes ka Shakespeare. Aja jooksul muutusid reeglid, mängulauad ning ala po-
pulaarsus ja kui 1950ndate paiku tundus, et ilmselt kaob piljardiharrastus ajalukku, sai see uue 
tähelennu tänu Paul Newmani filmidele “The Hustler” (1961) ja “The Color of Money” (1986). 
Muidugi oli filmide peategelaseks andekas piljardimängija. Teises filmis kaasa löönud Tom Cruise 
pidi piljardimängu nii hästi selgeks saama, et kõik filmis esitatud trikid (peale ühe) ise sooritada.

Praeguseni on piljard vägagi populaarne spordiala ja toimub ka rohkelt erinevaid võistluseid, kus 
piljardimängijad end proovile panevad. Miks mitte korraldada turniir oma sõpruskonnaga - lisaks 
heale meelelahutusele pakub see ka pisut sõbralikku hasarti. Piljardisaal on hea võimalus ka väik-
sema ürituse - näiteks sünnipäeva või firmapeo - pidamiseks. Hubane koht koos maitsva toidu ja 
põneva meelelahutusega - muud ei olegi ju õnnestunud peo jaoks vaja. Viimsi piljardisaalis on 
mitu televiisorit ja projektorsein, kus saab korraldada nii oluliste spordivõistluste vaatamiseks 
kui ka seminaride pidamiseks. Firmadel on suurepärane võimalus ühendada meeldiv kasulikuga 
- korraldada Ku:lsa:lis kuni 30 inimesega seminar või meeskonnahommik ning lisaboonusena 
pidada maha võistluslik piljardilahing.

Väärika ajalooga on ka Ku:lsa:l, mille esimene bowlingu- ja piljardiklubi avati vanalinna veerel 
2002. aastal. Põneva arhitektuuriga 1876. aastal ehitatud Roseni Waba Aja Wabrikus asuvas mee-
lelahutuskeskuses ootavad külastajaid lisaks 15 piljardilauale ning 12 bowlingurajale ka lauajalg-
pall, õhuhoki ja noolemäng. 

Viimsilaste rõõmuks saab nüüd sõpradega sportlikult kohtuda ka kodukohas. Viimsi Keskuse 
Ku:lsa:l (Sõpruse tee 15, Haabneeme) on avatud E-N 11-23, R 11-01, L 10-01, P 10-23 . Võta huvi 
korral ühendust telefonil 605 1101 või e-maili teel viimsi@kuulsaal.ee. Vaata ka www.kuulsaal.ee

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist

Ettevõtluse, äriplaani koostamise ja 
raamatupidamise /sh.aastaaruande 

koostamise/ kursused
Info:www.istudium.ee; 

rektor@istudium.ee; tel.661 70 27.

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, 
postkaarte, trükiseid ja muid 

kollektsioneerimise esemeid. Tel. 
6020906 ja 5011628 Tim

Avatud uus Lastekirbukas Kiddo 
Pärnu mnt 142 asuvas Tondi Ärikeskuses. 

Soodsad ja põnevad leiud vanemalt 
vanemale! 

Tule ostma või too asjad müüki. 
www.kiddo.ee   566 94 77 

Firma Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele toidupoodides. Täiendav 

info telefonil +372 6022 706.

Korterite remont. Kogenud ehitaja 
kvaliteetselt ja odavalt teostab kõik 

siseviimistlus- elektri- ja tehnilised tööd. 
Tel. 58382508 



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

Tallinna Maxima X/XX kauplused pakuvad 
tööd järgmistele ametikohtadele:
• MÜÜJA-KASSAPIDAJA
• LETITEENINDAJA
• SAALITÖÖTAJA
• KORISTAJA
Ettevõte garanteerib:                        
• stabiilset palka
• paindlik töögraafik
• tasuta lõunasööke
• erinevaid motivatsioonipakette
• tööalaseid tasuta koolitusi

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



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

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

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

RIIDED
•  - 30 % !

Jõuluvaheaja pakkumine kehtib 21.12. - 10.01. kõikidel päevadel kõikidele kinoseansidele

DOCS Baltic OÜ ∞ Mustamäe tee 6b ∞ 10621 Tallinn
Tel.: 660 8271 , Mob.: 501 5546 ∞ info@docs.ee ∞ www.docs.ee

Garantiiga Turvaliselt Kontrollitud taustaga

Erinevate finantseerimisvõimalustega

TELLI AUTO TOOLILT TÕUSMATA!

WWW. . EE
TELLI  OMA SÕIDUK EUROOPAST:



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

STARBOX
3 KUUKS
TASUTA!

starman.ee

Telli helistades 1770 või külastades
meie esindust Lasnamäe  Centrumis!

Pakkumine kehtib kuni 31.01.16. Täpsem info kodulehel.

        Laupäeval 16. jaanuaril kell 13.00Laupäeval 16. jaanuaril 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!

Korteri müük ei edene?

Võta meiega
ühendust!

Julia Gerasimenko
Tel: 564 4042 

@remax.eejulia.gerasimenko

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

SINU ÕNNESTUNUD 
KINNISVARATEHING!

Konsultatsioon ja
müügieelne hinnang

VIRVE ROOTS 
56 909 344 
virve@ever.ee

AASTAVAHETUSE TRALL PÄRNUS 

TÕNU AARE JA 
ANSAMBLIGA APELSIN

 
Lisainfo ja broneerimine:

www.stpeterburg.ee
info@stpeterburg.ee

+372 5665 8000
Hospidali 6 Pärnu


