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Kiiruisurada Härma staadionil

Härma staadionil (Härma tn 14) on avatud 
Eesti esimene täismõõtmetes kiiruisustaa-
dioni jäärada. Infot uisuraja avamise aegade, 
pakutavate teenuste ja raja olukorra kohta 
leiab Pirita Spordikeskuse kodulehelt www.
piritaspordikeskus.ee ja Härma staadioni 
infotahvlilt.

Miinuskraadidega ilm tuleteatri etendust ei seganud. Külalisi tervitab Maardu linnapea vladimir Arhipov.

Müstilised tuled talvisel Paeväljal

Toompeale lippu heiskama!

Aastate jooksul on Lasnamäe Linna-
osa Valitsus ning MTÜ Valgusfestival 
ehitanud Paeväljale erineva kuju ja te-
maatikaga tuleskulptuure, kusjuures iga 
kord on vaatemängu peateema jäänud 
linnaelanikele saladuseks peaaegu üri-
tuse toimumise päevani. Kui eelmis-
tel aastatel said pealtvaatajad imetleda 
muinasjuttudest ja vanadest legendidest 
tuttavaid tegelaskujusid ning Vana Tal-
linna siluetti, siis sel korral otsustasid 
korraldajad näidata oma armastust ko-
dulinnaosa vastu. 

Tuleskulptuuride kõrval ootasid külalisi 
tuleteatri etendus, Don Ulvicu trum-
mišõu ning suur kuuselõke, mille toor-
materjaliks olid linnaosa elanike kogu-
tud oma aja ära elanud jõulukuused.

„Pika traditsiooniga kuuskede põleta-
mine on aktuaalne ka tänapäeval. Nii ei 
jää kuused hoovinurka laokile, vaid pa-
kuvad eredalt põledes veel viimast vaa-

temängu,“ sõnas MTÜ Valgusfestival 
eestvedaja Indrek Leht. 

Tänavu saatis tuleetendust esmakord-
selt ka ilutulestik.

Eesti Vabariik saab 101-aastaseks.

Eesti Vabariigi sünnipäeva hommikul 
on kõik oodatud Toompeale Kuberneri 
aeda riigilipu heiskamisele. Lipp tõuseb 
hümni saatel kell 7.34.

Kõne peab Riigikogu esimees Eiki Nestor. 

Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeel-
se Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas 

Viilma. Ette loetakse 1918. aastal vas-
tu võetud Eesti Vabariigi iseseisvus-
manifest. 

Esinevad Eesti Meestelaulu Seltsi mees-
koorid ning Politsei- ja Piirivalveorkester.

Tseremoonia lõpeb orienteerivalt kell 8.

Alustame üheskoos Eesti riigi sünni-
päeva!

esmakordselt saatis tuleskulptuuride põletamist ilutulestik.

20. jaanuaril toimus Lasnamäe ja Pirita serval asuval Paeväljal traditsiooniline tuleskulptuuride ja 
jõulukuuskede põletamine.

24. veebruaril toimub 
Jüriöö pargis

Eesti Vabariigi 101. 
aastapäeva pidulik 

tähistamine

Tseremoonia algus 
kell 15.00.

Pargis süttib 
traditsiooniline 

vabaduslõke, üles on 
rivistatud vahipataljoni 
auvahtkond, peetakse 

aastapäevakõnesid.

Tseremoonia järel ootab 
Susi hotelli õuel soe 

sõdurisupp.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

1. oktoobril 2018 määrati 
Tallinna Jumalaema Kiires-
tikuulja ikooni kirikusse 
uus eesseisja – ülemprees-
ter Aleksandr Galiakberov. 
Lasnamäe linnaosa vanem 
Maria Jufereva-Skuratovski 
külastas pühakoda, tutvus 
selle elu ja tegevusega ning 
esitas isa Aleksandrile mõ-
ned küsimused.

Isa Aleksandr, võib-olla ei ole 
kõik veel teiega tuttavad. Pa-
lun rääkige veidi endast ning 
sellest, mis eelnes teie teenis-
tusele Lasnamäe pühakojas.

Olen sündinud ja keskkooli lõ-
petanud Tallinnas. 2008. aastal 
lõpetasin Moskva Vaimuliku 
Seminari. 10 aastat olin Loksa 
Kroonlinna Püha Õiglase Joan-
ni kiriku eesseisja. Kõik need 
aastad tegutses kiriku juures ka 
rehabilitatsioonikeskus sõltu-
vusprobleemidega inimestele.

Lasnamäe pühakoja avamisel 
2013. aastal määras toonane 
Tallinna ja kogu Eesti metropo-
liit Korneelius mind siia ning 
mõnda aega teenisin nii Loksal 
kui ka Lasnamäel. Aga selgus, 
et niivõrd suur kogudus nõuab 
pidevat kohalolekut ning valit-
seja Korneelius vabastas mind 
Loksa koguduse eesseisja ko-
hustustest. Sellest ajast olen 
Lasnamäe kiriku koosseisuli-
ne preester, nüüd aga määrati 
mind eesseisjaks.

Olete 10 aastat töötanud eri-
nevate sõltuvusprobleemide-
ga inimestega. Mis põhimõt-
tel see rehabilitatsioonikeskus 
toimis? Kuidas hindate selle 
töö tulemusi?

Rehabilitatsiooniprogrammi 
viidi ellu Tallinna linna finants-
toel. Rehabilitatsioon põhines 
vabatahtlikul enesepiiramisel 
ning kahjulikest harjumustest 
loobumisel. Abi otsima tulnud 
inimestega töötasid psühho-

loog, preester ja rehabilitoloo-
gid. Tegevustest vabal ajal pü-
hendusid programmis osalejad 
erinevatele koguduse või linna 
heaks tehtavatele töödele. Nii 
näiteks korrastasime ühe pro-
jekti raames linnametsa. Prog-
rammi eesmärk oli anda ini-
mesele kaine ja mõtestatud elu 
kogemus.

Rehabilitatsiooni käigus pandi 
suurt rõhku pidevale jumala-
teenistustel osalemisele ning 
koguduse liikmetega suhtle-
misele. Tulemustest rääkides: 
paljudel tõepoolest õnnestus 
vabaneda sõltuvusest, luua pere 
ning saada edukaks. 

Teised jällegi vajasid korduvat 
kursust, kolmandad aga tegid 
valiku destruktiivse käitumise 
kasuks. Mis teha, igal inimesel 
on voli valida ise oma elutee. 
Meil aga oli hea meel aidata 
neid, kes seda soovisid. 

Lasnamäe kiriku juures kor-
raldati pühapäevakool täis-
kasvanutele. Kas see oli teie 
algatus või tulite sel moel vas-
tu inimeste soovidele?

Meie nimetame neid tunde 
jumalasõna õpetuseks lihtsas 
esituses. Iseenesest ei ole see 
uus idee, paljudes kogudustes 
toimuvad sellised tunnid paral-
leelselt laste pühapäevakooliga. 
Loengud täiskasvanutele on 
koguduse liikmete ja preestri 
iganädalaste kohtumiste-jutu-
ajamiste vormis. 

Tunde korraldab Peterburi Vai-
muliku Seminari magistran-
tuuri lõpetanud isa Grigori Bo-
risov. Tal on teoloogi haridus, 
ta on noor ja avatud suhtleja. 
Kohtumistele tulevad vaimuli-
kele küsimustele vastuseid otsi-
vad inimesed ning need, kel on 
huvi õigeusu aluste vastu.

Kui suur liikmeskond on 
praegu Lasnamäe kogudusel?

Sellist nimekirja meil ei ole, 
kuid võin öelda, et pühapäeviti 
käib jumalateenistusel ligi 500 
inimest, suurte kirikupühade 
ajal aga tuhandeid, lihavõtete 
ajal koguni kümneid tuhandeid 
inimesi. Hiljuti tähistasime Is-
sanda ristimispüha ning inime-
sed tulid meie juurde püha vee 
järele. Ettevalmistuse käigus 
trükkisime 5000 infolehte püha 
vee kohta ning meie vabataht-
likud jagasid iga viimase kui 
lehe.

Kas võime nimetada kõiki kü-
lastajaid koguduse liikmeteks 
– see on keeruline küsimus. 
Mulle meenub, kui küsisin tut-
tavalt Soome preestrilt, kui pal-

ju liikmeid on tema koguduses. 
Vastus oli: ligi sada tuhat. Tuli 
välja, et koguduse liikmeteks 
pidas ta kõiki tema ringkonnas 
elavaid ja kirikumaksu tasuvaid 
inimesi. Kui lähtuda sellest loo-
gikast, siis võib ju ka kõiki Las-
namäe elanikke pidada meie 
koguduse liikmeteks.

Aastate jooksul saadud koge-
muse põhjal võin väita, et kiri-
kut pidevalt külastavate inimes-
te hulk on tõusuteel. Tullakse 
nii üksi kui ka perekonniti ehk 
meil käib siin väga erinevate 
põlvkondade esindajaid.

Nägin, et kirik on varasemast 
kauem lahti. Mis on selle ajen-
diks?

See oli valitseja Eugeni soov, sa-
mal arvamusel on ka koguduse 
juhtkond. Põhiosa meie kogu-

duse liikmetest on tööl käivad 
inimesed, kes saavad kirikusse 
tulla puhkepäeviti. Nüüd ongi 
kirik avatud laupäeviti kell 
8–19 (vaheajata). Pühapäeviti 
on meie uksed lahti 9–15, töö-
päevadel on võimalik siia tulla 
ajavahemikul 10–18. 

Suurenenud on ka õhtuste ju-
malateenistuste arv. Arvan, et 
nüüd on pühakoda avatud läh-
tuvalt koguduse liikmete vaja-
dustest ja soovidest.

Mis eesmärke peate kõige olu-
lisemaks eesseisja ametis?

Kirikus kutsume üksteist ven-
dadeks ja õdedeks. Vastav üles-
kutse tuleneb evangeeliumist. 
Mulle tundub, et Loksa ko-
guduses meil õnnestus jõuda 
lähemale sellele vaimuideaa-
lile. Loomulikult on väikeses 
koguduses rohkem võimalusi 
nii preestril kui ka koguduste 
liikmetel otseseks omavaheli-
seks suhtlemiseks. Nüüd on ka 
Lasnamäel meie eesmärk luua 
suur üksmeelne kogudusepere. 
Soovin, et selle liikmed tun-
neksid üksteist, suhtleksid ja 
sõbruneksid omavahel, et nen-
de vahel valitseks üksmeel ja 
mõistmine. Selle nimel teemegi 
praegu tööd, meie eesmärk on 
koguduse ühinemine ja koon-
dumine.
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Lasnamäe Leht 
Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721
Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ, 
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee, 5670 6706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2018
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus    

Tallinna Jumalaema 
Kiirestikuulja ikooni 
kiriku (Loopealse pst 8) 
lahtiolekuajad:
E–R kell 10–18
L kell 8–19 (vaheajata)
P kell 9–15

Saage tuttavaks: isa Aleksandr –  Tallinna 
Jumalaema Kiirestikuulja ikooni kiriku uus eesseisja

Oma missiooniks peab Lasnamäe pühakoja eestseisja, isa Aleksandr, koguduse ühinemist ja koondumist.

Lasnamäe kiriku lahtiolekuajad on oluliselt pikenenud.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
22.02 kell 18.00 – Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik kontsert. Esineb 
orkester Saku Mandoliinid, solist Raul Mikson (tenor). Tasuta.
23.02 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Black & White. Pilet 5 €.
24.02 kell 15.00 – MTÜ Hea Sõnum Eesti Vabariigi sünnipäevakontsert. 
Jaana Eskor esitab laule oma heliplaadilt "Lootus" ja kõlab laste pillimäng. 
Soovijatele toiduabi. Tasuta.
08.03 kell 18.00 – Naistepäevakontsert. Esineb The Soul Singers, kunstiline 
juht Genri Tron. Tasuta.
09.03 kell 17.00 – Naistepäevakontsert. Esinevad: Jevgeni Kunevitš, Eduard 
Toman, Albert Stepanjan, Märt Sults, Erich Krieger, Sakala laululapsed. Pilet 
10 €.
09.03 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
19.–21.03 kell 18.30 – Koolitusseminar armastavate vanemate jaoks. 
Seminari viib läbi kliiniline psühholoog, sertifitseeritud NLP praktik Sergei 
Pitšuritškin (Moskva). Info tel 5594 1368.
22.03 kell 19.00 – Pidulik kontsert. Vene Noorsooteater – 30 aastat! Pilet 
7.50–9.50 €.
23.03 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
24.03 kell 18.00 – III rahvusvaheline festivali „Uus põlvkond” galakontsert. 
Tasuta.
29.03 kell 18.00 – Kevadkontsert. Esinevad: Põhja-Eesti Pimedate Ühingu 
puhkpilliorkester, solistid Ene Raissar, Eduard Nehhajev, tantsustuudio 
Mission4 jpt. Pilet 5 €.

NÄITUS
13.02–28.02 – „Küünlakuu kütkestavad küünlajalad“. Põhjamaade 
klaasikunst Daisy Järva, Mai Parrase, Katrin Stalde ja Diana Dubase 
erakogudest.

ÜriTuSed veebruAriS-MärTSiS

Lasnamäe Linnaosa valitsuse tasuta avalikud 
üritused (veebruar-märts 2019)

20.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03 ja 27.03 kl 10.00 (KK Lindakivi) – 
Joogamemmed*.
08.03 kl 18.00 (KK Lindakivi) – Naistepäevakontsert. Esineb 
meesansambel „Soul Singers“.
10.03 kl 13.00 (Pae park) – Vastlapäev.
15.03 kl 11.00 (Jüriöö park) – Noorsõdurite vandetõotuse andmise 
tseremoonia.

* Eesõigus pääsemiseks tärniga märgitud üritustele on Lasnamäe klubi 
kaardi omanikel.

19.02 kell 14.00 – Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud 
kontsert. Esinevad Ragnar Kuusk ja Vjatšeslav Kartõs.
19.02 kell 11.00–14.00 – Peipsiveersete asjade (varemerohu juure 
salv, saialillesalv, naistepunaõli, raviteed, puuvillased trükitud 
poekotid, sibulakotid) müük.
28.02 kell 14.00 – Lasnamäe Sotsiaalkeskuse kollektiivide 
kontsert. Esinevad seeniortantsurühmad Pihlakobar ja 
Pihlakaõied, Linedance, naisansambel Hõbelõng, käsikellade 
ansambel.
05.03 kell 14.00 – Naistepäevakontsert. Esineb ansambel Trio 
Romance.
19.03 kell 14.00 – Kontsert. Esineb ansambel koosseisus Teet 
Veskus (kitarr, laul, suupill), Tõnu Raadik (viiul, mandoliin) ja 
Ants Õnnis (mandoliin, viiul, laul).
26.03 kell 14.00 – Kontsert. Esineb Maardu naisansambel 
Rjabinuška ja akordionist Nikolai Švec.
TÄHELEPANU! Kõik kontserdid on tasuta. Vajalik on eelnev 
registreerimine kohapeal Killustiku 16 või telefonidel 621 8998, 
5301 0410. Kohtade arv on piiratud.

NÄITUS
20. veebruar – 29. märts – Ilja Tšernõhi fotode näitus. Teemad: 
loodus, meri, päikeseloojang. Näituse avamine 20. veebruaril kell 
15.30.

Killustiku 16, 
tel 621 8998, 
5301 0410, 
www.lsk.ee

Kooliõpilasi tunnustati väärika tiitliga  
„Lasnamäe tuleviku tegija 2019“

Särasilmne Lasnamäe noortekogu 
jätkab tippude alistamisega
Lasnamäe noortekogule oli aasta algus kui et-
tevalmistus suurteks tegudeks.

Jaanuarikuus proovisid noored kätt klotside konstruee-
rimise perevõistluse žürii töös. Festival, mille algatajaks 
oli noortekogu, toimus Lasnamäel esmakordselt. 

See oli meeleolukas ja soe sündmus, mis pakkus leiuta-
misrõõmu nii lastele kui ka nende vanematele.

Veebruarikuus korraldasid noored teise diskoõhtu ea-
kaaslastest Lasnamäe elanikele. Tantsu ja lõbu kõrval 
oli kohaolijatel võimalus osaleda erinevatel konkurssi-
del ja saada auhindu.

Suurimaks aasta alguse sündmuseks kujunes aga no-
minatsioon konkursil „Suured teod“. Noorsootöö 
valdkonna tunnustuskonkursi „Suured teod“ eesmärk 
on tunnustada Tallinna noorsootöösse panustanud ja 
valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ja tegu-
sid ning vabatahtlikuna tegutsenud noori. 

Kuigi tänavu ei pälvinud noortekogu konkursil üht-
ki auhinda, ei heida selle liikmed meelt ja kavandavad 
juba uusi üritusi.

Lasnamäe noortekogu meeskond õnnitleb kõiki kon-
kursi võitjaid ja nominente, eriti aga neid, kelle tegevus 
on mingil moel seotud just meie linnaosaga. 

Nendeks on žürii poolt tunnustuse vääriliseks märgi-
tud Raadiku noortestaabi tegevust korraldav MTÜ Lin-
nalabor ning vabatahtlik ja skaut Veeda Kala.

8. veebruaril korraldas linnaosavalitsus esmakordselt tä-
nuürituse noorte ja andekate lasnamäelaste auks. Oma no-
minente Lasnamäe tuleviku tegija tiitlile said esitada kõik 
linnaosa üldharidus- ja kutsekoolid. 

Määravaks valikukriteeriumiks ei olnud ainult noormeeste 
ja tütarlaste hea õppeedukus, vaid nende edu näiteks spor-
dis, kunstis, kokanduses või vabatahtlikus tegevuses. 

Kõik see annab kindlust, et ka meie linnaosa panustab Eesti 
tuleviku heaks.

Üritusele tuli 43 õpilast 9 koolist. Paljud neist saabusid koos 
vanematega, kellele vastuvõtu korraldajad pühendasid 
eraldi tänusõnad tublide laste kasvatamise eest.

Tunnustamaks noorte saavutusi, kingiti Tallinna Teenin-
duskooli aatriumis toimunud tseremoonial igale noorele 

tänukiri ja linnaosa sümboolikaga meened. Üllatuskingi-
tuseks ja ühtlasi ka õhtu krooniks oli mustkunstnik Dmitri 
Zorini esinemine, millesse kaasati ka julgemaid noori.

Linnaosavalitsus autasustas tublimaid noori linnaosa elanikke.

Konkursi „Suured teod“ võitjatele tulid kaasa elama 
noortekogu liikmed veronika babitš ja Kevin Argo.

Fotomälestus linnaosavalitsuse fotoseina taustal. Nii mõnigi noor tuli vastuvõtule koos vanema(te)ga.

Julgemad kohalolijad osalesid mustkunstnik  
dmitri Zorini etendusel.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

Eluruumi üürimist taotlevate isikutena 
arvele võetud inimesed on kohustatud 
iga aasta esimese kolme kuu ehk esi-
mese kvartali jooksul kinnitama elu-
ruumi üürimist taotleva isikuna arvel 
olemise aluseid. Kes seda ei tee, kustu-
tatakse vastavast nimekirjast. Nii näeb 
ette Tallinna Linnavolikogu 17.10.2002 
määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna 
linna omandis olevate eluruumide üü-
rimist taotlevate isikute üle arvestuse 

pidamise korra“ punkt 13 ja Tallinna 
Linnavalitsuse 22.02.2010 määrus nr 17 
„Tallinna teise elamuehitusprogrammi 
rakendamiseks Raadiku tänaval asu-
vate eluruumide üürileandmise korra“  
§ 6.arvelt

Seega palume kõigil Lasnamäe linna-
osas eluruumi üürimist taotlevatel isi-
kutel pöörduda hiljemalt 31.03.2019 
Lasnamäe Linnaosa Valitsusse aadres-

sil Pallasti tn 54 (vastuvõtt E 15–18 ja N 
10–12) või täita andmete kinnitamise 
vorm, mille leiab Tallinna kodulehekül-
jelt aadressil www.tallinn.ee / Lasnamäe 
linnaosa, „Tallinna teine elamuehitus-
programm“ või „Linnaosa asustamata 
eluruumid“ alt. Seejärel tuleb vorm saata 
e-postiga spetsialistile (vt allpool).

Isiklikult linnaosavalitsusse tulles palume 
pöörduda järgmiste spetsialistide poole:

• Riina Koppel, tuba 214, telefon 645 
7705, Riina.Koppel@tallinnlv.ee 
(munitsipaaleluruumid);

• Kristi Kelder-Eha, tuba 228, telefon 
645 7795,  
Kristi.Kelder-Eha@tallinnlv.ee 
(noored pered ja Tallinna linnale 
vajalikud töötajad);

• Kaja Merilaine, tuba 110, telefon 645 
7754, Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee 
(sotsiaaleluruumid).

Päevakorral on teede ja tänavate talihooldus
Tänavate talihooldusega seotud 
küsimustele vastab linnaosava-
litsuse linnamajanduse osakonna 
juhataja Ain Orav.

Linnaosavalitsus on saanud palju kae-
busi kehva lumekoristuse pärast. Millest 
see on tingitud?
Lasnamäe linnaosa kvartalisisesed teed 
on enamjaolt kitsad ning lisaks pargi-
vad teede ääres autod. Kuna puhastus-
tehnika ligipääs on raskendatud, siis 
puudub ka võimalus sõiduteid täies 
laiuses sahata. 

Väiksemate lumekoguste puhul on või-
malik lund lükata sõidutee ja kõnnitee 
piirialale, kuid lumerikastel talvedel sel-
lest meetmest ei piisa. 

Samas ei sisalda kvartalisiseste teede ta-
lihoolduse lepingud lume väljavedu selle 
teenuse kõrge hinna tõttu. 

Kuid ega meil sel talvel lume väljaveost 
pääsu ei ole. Lasnamäe Linnaosa Valit-
sus on selle lisatööna tellinud sõltuvalt 
ilmastikuoludest talvehooaja lõpuni. 

Kui kiiresti reageerib lumekoristusbri-
gaad väljakutsele?
Kõnniteid ja sõiduteid hooldavad fir-
mad peavad tagama teede seisundi vas-
tavalt tänavatele kehtestatud seisundi-
taseme nõuetele. Teenust osutatakse 
kõigil nädalapäevadel, ka riiklikel püha-
del. Kvartalisisestele teedele ja kõnnitee-

dele kehtivad üldjuhul 2. seisunditaseme 
nõuded, mille kohaselt peavad sahkami-
ne ja libedusetõrje olema tehtud 12 tunni 
jooksul alates lume või libeduse tekkest. 
Teadetele ohtlikult libedate treppide ja 
kõnniteede kohta reageerivad linnaosa 
ametnikud koheselt. Töövõtjatele antak-
se vajalikud korraldused ohu likvideeri-

miseks ning kontrollitakse töö kiirust ja 
kvaliteeti.

Nagu igas linnaosas, on ka Lasnamäel 
vastutus tänavate korrashoiu eest jaga-
tud linnaosa valitsuse, Tallinna Kommu-
naalameti, eraettevõtete ja korteriühistu-
te vahel. Kuhu tuleb elanikul pöörduda, 
et saada oma teede korrashoiuga seotud 
murele kiiret lahendust?
Linna tööjaotuse kohaselt korraldab Tal-
linna Kommunaalamet hooldustöid suur-
tel magistraalidel ja tänavatel, kus liigub 
ühistransport. Linnaosavalitsuste korral-
dada on kvartalisiseste sõidu- ja kõnnitee-
de puhastus ning lume- ja libedusetõrje. 
Kinnistuga külgnevate kõnniteelõikude 
puhastamine ja talihooldus on korteri-
ühistute ja kinnistuomanike kohustus. Ela-
nikud võivad helistada ööpäevaringselt 
Tallinna abitelefoni lühinumbrile 1345 või 
saata sõnumi e-posti aadressile 1345@112.
ee. Tööpäevadel on võimalik pöörduda 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ametnike 
poole telefonidel 645 7782 või 645 7703. 
Teede korrashoiuga seotud sõnumeid ja 
pöördumisi ootame samuti e-posti aadres-
sile lasnamae@tallinnlv.ee.

Meeldetuletus neile, kes taotlevad eluruumi üürimist

eesti rahvusraamatukogus toimub tarbijaõiguste päev
2. aprillil 2019 algusega kl 11.00 toi-
mub rahvusraamatukogu suures saa-
lis juba üheteistkümnendat korda tar-
bijaõiguste päev.

Räägitakse eluruumide üürimisest, makselahen-
dustest väikeettevõtjatele, toidust, märgistusest 
ja toitumisest, samuti kosmeetikast ning tarbe-
keemiast. Natali Promet Terviseametist selgitab, 
millele pöörata tähelepanu kosmeetika ja tarbe-
keemia kasutamisel ning mis neis on ohtlikku. 
Toidu ja toitumise teemal teeb väga huvitava et-
tekande Raivo Vokk Tallinna Tehnikaülikoolist.

Teabepäeva korraldaja on Tallinna Ettevõtlusa-
met koostöös hinna ja tarbijakaitse osakonnaga.

Tallinna tarbijaõiguste päev pakub tarbijatele ja 
ettevõtjatele uusi kasulikke teadmisi ning väärib 
kindlasti osalemist.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Hääletamisõigus
Riigikogu valimistel saab hääleta-

da inimene, kes: 
• on Eesti Vabariigi kodanik
• on hiljemalt valimispäevaks saa-

nud 18aastaseks 
• ei ole valimisõiguse osas teovõi-

metuks tunnistatud
• ei ole kohtus süüdi mõistetud ega 

kanna vanglakaristust.

Eelhääletamise õigus on valijate 
nimekirjas oleval valijal, kes eel-
hääletamise päeval on vähemalt 
18aastane. Kui valija on küll va-
lijate nimekirjas, kuid on eelhää-
letamise päeval 17aastane, ta veel 
hääletada ei saa. 

valimispäeval
Valimisjaoskonnas hääletamine
Riigikogu valimised toimuvad  
3. märtsil 2019 kella 9-20. Sel päe-
val saab hääletada elukohajärgses 
valimisjaoskonnas. Lasnamäe lin-
naosa valimisjaoskondade asuko-
had ja kontaktandmed on loetle-
tud lk  6–7. 

Kodus hääletamine
Valija saab terviseseisundi või 
mõne muu mõjuva põhjuse tõttu 
valimispäeval ka kodus hääletada. 

Kodus hääletamise soovi korral 
tuleb esitada taotlus. Taotluse 
võib esitada kirjalikult eluko-
hajärgsele linnaosavalitsusele 
või jaoskonnakomisjonile kuni 
3. märtsini 2019 (kella 14ni) 
või telefoni teel elukohajärgsele 
jaoskonnakomisjonile 3. märtsil 
2019 kella 9–14.

Kodus hääletamise taotlus peab si-
saldama:
• valija nime;
• valija isikukoodi;
• valija aadressi;
• valija telefoninumbrit;
• kodus hääletamise põhjust.

21.-24. veebruaril  
Eelhääletamine
21.-24. veebruarini 2019 kella 12-
20 saab elukohast olenemata eel-
hääletada kaheksas Tallinna vali-
misjaoskonnas:
• valimisjaoskond nr 7 – Rocca al 

Mare kaubanduskeskus, Paldiski 
mnt 102, aatriumi teisel korrusel 
eskalaatori kõrval;

• valimisjaoskond nr 14 – Solarise 
keskus, Estonia pst 9, kauban-
duskeskuse 0-korruse aatriumis;

• valimisjaoskond nr 20 – Kristiine 
keskus, Endla tn 45, keskuse parkla 
poolses osas, 2. korruse aatriumis;

• valimisjaoskond nr 37 – Lasna-
mäe Centrum, Mustakivi tee 13, 
Rimi peasissekäigu juures;

• valimisjaoskond nr 42 – Linna-
mäe Maxima XXX, Linnamäe tee 
57, kaubanduskeskuse sissepääsu 
juures infoleti vahetus läheduses;

• valimisjaoskond nr 50 – Magist-
rali keskus, Sõpruse pst 201, kes-
kuse teisel korrusel;

• valimisjaoskond nr 57 – Järve 
keskus, Pärnu mnt 238, keskuse 
esimesel korrusel, Tööriistamar-
ketisse viivas koridoris Kodu-
ekstra kaupluse ees;

• valimisjaoskond nr 77 – Stroomi 
keskus, Tuulemaa tn 20, keskuse 
teise korruse aatriumis.

Maakonnakeskustes eelhääle-
tamist korraldavad valimisjaos-
konnad on määratud riigi vali-
misteenistuse 15. jaanuari 2019 
korraldusega nr 6.

25.-27. veebruaril
Valimisjaoskonnas hääletamine
25.-27. veebruarini 2019 kella 
12-20 saab Tallinnas eelhääleta-
da kõigis 85 elukohajärgses vali-
misjaoskonnas, millest 19s kor-
raldatakse ka väljaspool elukohta 
hääletamist. Elukohast olenemata 
saab hääletada järgmistes valimis-
jaoskondades: 

Haabersti linnaosas
• valimisjaoskond nr 6 – Haabersti 

Linnaosa Valitsus, Ehitajate tee 
109a

• valimisjaoskond nr 7 – Rocca al 
Mare kaubanduskeskus, Paldiski 
mnt 102

Tallinna Kesklinnas
• valimisjaoskond nr 14 – Solarise 

keskus, Estonia pst 9
• valimisjaoskond nr 15 – Tallinna 

Linnavalitsus, Vabaduse väljak 7

Kristiine linnaosas
• valimisjaoskond nr 20 – Kristiine 

keskus, Endla tn 45

Lasnamäe linnaosas
• valimisjaoskond nr 29 – Lasnamäe 

Linnaosa Valitsus, Pallasti tn 54
• valimisjaoskond nr 31 – Paepargi 

Maxima XX, Paepargi tn 57
• valimisjaoskond nr 32 – Smuuli 

Maxima XX, J. Smuuli tee 9
• valimisjaoskond nr 37 – Lasna-

mäe Centrum, Mustakivi tee 13
• valimisjaoskond nr 42 – Linnamäe 

Maxima XXX, Linnamäe tee 57
• valimisjaoskond nr 43 – Lääne-

mere keskus, Läänemere tee 30

Mustamäe linnaosas
• valimisjaoskond nr 46 – Musta-

mäe keskus, A. H. Tammsaare 
tee 104a

• valimisjaoskond nr 48 – Musta-
mäe tervisekeskus, Ehitajate tee 27

• valimisjaoskond nr 50 – Magist-
rali keskus, Sõpruse pst 201

Nõmme linnaosas
• valimisjaoskond nr 57 – Järve 

keskus, Pärnu mnt 238
• valimisjaoskond nr 58 – Nõmme 

Kultuurikeskus, Turu plats 2

Pirita linnaosas
• valimisjaoskond nr 71 – Pirita 

Linnaosa Valitsus, Kloostri tee 6

Põhja-Tallinnas
• valimisjaoskond nr 77 – Stroomi 

keskus, Tuulemaa tn 20
• valimisjaoskond nr 80 – Põh-

ja-Tallinna Valitsus, Niine tn 2

Hääletamine kinnipidamisko-
has, haiglas ja ööpäevases hoole-
kandeasutuses. 
Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäe-
vases hoolekandeasutuses korralda-
takse hääletamine 25.-27. veebruarini 
2019 asutuse administratsiooni juhi 
kirjaliku taotluse alusel. Taotlus tuleb 
esitada lähimale jaoskonnakomisjo-
nile, mis korraldab: 
• eelhääletamist väljaspool eluko-

hajärgset valimisjaoskonda või 
• asukohas hääletamist. 

Selleks, et jaoskonnakomisjon 
jõuaks hääletamist korraldada, pa-
lume taotluse esitada võimalikult 
vara, soovitavalt hiljemalt teisipäe-
val, 26. veebruaril.

Linnaosa täpsusega 
määratud elukoht 
Valija, kelle elukohaandmed Tal-
linnas on kantud rahvastikure-
gistrisse linnaosa täpsusega, saab 
hääletada linnavalitsuse määratud 
valimisjaoskonnas elukohajärgses 
linnaosas. Lasnamäel on selleks 
valimisjaoskond nr 29 (Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus, Pallasti tn 54). 

Kustunud 
elukohaandmed
Valijate nimekiri moodustatakse 
rahvastikuregistri andmete alusel 
1. veebruari 2019 seisuga. Pärast 
1. veebruari 2019 kantakse valija-
te nimekirja vaid need inimesed, 
kellel on õigus hääletamisest osa 
võtta, kuid keda ei ole valijate ni-
mekirjas.  

Kui Teie elukohaandmed on 2019. 
aastal jõustunud rahvastikuregistri 
seaduse alusel kustunud, tuleb teil 
esitada elukohajärgsele linnaosa-
valitsusele  registriandmete muut-
mise ning valijate nimekirja kand-

mise avaldus koos elukohateatega. 
Rahvastikuregistrikandeid tegev 
ametnik vaatab avalduse koos va-
lijate nimekirja koostajaga läbi ja 
vastab Teile viivitamata.

Kui Teil ei ole võimalik elukoha-
teates nimetatud eluruumi kasu-
tamise õigust tõendada (eluruumi 
kasutamise õigust tõendava doku-
mendi koopia või eluruumi oma-
niku nõusoleku alusel), kantakse 
Teie elukoha aadress rahvastikure-
gistrisse linnaosa täpsusega ja Teil 
on võimalik hääletada linnavalit-
suse määratud valimisjaoskonnas 
elukohajärgses linnaosas. Kui Te 
sellisel moel registrisse kantud elu-
kohaandmeid nelja kuu jooksul ei 
täpsusta, kustuvad need rahvasti-
kuregistrist uuesti.

Elukohaandmete korrastamiseks 
saate esitada elukohateate: 
• riigiportaalis eesti.ee (logige sis-

se ID-kaardi, digi-ID või mo-
biil-IDga või panga kaudu), klõp-
sates avalehel linki „Elukohateate 
esitamine“, või 

• paberil elukohajärgsesse linnaosa-
valitsusse, Tallinna Linnakantselei 
teenindusbüroosse ja Tallinna Pe-
rekonnaseisuametisse.

e-hääletamine
• Elektrooniline hääletamine või-

maldab valijal hääletada va-
limisjaoskonda minemata. 
Elektrooniline hääletamine on 
ööpäevaringne: see algab 21. 
veebruaril 2019 kell 9 ja kestab 27. 
veebruaril 2019 kella 18ni. Täp-
sem teave elektroonilise hääleta-
mise kohta on kättesaadav aadres-
silt http://www.valimised.ee/.

• E-häält saab muuta üle hääleta-
des elektrooniliselt 27. veebrua-
ril 2019 kella 18ni või hääletades 
pabersedeliga valimisjaoskon-
nas eelhääletusperioodil, s.o 
27. veebruaril 2019 kella 20ni. 
Sellisel juhul jääb kehtima vaid 
pabersedelil antud hääl ning 
e-hääl tühistatakse. Valimispäe-
val e-häält muuta ei saa.

Üldine hääletusinfo  

riigikogu valimised 2019

valijakaart
Enne valimisi saadetakse valija registrijärgsele elukoha aadressile valija-
kaart. Kui valija @eesti.ee e-posti aadress on suunatud muule e-posti aad-
ressile, saadetakse valijale e-valijakaart e-posti teel ega edastata paberil 
valijakaarti. Valijakaart saadetakse valijale hiljemalt 11. veebruaril 2019.

Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda 
kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta ning 
jaoskonnakomisjoni telefoninumber. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, 
et isik on kantud valijate nimekirja.

Valija, kes hiljemalt 16. veebruaril 2019 ei ole valijakaarti saanud või kelle 
valijakaardile kantud andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega lin-
naosavalitsuse poole selgituse saamiseks või vigade parandamiseks. Oma 
elukohaandmeid saate kontrollida ka kodanikuportaalis eesti.ee.
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Detsember 2017

Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

Valimisjaoskond nr 31
Paepargi Maxima XX, Paepargi tn 57
Tel 5411 0131

Valimisjaoskond nr 37 
Lasnamäe Centrum, Mustakivi tee 13
Tel 5411 0137

Valimisjaoskond nr 37 
Lasnamäe Centrum, Mustakivi tee 13
Tel 5411 0137

Valimisjaoskond nr 43
Läänemere keskus, 
Läänemere tee 30. Tel 5411 0143

Valimisjaoskond nr 42
Linnamäe Maxima XXX, 
Linnamäe tee 57. Tel 5411 0142

Valimisjaoskond nr 42
Linnamäe Maxima XXX, 
Linnamäe tee 57. Tel 5411 0142

Valimisjaoskond nr 32
Smuuli Maxima XX, J. Smuuli tee 9
Tel 5411 0132

Valimisjaoskond nr 29
Lasnamäe Linnaosa valitsus, 
Pallasti tn 54. Tel 5411 0129

Maakonnakeskuse 
valimisjaoskonnad

Avatud eelvalimiste ajal 21.–24. veebruaril 
kl 12-20 ja 25.–27. veebruaril kl 12-20  
ning valimispäeval 03. märtsil kl 9-20

Nb! Ümera keskuses (Laagna tee 80) 
asunud jaoskonna uus asukoht  
on Tallinna Mahtra Põhikoolis  

(Mahtra tn 60).

väljaspool elukohta hääletamist 
korraldavad jaoskonnad 

Avatud eelvalimiste ajal 25.–27. veebruaril 
kl 12-20 ja valimispäeval 03. märtsil kl 9-20
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Detsember 2017

Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Valimisjaoskond nr 28
Tallinna Pae Gümnaasium, Pae tn 5
Tel 5411 0128

Valimisjaoskond nr 26
Tallinna Teeninduskool, Majaka tn 2
Telefon 5411 0126

Valimisjaoskond nr 27
Lasnamäe Spordikompleks, Pae tn 1
Tel 5411 0127

Valimisjaoskond nr 30 
Lasnamäe Gümnaasium, Pae tn 59
Tel 5411 0130

Valimisjaoskond nr 34
Tallinna Laagna Gümnaasium, 
vikerlase tn 16. Tel 5411 0134

Valimisjaoskond nr 38 
Tallinna Mahtra Põhikool, 
Mahtra tn 60. Tel 5411 0138

Valimisjaoskond nr 39 
Tallinna Mahtra Põhikool, 
Mahtra tn 60. Tel 5411 0139

Valimisjaoskond nr 40
Tallinna Kuristiku Gümnaasium, 
K. Kärberi tn 9. Tel 5411 0140

Valimisjaoskond nr 41 
Tallinna Linnamäe vene Lütseum, 
Linnamäe tee 10. Tel 5411 0141

Valimisjaoskond nr 44 
Tallinna Läänemere Gümnaasium, 
vormsi tn 3. Tel 5411 0144

Valimisjaoskond nr 36 
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, 
Martsa tn 2. Tel 5411 0136

Valimisjaoskond nr 35
Lasnamäe vene Gümnaasium,  
J. Koorti tn 23. Tel 5411 0135

Valimisjaoskond nr 33 
Kultuurikeskus Lindakivi, 
J. Koorti tn 22. Tel 5411 0133

elukohajärgsed 
valimisjaoskonnad 
Avatud eelvalimiste ajal 
25.–27. veebruaril kl 12-20 
ja valimispäeval 
03. märtsil kl 9-20
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Detsember 2017

Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

• Valija saab elukohajärgses valimisjaos-
konnas ning kodus hääletades jaoskon-
nakomisjonilt hääletussedeli. Väljas-
pool elukohta hääletamist korraldavas 
jaoskonnas ning kinnipidamiskohas, 
asukohas või hoolekandeasutuses saab 
valija lisaks ühe sisemise ja ühe välimise 
ümbriku ning elukohajärgse ringkonna 
kandidaatide nimekirja. Nii hääletusse-
del, ümbrikud kui ka nimekiri väljasta-
takse isikut tõendava dokumendi alusel.

• Isikut tõendav dokument on riigiasutu-
se poolt väljaantud dokument, millel on 
kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, 
foto või näokujutis ja allkiri või allkir-
jakujutis. Isiku tõendamiseks sobivad 
traditsiooniliselt isikutunnistus ehk ID- 
kaart ja Eesti kodaniku pass, aga ka näi-
teks diplomaatiline pass, meremehe tee-
nistusraamat, meresõidutunnistus. Valija 
võib isikut tõendada ka muu dokumen-

diga, kui see on kehtestatud seaduse või 
selle alusel antud õigusaktiga, sellele on 
kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isi-
kukood, foto või näokujutis ja allkiri või 
allkirjakujutis ning see on kehtiv. Pen-
sionitunnistust ei käsitleta enam isikut 
tõendava dokumendina.

• Hääletussedeli täidab valija hääletuska-
biinis üksi ja iseseisvalt. Kui see ei ole 
füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda 
aidata tema palvel ja juuresolekul teine 
valija, kuid mitte tema elukohajärgse va-
limisringkonna kandidaat. Hääletamis-
sedelile kirjutab valija selleks ettenähtud 
kohta ühe kandidaadi registreerimis-
numbri, kelle poolt ta hääletab.

• Kui valija rikub hääletussedeli või avas-
tab, et sedel on defektiga, on tal võima-
lus rikutud sedel uuega asendada. Valija 
peab rikutud hääletamissedeli jaoskon-

nakomisjonile tagastama. Kui valija on 
hääletamissedelile juba märkinud oma 
valimisotsustuse, kriipsutab ta selle enne 
sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist 
läbi nii, et otsustus ei ole loetav. Valija ta-
gastatud kasutamata hääletamissedelile 
tehakse valija juuresolekul märge „tagas-
tatud“ ja sedelit ei arvestata hääletamis-
tulemuste kindlakstegemisel.

• Elukohajärgses jaoskonnas murrab vali-
ja pärast hääletussedeli täitmist selle kok-
ku ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, 
kes märgistab hääletussedeli pitsatiga. 
Valija laseb hääletussedeli valimiskasti 
ise. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu 
võimalik, võib teda aidata teine valija.

• Kodus toimub hääletamine nagu eluko-
hajärgses jaoskonnas vaid selle erisusega, 
et hääletussedelit ei märgistata pitsatiga 
enne valimiskasti laskmist.

• Väljaspool elukohta hääletamist kor-
raldavas jaoskonnas ning kinnipida-
miskohas, asukohas või hoolekande-
asutuses murrab valija hääletussedeli 
pärast selle täitmist kokku ja pistab si-
semisse (väiksemasse) ümbrikusse. Nii 
on tagatud valimiste salajasus, sest si-
semisel (väiksemal) ümbrikul puudub 
valijale viitav teave. Selleks, et valija 
antud hääl jõuaks õigesse jaoskonda, 
tuleb väiksem ümbrik omakorda pis-
ta suuremasse ümbrikusse, millele on 
trükitud valija elukohaandmed ja vii-
de hääle andnud valija elukohajärgsele 
jaoskonnale. Selle alusel jõuabki hääl 
õigesse valimisjaoskonda. 

• Valija laseb ümbrikesse pakitud hääle-
tussedeli valimiskasti ise. Kui see ei ole 
füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda 
aidata teine valija. Ümbrikku pitsatiga ei 
märgistata.

Hääletamistoimingud
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Lasnamäe Lehe reklaamihinnad
Reakuulutus (eesti või vene keeles)
• 1 rida (48 tähemärki): 3 €
• raamis 69 x 10mm: 9 €
• raamis 69 x 20mm: 19 €
Reklaam (eesti või vene keeles)

• 1/48 lehekülge, 69x30 mm: 20 €

• 1/32 lehekülge, 69x46 mm: 30 €

• 1/24 lehekülge, 69x64 mm: 60 €

• 1/16 lehekülge, 69x95 mm: 80 €

• 1/8 lehekülge, 141x95 mm või 69 x 194 mm: 150 € 

• 1/6 lehekülge, 141x128 mm: 200 €

• 1/4 lehekülge 141x194 mm või 285 x 95 mm: 300 €

• 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €

• 1/2 lehekülge 141x390 mm või 285 x 194 mm: 550 €

• A4 213x292 mm: 650 €

• 1 lehekülg 285x390 mm: 1000 €
Hindadele lisandub 20% käibemaks. 
Kujundamine 20% reklaami hinnast.
Formaatimine 10% reklaami hinnast.
Reklaami tellimine:
Krabu Grupp OÜ
Telefon: 56 706 706
www.lasnaleht.ee 
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee 

Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti 
Korteriühistute Liidu ÜLESKUTSE

Selgitame huvilisi, kes soovivad esitada tagasinõuet 
Tallinna Vee vastu ülemäärase veeteenuse hinna osas.

Riigikohus ja Konkurentsiamet on osundanud,  
et AS Tallinna Vee veeteenuste hind võib olla olnud 
aastaid põhjendamatult kõrge. Nõuete koondamine 

aitab jagada omanike vahel õigusabikulusid.  
Ootame nõudega ühinema majaomanikke, 

korteriühistud ja ettevõtteid.

 Tagasinõudest huvitatutel esitada taotlus Omanike 
Keskliidule või korteriühistute puhul Korteriühistute 

Liidule hiljemalt 28. veebruariks 2019.a.

Taotlus esitada EOKL e-posti aadressile omanikud@
omanikud.ee ja ühistute puhul ekyl@ekyl.ee

Uued tasulised teenused Medicumis

• ENDOKRINOLOOGI VASTUVÕTT
• MAKSAHAIGUSTE DIAGNOSTIKA PAKETT

• SOOLE ÄRRITUSSÜNDROOMI DIAGNOSTIKA 
PAKETT

Lasnamäe Medicumis on taas avatud  
tasuline ENDOKRINOLOOGI vastuvõtt.  

Vastuvõtte teeb dr Larissa Meledina.
Kõige sagedamini pöördutakse endokrinoloogi vastuvõtule kilpnäärme 

haiguste ja diabeediga. Dr Meledina ootab diabeedihaigeid ja nende 
pereliikmeid ka toitumisnõustamisele.

Medicumiga on liitunud tunnustatud gastroenteroloog dr Triin 
Remmel. Dr Remmeli juurde saab pööruda nii tasulisele vastuvõtule 

kui valida tasulisi diagnostilisi pakette:
• MAKSAHAIGUSTE DIAGNOSTIKA PAKETT

• SOOLE ÄRRITUSSÜNDROOMI DIAGNOSTIKA 
PAKETT

Diagnostilisse paketti on koondatud gastroenteroloogi esmane 
ja korduv vastuvõtt ning uuringud maksa- või soolehaiguste 

väljaselgitamiseks. Kõiki uuringuid on võimalik viia läbi ühel päeval.
Tasuliste teenuste puhul ei ole vaja saatekirja.

Rohkem infot ja registreerimine www.medicum.ee  
või registratuuri telefonil 605 0601.

AS Medicum Tervishoiuteenused, Punane 61, Tallinn.
Tegevusluba L03690.
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Detsember 2017

Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
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Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

Riigikogu majanduskomisjoni esimees

SVEN SESTER
kohtub valijatega
Kohtumisaja saab kokku leppida telefonil 50 49 222 
või e-posti teel sven.sester@riigikogu.ee

Arutame päevakohaseid teemasid:
• riigi majandus- ja rahanduspoliitika,
• riigikogu valimised,
• praegused Eesti elu kitsaskohad ja positiivsed küljed.

Olete oodatud!

Soovid hästi näha?

Broneeri aeg: 660 2553 
või virbi@silmatervis.ee

0 Põhjalik nägemiskontroll
0 Tipptasemel tehnika
0 Lai valik prilliraame

Eesti Nägemistervisekeskus | Virbi 10, Tallinn | www.silmatervis.ee

Meie saame 
Sind aidata


