
Tanel Renter
sporditöö koordineerija
Kuristiku Gümnaasium

14. detsembril toimus Tallin-
na Kuristiku Gümnaasiumis 
iga-aastane Tallinna koolide 
rammumehe võistlus. 

Rammumeeste alade vahel astu-
sid üles ja näitasid oma tantsulist 
liikuvust, fantaasiat ja loomin-
gulisust 6.–12. klasside rühmad.
Võistlused avas Kuristiku Güm-
naasiumi direktor Raino Liblik.

Rammumehe jõuproovil osa-
les 12 võistlejat erinevatest 
Tallinna koolidest – Kuristiku 
Gümnaasiumist, Läänemere 
Gümnaasiumist,  Pirita Ma-
jandusgümnaasiumist, Tallin-
na Teeninduskoolist, Gustav 
Adolfi  Gümnaasiumist, Musta-
mäe Reaalgümnaasiumist, Au-
dentese Spordikoolist  ja Must-
jõe Gümnaasiumist. Võistlused 
ise olid igati rammumeeste 
võistluste moodi – nii oma ala-
de valikult kui ka kohtunike 
koosseisult. Kohtunikeks olid 

Euroopa meister Meelis Peil 
ning Eesti Tõsteliidu juhatuse 
liige Erik Kuningas.
 
Kaksteist gümnaasiumi/põ-
hikooli noormeest asusid 
võistlustulle järgmistel aladel: 
70-kilogrammise kangi rinnalt 
surumine maksimum korduste 

arvu peale; 50 kg algraskuse-
ga armlift ing; 16 kg kohvri ees 
hoidmine ja 80 kg kaaluvate 
kohvritega kõnd. 

Parimateks rammumeesteks 
osutusid:
I koht: Semjon Ahmatov (Tal-
linna Teeninduskool) 

II koht:  Daniel Rudõk (Lääne-
mere Gümnaasium)
III koht: Toomas Erik Uus (Pi-
rita Majandusgümnaasium)
Suur tänu Lasnamäe Linnaosa 
Valitsusele, Kuristiku Güm-
naasiumile ning võistluse teh-
nilise lahenduse pealikule Ai-
var Metsaveerele. 

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. jaanuari seisuga Lasnamäel 119 701 inimest. Võrreldes detsembrikuuga vähenes elanike arv 45 inimese võrra.
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Musklite võidukäik 
Kuristiku Gümnaasiumis

Lasnamäe 
linnaosa ootab 
Lasnamäe 
aasta kodaniku 
kandidaate
Lasnamäe linnaosa vanem Maria 
Jufereva kuulutab välja konkursi 
Lasnamäe aasta kodaniku leid-
miseks. 

Lasnamäe aasta kodanik kuulu-
tatakse välja 16. veebruaril Eesti 
Vabariigi 100. aastapäevale pühen-
datud linnaosavanema vastuvõtul. 

Lasnamäe aasta kodaniku aunime-
tus on tunnustus, mis omistatakse 
inimesele, kes on silma paistnud 
panusega Lasnamäe arengusse 
või tegevusega, mis on muutnud 
ühiskonda hoolivamaks.

Ettepanekus  tuleb kirjeldada, miks 
esitatud kandidaat võiks väärida 
Lasnamäe 2018. aasta kodaniku 
tiitlit. Kandidaate aunimetusele 
võivad esitada kõik füüsilised ja 
juriidilised isikud.

Palume ettepanekud saata 
hiljemalt 6. veebruariks e-posti 
aadressile valentina.moskaljova@
tallinnlv.ee.



2

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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Kes saavad toetust taotleda

Taotleja peab vastama järgmis-
tele tingimustele:
• taotlejal puudub riiklike ja 

kohalike maksude võlg ning 
tal ei ole linnale muid võlg-
nevusi või on need ajatatud;

• taotleja suhtes ei ole algata-
tud likvideerimis-, saneeri-
mis- ega pankrotimenetlust.

Toetuse suurus

Koolitustoetuse summa on 
kuni 130 eurot kalendriaastas 
korteriühistu kohta.

Toetuse andmise tingimused

Koolitustoetust on korteri-
ühistul võimalik taotleda pä-
rast korteriühistutele mõel-
dud koolitusel osalemist ning 

koolituse maksumuse tasumist 
koolitajale.

Koolitustoetust antakse järg-
mistel tingimustel:
• koolituse on korraldanud 

Eesti Korteriühistute Liit või 
Eesti Kinnisvara Korrashoiu 
Liit;

• koolitus on toimunud taotlu-
se esitamise aastal;

• selle aasta eelarves on koo-
litustoetuse maksmiseks 
kavandatud vahendid.

Koolitustoetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks esitab 
taotleja esindusõiguslik isik 
vormikohase taotluse Tallinna 
Linnavaraametile linna mitte-
tulundustegevuse toetuste in-
fosüsteemi iseteeninduskesk-
konnas.

Koolitustoetuse taotlusele lisa-
takse:
• mittetulundusühingu Eesti  

Korteriühistute Liit või mittetu-
lundusühingu Eesti Kinnisvara 
Korrashoiu Liit väljastatud 
tõend taotluses nimetatud isiku 
koolitusel osalemise kohta;

• koolituskulude kandmist 
tõendavad kuludokumendid;

• volikiri, kui taotluse esitab 
volitatud isik.

Koolitustoetuse väljamaks-
mine

Amet teeb nõuetekohase taot-
luse alusel otsuse seitsme päeva 
jooksul pärast andmete kontrol-
limist. Koolitustoetus kantakse 
üle taotluses märgitud arveldus-
kontole 21 päeva jooksul pärast 
koolitustoetuse andmise kohta 
otsuse tegemist. 
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Hea Lasnamäe elanik!
Õnnitlen sind veel kord möö-
dunud talvepühade puhul 
ning soovin sulle kogu hin-
gest igati edukat 2018. aas-
tat. Olen kindel, et see aasta 
kujuneb eriliseks ja üllatuste-
rohkeks.

Tänavu tähistab Eesti Va-
bariik oma 100. sünnipäe-
va ning meie linnaosagi ei 
jää sellest suurest ja helgest 
sündmusest kõrvale. Arvan, 

et kõik inimesed, kes valisid oma koduks Eesti, armastavad sii-
ralt meie riiki ning soovivad talle kestmist ja õitsengut. Sama 
võib öelda ka meie linnaosa elanike kohta, kelle kaasabil on 
Lasnamäe muutunud viimastel aastatel eriti elamissõbrali-
kuks. Tänan neid korteriühistuid ja nende liikmeid, kes linna 
ja linnaosavalitsuse abiga tegid korda oma hoovid ja fassaadid.

Omalt poolt teeb linnaosavalitsus kõik selleks, et Lasnamäe 
huvid oleksid parimal võimalikul moel esindatud ka linna 
tasemel. Sellepärast algas tänavu parkimismaja projekti el-
luviimine, mis peaks leevendama parkimiskohtade vähesuse 
probleemi. Jätkub ka teede remont, aga heakorra tagamisele 
suunatakse rohkem vahendeid.

Hea lasnamäelane, oleme sinu jaoks varunud ka mitu üllatust 
põnevate kultuuriürituste näol, millest enamik on pühenda-
tud Eesti Vabariigi juubelile. Igal üritusel olen nii mina kui ka 
teised linnaosavalitsuse töötajad avatud sinuga suhtlemiseks, 
oleme valmis kuulama sinu rõõme ja muresid. Enamik üritus-
test toimub Kultuurikeskuses Lindakivi.

Maria Jufereva
Linnaosavanem

LINNAOSAVALITSUSE VEERG

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

Saun on suletud:
14.02 – sanitaarpäev

NB! 23.02 – lühendatud tööpäev

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2

Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Veebruaris 2018 toimuvad järjekordsed 
korteriühistute infopäevad. 

Aeg: 2. veebruar kell 17:30 (vene 
keeles) Kultuurikeskuses Lindakivi

9. veebruar kell 17:30 (eesti keeles) 
Kultuurikeskuses Lindakivi

Teema: Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus

Esinejad: Danil Lipatov, Progressor Õigusbüroo OÜ partner, 
jurist

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Korteriühistute koolitustoetus

Detsembrikuu lõpus asus Lasnamäe linnaosa va-
nema asetäitja ametikohale Indrek Ahlberg, kes 
hakkab kureerima Lasnamäel sotsiaalhoolekan-
de valdkonda. Indrek Ahlberg on lõpetanud Tar-
tu Ülikooli õigusteaduskonna ja omab pikaaegset 
töökogemust Tallinna linna avalikus teenistuses, 
olles töötanud Tallinna Kesklinna Valitsuses ning 
viimati Mustamäe Linnaosa Valitsuses vanema 
asetäitjana. 

„Tegevusvaldkond on minu jaoks huvitav ning 
usun, et juriidilist haridust ning pikaaegset 
omavalitsuse töökogemust omava ja empaa-
tiavõimelise inimesena  saan kindlasti hakka-
ma,“ ütles Ahlberg.

Kultuuri- ja noorsootöö valdkonna eest vastu-
tab alates 2018. aasta algusest linnaosa vanema 
asetäitja, endine Riigikogu kantselei töötaja Ma-
nuela Pihlap. Viimased kuus aastat töötas Pihlap 
Silikaat Grupis kommunikatsiooni- ja turun-
dusjuhina, vastutades muude tegevuste seas Jär-
ve keskus turunduskampaaniate eest.   

„Pärast kuueaastast tööd erasektoris soovin anda 
oma panuse linna arenguks. Endise haridustöö-

tajana ning sportliku inimesena usun ma, et tun-
nen noorsootöö, hariduse ja kultuuri valdkonda 
ning saan kaasa aidata nende arengule Tallinna 
suurimas linnajaos,“ ütles Pihlap.    

Pihlap on töötanud veel Riigikogus Keskerakon-
na fraktsiooni sekretariaadi juhatajana, Rahva-
liidu pressiesindajana, Keskkonnaministeeriu-
mi pressiesindajana ja Viimsi Gümnaasiumis 
loodusteaduste õpetajana.   Manuela Pihlap  on 
lõpetanud Tartu Ülikoolis bioloogia-geograafia  
teaduskonna ja saanud loodusteaduste õpetaja 
kutse. 

Muudatused Lasnamäe Linnaosa  
Valitsuse juhtkonnas
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Jelena Verhogljad
Õpetaja, algklassde aineühen-
duse juhataja
Lasnamäe Vene Gümnaasium

Nii mitmeski koolis on oma 
traditsioonilised üritused, 
mille üle uhkust tunda ja mil-
lest hea meelega võtavad osa 
ka teiste koolide lapsed. Ei 
ole erandiks ka Lasnamäe 
Vene Gümnaasium, kus juba 
kuuendat korda toimus pro-
jekt „Eesti autorite lehekülge-
del“.  

Peale Tallinna koolilaste võtsid 
10. novembril aset leidnud üri-
tusest osa ka õpilased Tartust, 
Kohta-Järvelt ja Maardust. 

Iga aastal tutvuvad projektis osa-
lejad uue eesti autori – kelleks 
võib olla nii klassik kui ka päris 
noor, ka eesti õpilastele seas vä-
hetuntud kirjanik – loominguga. 
Vahel tulevad õpilastele külla ka 
kirjanikud ise. Nii osales üritu-
sel näiteks Kunksmoori „ema“ 
Aino Pervik. Raamatute „Lepat-
riinu ja pingviin“ ning „Võlur 
Sinku-Vinku ja nõiatrall“ autori 
Markus Saksatammega kohtu-
sid lapsed aga raamatukogus. 
Niisiis on projekti eesmärk tut-
vustada vene koolide õpilastele 
eesti kirjanike loomingut nende 
emakeeles.

Kuna asendamatuks abiks on 
siinkohal tõlkijad, kutsusime 

ka seekord külla toimetaja ja 
tõlkija Tatjana Teppe. Aastast 
aastasse osaleb žürii töös ka 
Aino Perviku ja Kristiina Kassi 
lasteraamatud vene keelde tõlki-
nud Maia Melts. Ürituse suureks 
fänniks on ka Tähekese peatoi-
metaja Ilona Martson, kes juba 
teist aastat järjest tuleb hindama 
meie osalejate  panust.  Projek-
ti alaliseks sponsoriks ja ideede 
genereerijaks sai KPD kirjastuse 
direktor Valentina Kašina. Just 
tema ettepanekul otsustati pü-
hendada üritus Oskar Lutsule, 
kelle 130. sünniaastapäev leidis 
tänavu palju kajastamist. Vikto-
riini jaoks valiti seekord Oksar 
Lutsu „Nukitsamees“.

Erakordse projekti ettevalmis-
tamisele pühendas Lasnamäe 
Vene Gümnaasiumi õpetajas-
kond pea kaks kuud. Teise žürii 
püsiliikme, Tallinna Keskraa-
matukogu väliskirjanduse osa-

konna juhataja Nadežda Gerjaki 
sõnul ei ole ükski viktoriini üles-
annetest kuue aasta jooksul veel 
kordunud. Sel korral sai nii õpi-
laste kui ka žüriiliikmete lem-
mikuks filmiülesanne, kus lõike 
„Nukitsamehe“ filmist pidi sidu-
ma sisult sobivate vanasõnade-
ga. Meeldejäävaks kujunesid ka 
õpetlikud „peatused“, kus osa-
lejad avardasid oma silmaringi, 
saades uusi teadmisi loodusest 
ja loomadest ning omandades 
orienteerumisoskusi.

Projekti korraldajad tänavad 
kõiki õpetajaid, kes leidsid aega 
projekti ettevalmistamiseks ja 
õpilaste kaasamiseks. Eraldi tä-
name Lasnamäe Linnaosa Va-
litsust rahalise ja moraalse toe 
eest. Usume, et ka tulevikus 
saame üheskoos tutvustada vene 
koolides õppivatele lastele eesti 
autorite loomingut. 

Eesti autorite lehekülgedel

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn 
Telefon: 645 7700
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/lasnamae

LASNAMÄE LEHT
E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Reklaaami tellimine, 
kirjastus ja levi  Päike OÜ 
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

ÜRITUSED DETSEMBER-JAANUAR
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee

AJAKAVA
19.12 kell 18.00   “Jõulutähed”. Laste laulustuudio Nupukesed 
kontsert. Pilet 3 €, eelkooliealistele lastele tasuta.    
21.12 kell 18.00    Tip-Top klubi jõulukontsert. Pilet 5 €. 
22.12 kell 18.00    “Jõulud Nupukestega”. Laste laulustuudio 
Nupukesed, koreograafiastuudio Lootos, tantsustuudio Onyx 
jõulukontsert. Pilet 3 €, eelkooliealistele lastele tasuta.           
23.12 kell 17.00    10 aasta juubeli kontsert “Vene tähed 
Eestis”. Sergei Maasin jpt. Külalisena Irina Emirova. Pilet 10 € 
27.12 kell 18.00    Loomingukeskus Aplaus kontsert. Tasuta 
30.12 kell 18.00    „Uusaasta kontsert”. MTÜ Kultuurikeskus 
Diapasoon. Pilet 7 € 
12.01 kell 18.00    Natalie Vinnitskaja galakontsert.  
Pilet 10-20 €                                 
20.01 kell 19.00    Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt 
Ragnar&Co bänd. Pilet 5 € 

NÄITUS
10.12 – 31.12  Kunstnik Vadim Berezin
02.01 – 31.01    Kunstnik Aleksander Tankman

Lasnamäe Lastekeskuse
mõõduka hinnaga huviringid ja 

keelteklubid 7–17-aastastele lastele
 
Huviringid:
• Tantsustuudio
• Teatristuudio 
• Kunst
• Käsitöö
• Kokandus
• Sport
• Psühholoogia
• Infotehnoloogia  

Ümera 46 (eraldi sissepääs) 
Bussid: 7, 13, 35, 50, 56, 65, 67 (Seli peatus) 

www.llk.tln.edu.ee

Info ja registreerimine: Tel 635 6828, 635 7030, 551 1977
E-post: juhataja@llk.tln.edu.ee

Tallinna Tondiraba Huvikool huviringid 
2017/18 õppeaastal:
• Disain ja käsitöö 
• Keraamika ja skulptuur
• Disain ja rõivaste modelleerimine
• Floristika ja lilledisain
• Joonistamine ja maalimine 
• Fotograafia
• Loodusuurijad
• Veeb ja programmeerimine
• Legokonstrueerimine ja robototehnika
• Puiduõpetus
• Automudelism
• Telekids – laste filmistuudio
• Arengukool
• Logorütmika 
• ABC kool
• IKT loodusteadustes
• Põnevad eksperimendid
• Male
• Kulinaariakool
• Tants 

Keelte suhtlusklubid:
• Eesti keel
• Inglise keel
• Prantsuse keel

Eelregistreerimine ja info:
http://www.tallinn.ee/est/

tondirabahk/

HEAD UUT
AASTAT!
ALEKSANDR ZDANKEVITŠ
Tallinna Linnavolikogu liige
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Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411,  
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
27.01 kell 19.00 Võistlustantsuklubi ja  
tantsuklubi Fortuna (Valgevene) kontsert. Pilet 5–10 €
28.01 kell 18.00 “Aladdin ja Jasmine“ – tantsuetendus.  
Pilet 5–10 €
31.01 kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert.  
Klaveril Vladimir Ignatov, viiulil Vladimir Skamnitski.  
Kavas: Beethoveni sonaadid. Tasuta
10.02 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Black&White. 
Pilet 5 €
11.02 kell 12.00 Lindakivi talent. Pilet 3 €
14.02 kell 18.00 Sõbrapäeva kontsert. Pilet 5 €
15.02 kell 18.00 Tantsuteater Polly sõbrapäeva kontsert.  
Pilet 7 €
23.02 kell 18.00 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert. Tasuta
25.02 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You.  
Pilet 5 €
28.02 kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert.  
Klaveril Vladimir Ignatov, viiulil Vladimir Skamnitski.  
Kavas: Beethoveni sonaadid. Sissepääs tasuta

NÄITUS
03.01–01.02 Kunstnik Aleksander Lefbardi näitus  
“Kujude evolutsioon”
03.02–12.03 Yury Podorvanovi maalide näitus

Alates 1. jaanuarist 2018 tõu-
sis Tallinnas pensionilisa toe-
tuse määr seniselt 76,70 eu-
rolt 100 euroni.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõ-
nul on Tallinna linn juba aas-
taid maksnud pensionäridele 
ühekordset toetust, kuid nüüd 
on põhjust rõõmustada, sest 
linna 2018. aasta eelarves on 
leitud vahendeid tõsta toetuse 
määr 100 euroni. 

„Tallinn hoolib oma eakamast 
seltskonnast ning Eesti Vabarii-
gi 100. sünnipäeva puhul leian, 
et see on kena kingitus, mis linn 
oma pensioniealistele Tallinna 
kodanikele tänavu kingib. See 
on kindlasti väga oluline tõus 
paljude inimeste jaoks,“ sõnas 
abilinnapea Mölder.

Mölderi sõnul räägivad sellest 
enne valimisi ka kõik poliiti-
kud, et pensionilisa on tarvis 
suurendada. „Tallinna linn 
seda aga teeb ning usun, et meil 
on välja töötatud laialdane ja 
kõiki abivajajate gruppe hõl-
mav sotsiaaltoetuste süsteem, 
sh sünnitoetuse maksmine ja 
lapsehoiuteenuse hüvitamine, 
koolitoetus, tasuta toit kooli-
des ja lasteaedades, erinevad 
vajaduspõhised peretoetused, 
toimetulekutoetus, pensionili-
sa jpm,“ lisas Mölder.

Pensionilisa makstakse vana-
dus- ja töövõimetuspensioni 
saajaile ning täisealistele rah-
va- ja toitjakaotuspensioni 
saajaile tingimusel, et toetuse 
taotleja on rahvastikuregistri 
andmetel Tallinna linna elanik 

vähemalt aasta enne toetuse 
taotlemise aasta 1. jaanuarit 
ning on kantud riiklikku pen-
sionikindlustuse registrisse.

Taotlemisõigus on kaks kuud 
(sünnikuule eelnev ja sünni-
kuu). Toetuse maksmise kord 
näeb ette, et toetust ei saa taot-
leda pensionile jäämise aastal. 
Avalduse peavad esitama ai-
nult esmakordsed taotlejad. 

Sotsiaal- ja Tervisehoiuame-
ti koostööpartnerid pakuvad 
pensioniealistele Tallinna ko-
danikele ka mitmeid soodus-
tusi. Näiteks saavad Tallinna 
eakad odavamalt prillid, ra-
vimid, arvutiabi jms. Soo-
dustuste kohta saab täpsemat 
informatsiooni Tallinna ko-
dulehelt.

Tallinnas tõusis uuest aastast 
pensionilisa

Lasnamäe Lastekeskuse mõõduka hinnaga 
huviringid ja keelteklubid 7–17-aastastele lastele

Huviringid:
• Tantsustuudio
• Teatristuudio 
• Kunst
• Käsitöö
• Kokandus
• Sport
• Psühholoogia
• Infotehnoloogia 

Keelte suhtlusklubid:
• Eesti keel
• Inglise keel
• Prantsuse keel

Ümera 46 (eraldi sissepääs)
Bussid: 7, 13, 35, 50, 56, 65, 67 (Seli peatus)
www.llk.tln.edu.ee
Info ja registreerimine:
Tel 635 6828, 635 7030, 551 1977
E-post: juhataja@llk.tln.edu.ee
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УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Ул. Палласти, 54, 11413 Таллинн
Тел. 645 7700
Э-почта: lasnamae@tallinnlv.ee
Страница: www.tallinn.ee/lasnamae

ГАЗЕТА ЛАСНАМЯЭ
E-mail: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Заказ рекламы, издание и 
распространение газеты
Päike OÜ / Тел. 602 7774, 5645 4308
E-mail: info@lasnamaeleht.ee

                                       

Елена Верхогляд
Учитель, руководитель 
методического объединения 
начальных классов 
Таллиннская русская гимназия

Многие школы гордятся 
своими традиционными 
мероприятиями, в которых 
принимают участие и гости 
из других школ. Не являет-
ся исключением и Ласна-
мяэская русская гимназия, 
в которой уже шестой год 
подряд прошел проект под 
названием «По страницам 
книг эстонских авторов».

В этом году мероприятие про-
шло 10 ноября,  и помимо тал-
линнских школьников в нем 
приняли участие гости из Тар-
ту, Кохтла-Ярве и Маарду. 

Каждый год участники проек-
та знакомятся с творчеством 
одного из эстонских авторов 
– как классиков, так и совсем 
молодых, не очень известных 
даже  эстонским школьникам. 
Иногда писатели и сами при-
ходят в гости. Так, на меро-
приятии уже побывала «мама» 
неподражаемой Бабы-Моры 
Айно Первик,  с автором же 
сказок «Божья коровка и пинг-
вин» и «Признания сказоч-
ника. Как это было на самом 
деле» Маркусом Саксатаммом 
дети встречались в библиоте-
ке. Таким образом, основная 

цель проекта – познакомить 
детей из русских школ с твор-
чеством эстонских писателей, 
но на родном для учеников 
языке. 

В этом очень помогают пере-
водчики, поэтому и на этот 
раз в гости к ребятам при-
шла редактор и переводчик  
Татьяна Теппе. Бессменным 
членом жюри является и 
Майя Мельц, автор перево-
дов таких известных книг, как 
«Курноска на метле», «Кас-
пер» и «Паула-продолжение».  
Большой поклонницей меро-
приятия является и главный 
редактор журнала «Тяхеке» 
Илона Мартсон, которая уже 
второй год подряд приходит, 
чтобы оценить остроумие 
наших участников. Посто-
янным спонсором и вдохно-
вителем для проекта стала 
директор издательства КПД 
Валентина Кашина. Имен-
но она предложила посвя-
тить очередное мероприятие 
Оскару Лутсу, 130-летие со 
дня рождения которого ши-
роко отмечалось в этом году. 
Для викторины была выбрана 
книга «Мальчик с рожками».  
 
Команда учителей Ласнамяэ-
ской русской гимназии боль-
ше двух месяцев готовила 
уникальный проект. По сло-
вам еще одного бессменного 
члена жюри – заведующей 
отделом литературы на ино-
странных языках Таллинн-

ской центральной библиотеки 
Надежды Герьяк, за шесть лет 
ни одно задание викторины ни 
разу не повторилось. В этом 
году и детям, и членам жюри 
особенно понравилось зада-
ние, в котором ребята должны 
были просматривать отрыв-
ки из одноимённого фильма 
и подбирать к ним подходя-
щие по смыслу пословицы. 
Запомнились и познаватель-
ные «станции», на которых  
участники смогли расширить 
свой кругозор, обогатиться 
новыми знаниями о живот-
ных, природе и даже приобре-
сти навыки ориентирования. 
 
Организаторы выражают бла-
годарность всем учителям, 
которые нашли время, чтобы 
подготовить и привести де-
тей на этот проект. Отдель-
ное спасибо управе Ласнамяэ 
за финансовую и моральную 
поддержку.  Хочется верить, 
что и в следующем году мы 
продолжим знакомить ребят 
с произведениями эстонских 
авторов.   

По страницам книг эстонских авторов

СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО ГОДА!
АЛЕКСАНДР ЗДАНКЕВИЧ
Депутат Таллиннского 
городского собрания

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ
Центр культуры «Линдакиви» 
Я. Коорти, 22, тел. 646 2411 
www.lindakivi.ee

ПРОГРАММА
19.12 в 18.00   «Рождественские звёзды». Концерт 
детской эстрадно-вокальной студии «Кнопочки».  Билет 
3 €, дошкольникам вход свобдный. 
21.12 в 18.00    Рождественский концерт клуба «Tip-
Top». Билет 5 €. 
22.12 в 18.00    Концерт «Рождество c 
Кнопочками». Билет 3 €, дошкольникам вход свобдный. 
23.12 в 17.00    Юбилейный концерт «Русские звезды в 
Эстонии». Сергей Маасин и др. Гостья концерта Ирина 
Эмирова. Билет 10 €. 
27.12 в 18.00    Концерт творческого центра «Аплаус». 
Вход свободный. 
30.12 в 18.00    Новогодний концерт MTÜ Kultuurikeskus 
Diapasoon. Билет 7 €. 
12.01 в 18.00    Гала-концерт Натали Винницкой. Билет 
10-20 €.                            
20.01 в 19.00    Танцевальный вечер с ансамблем 
Ragnar&Co bänd. Билет 5 €. 

ВЫСТАВКА
10.12 – 31.12  Художник Вадим Березин
02.01 – 31.01    Художник Александер Танкман

Кружки и языковые клубы Ласнамяэского 
детского центра для детей от 7 до 17 лет

Кружки:
• танцевальный
• театральный
• художественный
• рукоделия
• кулинарный
• спортивный
• психологический
• инфотехнологии

Информация и регистрация: 
Тел.: 635 6828, 635 7030, 551 1977
Эл. почта: juhataja@llk.tln.edu.ee  

Приём в кружки и студии Таллиннской школы по 
интересам Тондираба на 2017/18 учебный год:

• Дизайн, текстиль, изготовление кукол 
• Керамика и скульптура 
• Дизайн и моделирование одежды 
• Флористика и цветочный дизайн 
• Рисование и живопись
• Фотография 
• Исследователи природы 
• Вэб и программирование 
• Легоконструирование и робототехника
• Деревообратка
• Автомоделирование 
• Telekids – детская студия фильмов 
• Школа развития 
• Логоритмика 
• ABC школа 
• Инфотехнологии в естествознании
• Увлекательные эксперименты 
• Шахматы 
• Школа кулинарии
• Танцы (спортивные, эстрадные)

Предварительная регистрация  и информация по адресу:
http://www.tallinn.ee/est/tondirabahk/

Языковые клубы 
общения: 
• эстонский
• английский
• французский

Tallinna Tondiraba Huvikool huviringid 2017/18 
õppeaastal:

• Disain ja käsitöö 
• Keraamika ja skulptuur
• Disain ja rõivaste modelleerimine
• Floristika ja lilledisain
• Joonistamine ja maalimine 
• Fotograafia
• Loodusuurijad
• Veeb ja programmeerimine
• Legokonstrueerimine ja robootika
• Puiduõpetus
• Automudelism
• Telekids – laste filmistuudio
• Arengukool
• Logorütmika 
• ABC kool
• IKT loodusteadustes
• Põnevad eksperimendid
• Male
• Kulinaariakool
• Tants

Eelregistreerimine ja info:
http://www.tallinn.ee/est/tondirabahk/

ÜRITUSEd jAANUAR-VEEbRUAR

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Pallasti 54, 11413 Tallinn 
Telefon: 645 7700
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee 
www.tallinn.ee/lasnamae

LASNAMÄE LEHT
E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee 
Reklaami tellimine, kirjastus ja levi 
Krabu Grupp OÜ / Telefon: 56 706 706 
E-post: lasnaleht@krabugrupp.ee 
www.lasnaleht.ee 
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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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2018. aasta maksuvaba tulu 
tõus 500 euroni tähendab, et 
senisest palju hoolikamalt tu-
leb hakata silmas pidama oma 
aastast brutotulu. Lihtsam on 
see siis, kui sissetulek pärineb 
ühest kohast. Keerulisemaks 
läheb sellisel juhul, kui välja-
makse tegijaid on mitu.

Kui saad brutotöötasu kõikide 
tööandjate peale igakuiselt kok-
ku alla 1200 euro, siis on sinu 
maksuvaba tulu suurus 500 eu-
rot. Avalduse maksuvaba tulu 
arvestamiseks saad teha töö-
andjale ja kui oled avalduse juba 
kunagi varem esitanud, siis teeb 
raamatupidaja nüüd selle arves-
tuse sinu eest. 

Kui sinu tasu mitmelt töökohalt 
on kuus kokku üle 2100 euro, 
siis sulle maksuvaba tulu ette 
nähtud ei ole. Palu sellel tööand-
jal, kes siiani sinu maksuvaba 
tulu on arvestanud, arvestada 
edaspidi selle suuruseks 0 eurot 

või tulevikus ära üldse avaldust 
esita.   

Kui sinu tasu mitme tööand-
ja peale kokku jääb aga nende 
summade vahele, siis jääb sinu 
maksuvaba tulu summa 0 euro 
ja 500 euro vahele. Täpse mak-
suvaba summa leidmiseks liida 
kokku enda brutotöötasud kuus 
ja kasuta valemit 500 – 0,55556 x 
(sinu kuine brutotulu-1200). 

Täielik ülevaade sinu 
sissetulekute suurusest  
on vaid sul endal

Kui oled oma eeldatava maksu-
vaba tulu suuruse välja arvesta-
nud, siis pead seda tööandjat, 
kes sulle töötasu makstes on 
siiani maksuba tulu arvestanud, 
teavitama, kas loobud maksu-
vaba tulu arvestamises õigusest 
osaliselt või täielikult. Kui tead 
juba ette, et sinu töötasu võib 
aasta jooksul muutuda või on 
lootust saada preemiat, siis ta-

suks ka maksuvaba tulu suuruse 
arvestamisel seda arvesse võtta. 

Näiteks kui valemi järgi on sul 
iga kuu õigus saada maksuvaba 
tulu 100 eurot, siis mõningase 
kõikumise arvesse võtmiseks 
tasuks tööandjale tehtud aval-
duses märkida sellest väiksem 
summa. Nii vähendad võimalust 
hiljem tulumaksu juurde maks-
ta. Ja kui maksadki aasta jooksul 
rohkem tulumaksu, saad 2019. 
aasta alguses esitatava tuludekla-
ratsiooniga selle osa tulust taga-
si. Ja seda ka sel juhul, kui palud 
tööandjal seda üldse mitte arves-
tada. 

Näide
Teenid igakuiselt kahes töökohas 
mõlemas brutotöötasu 1000 eu-
rot ehk kokku 2000 eurot kuus 
ning lased ühel tööandjal endale 
maksuvaba tulu rakendada täies 
ulatuses (500 eurot). Tulumak-
su peetakse selles töökohas kinni 
vaid 500 eurolt, teises töökohas 

maksuvaba tulu ei arvestata ja 
tulumaks peetakse kinni 1000 
eurolt ehk tervest brutotulust. 
Kui esitad 2019. aasta alguses tu-
ludeklaratsiooni, siis selle järgi on 
sinu aastatulu 24 000 eurot, mil-
le puhul maksuvaba tulu suurus 
aastas on 666,72 eurot ehk 55,56 
eurot kuus. See tähendab, et 1. 
juuliks 2019 tuleb sul tulumaksu 
juurde maksta.
Sellise olukorra vältimiseks tuleb 
sul endal teavitada oma tööand-
jat, et loobud maksuvaba tulu 
arvestamise õigusest täielikult või 
lubad arvestada maksuvaba tulu 
näiteks 55 eurot kuus. Või siis võ-
tad arvesse ka aasta jooksul või-
maliku preemia või mõne muu 
ootamatu tulu saamise ning esi-
tad tööandjale maksuvaba tulu 
suuruseks hoopiski 0 eurot. 

Märgi e-MTAsse oma 
kasutuses olevad 
kontaktandmed

E-maksuametisse/e-tolli lisan-

dub võimalus jooksvalt näha, kui-
palju on erinevad väljamaksjad 
sulle tasu maksnud ja maksuvaba 
tulu kasutanud. Kui maksuvaba 
tulu on kasutatud üle piirmäära, 
saab näha ka võimalikku täien-
davat tulumaksukohustust, mis 
tekib tuludeklaratsiooni esitami-
sel. See on prognoos, sest kui sis-
setulek aasta jooksul muutub, siis 
muutub ka maksuvaba tulu suu-
rus. Samuti puudub MTA-l info 
täiendavate tulude ja võimalike 
mahaarvamiste kohta, mis tuleb 
esitada alles järgneva aasta tulu-
deklaratsioonil.

• Mitme sissetuleku puhul tead 
vaid sina ise oma kogutulu 
suurust, seega arvuta maksu-
vaba tulu suurus ise või kasuta 
veebis olevaid kalkulaatoreid. 

• Kui sa avaldust ei esita või pa-
lud arvestada väiksemas ma-
hus kui sulle on ette nähtud, 
siis saad enammakstud tulu-
maksu 2019. aasta tuludekla-
ratsiooniga tagasi. 

2018. aasta maksuvaba tulu tõus 
500 euroni tähendab, et tuleb 
hakata silmas pidama oma aas-
tast brutotulu. Kõige rohkem 
muutub maksuvaba tulu arves-
tus töötava pensionäri jaoks, 
kelle jaoks hakkab kehtima sa-
muti sissetuleku suurusest sõl-
tuv kuni 500-eurone maksuva-
ba tulu, kuid ära kaob täiendav 
maksuvabastus pensionilt. 

Kui oled töötav pensionär ja saad 
lisaks töötasule ka Sotsiaalkind-
lustusametilt pensioni (sh vana-
duspension, toitjakaotuspension, 
töövõimetuspension, eripensio-
nid ja pensionilisad) igakuiselt 
kokku alla 1200 euro, siis raken-
dub sulle maksuvabastus 500 eu-

rolt. Kui brutotöötasu ja pension 
kokku aga ületab 1200 euro, siis 
pead maksuvaba tulu suuruse 
leidma valemiga 500 – 0,55556 
x (sinu kuine brutotulu kokku - 
1200) ja vastavalt saadud summa-
le esitama maksuvaba tulu aval-
duse. Arvutuste lihtsustamiseks 
leiad internetist ka mitmeid kal-
kulaatoreid, mis aitavad sind täp-
se maksuvaba summa leidmisel. 
Näiteks kalkulaator.ee veebilehe 
abil saad enda maksuvaba tulu ar-
vutada ja erinevate tuluprognoo-
sidega katsetada.  Pead arvestama, 
et tööandja või Sotsiaalkindlustu-
samet ei tea ega saa arvesse võtta 
sinu töötasu ja pensioni kokku. 
Seega pead ise otsustama, millises 
summas esitad maksuvaba tulu 

avalduse tööandjale või Sotsiaal-
kindlustusametile . 

Näide 
Teenid igakuiselt brutotöötasu 
1000 eurot ja saad vanaduspen-
sioni 425 eurot, siis on tuludek-
laratsiooni kohaselt sinu aasta-
tulu 17 100 eurot, mille puhul 
on maksuvaba tulu suurus 4500 
eurot aastas ehk 375 eurot kuus. 
Et vältida pärast tuludeklarat-
siooni tegemist tulumaksu juur-
de maksmist, pead ise tööandjat 
või Sotsiaalkindlustusametit tea-
vitama, et arvestataks sulle mak-
suvaba tulu 375 eurot kuus. Kui 
aasta jooksul võib tulla ka muid 
prognoosimatuid tulusid, siis 
võid maksuvaba tulu suuruseks 

märkida igaks juhuks ka väik-
sema summa. Nii väldid 2019. 
aastal oma tulusid deklareerides 
tulumaksu juurde maksmist.  

Kui sinu pension ja brutosis-
setulek kuus keskmiselt ületab 
aga 2100 eurot, siis alates 2018. 
aastast on kogu sinu tulu, sh 
pension maksustatud. Võrrel-
des 2017. aastaga jääb töötaval 
ja üle 2100 euro kuus teenival 
pensionäril selle tulemusel kuni 
83 eurot kuus vähem kätte.

Märgi e-MTAsse oma kasutu-
ses olevad kontaktandmed

Kindlasti hoia e-maksuame-
tis/e-tollis kasutuses olevad 

kontaktid, sest nii saab mak-
su- ja tolliamet sind teavitada, 
kui sinu sissetuleku suurust ar-
vestades hakkab sulle ette näh-
tud maksuvaba tulu täis saama. 
Samuti saad sellel ise ameti 
e-keskkonnas silma peal hoida. 
Rohkem infot maksuvaba tulu 
kohta leiad ameti kodulehelt 
www.emta.ee/maksuvaba-tulu  

• Maksuvaba tulu saab arvesta-
da tööandja või töötava pen-
sionäri puhul tööandja või 
sotsiaalkindlustusamet. 

• Mitme sissetuleku puhul tead 
vaid sina ise oma kogutulu suu-
rust, seega arvuta maksuvaba 
tulu suuruse ise või kasuta vee-
bis olevaid kalkulaatoreid. 

Maksuvaba tulu arvutamine mitmel töökohal töötades

Kuidas arvutada maksuvaba tulu, kui oled töötav pensionär?

SA Kiusamisvaba Kool kutsub kõiki 
Tallinna koole üles liituma kiusami-
se ennetamise ja vähendamise prog-
rammiga KiVa. Huvitatud koolide 
sooviavaldusi oodatakse kuni 16. 
veebruarini.
 
Uuringud näitavad, et iga neljas kuni 
viies Eesti koolilaps on kiusamise oh-
ver. “Kiusamine on seega tõsine prob-
leem, mis mõjutab nii laste vaimset 
kui ka füüsilist tervist, aga ka õpitu-
lemusi, enesehinnangut ja mina-pildi 
kujunemist ehk ühe tulevase täiskas-
vanu edasist elu tervikuna,” selgitab 
sihtasutuse Kiusamisvaba Kool te-

gevjuht Triin Toomesaar. “Seetõttu 
on äärmiselt oluline koolidel tegeleda 
kiusamise süsteemse ja järjepideva 
ennetamise ja vähendamisega,” on ta 
konkreetne.
 
Turu Ülikooli teadlaste poolt välja 
töötatud teadus- ja tõenduspõhine 
KiVa-programm pakub selleks väga 
konkreetset tööriista, sisaldades hul-
galiselt praktilisi tegevusi ja materjale, 
sh veebipõhist õpet.
 
Hetkel rakendab programmi Eestis 
ligi 50 kooli. Tänavu sügisel soovitak-
se KiVa-ga laieneda veel 20 Eesti koo-

li, sh keelekümbluskoolidesse. (Prog-
ramm ei ole veel täiesti venekeelsena 
kättesaadav, aga sihtasutus astub sam-
me ka selles suunas.) Pooled uuel õp-
peaastal programmi rakendavatest 
koolidest on juba leitud, kuid värba-
misega soovitaksegi leida veel 10.
 
Kõik huvitatud koolid on hiljemalt 
16. veebruariks oodatud täitma soo-
viavaldust sihtasutuse Kiusamisvaba 
Kool kodulehel www.kiusamisvaba.
ee. Samalt lehelt leiab ka lisainfot kiu-
samise, KiVa programmi ning seda 
juba rakendavate koolide kogemuste 
kohta.

Tallinna koolidel on võimalus liituda kiusamise vähendamise programmiga KiVa
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Detsember 2017

Jelena Verhogljad
Õpetaja, algklassde aineühen-
duse juhataja
Lasnamäe Vene Gümnaasium

Nii mitmeski koolis on oma 
traditsioonilised üritused, 
mille üle uhkust tunda ja mil-
lest hea meelega võtavad osa 
ka teiste koolide lapsed. Ei 
ole erandiks ka Lasnamäe 
Vene Gümnaasium, kus juba 
kuuendat korda toimus pro-
jekt „Eesti autorite lehekülge-
del“.  

Peale Tallinna koolilaste võtsid 
10. novembril aset leidnud üri-
tusest osa ka õpilased Tartust, 
Kohta-Järvelt ja Maardust. 

Iga aastal tutvuvad projektis osa-
lejad uue eesti autori – kelleks 
võib olla nii klassik kui ka päris 
noor, ka eesti õpilastele seas vä-
hetuntud kirjanik – loominguga. 
Vahel tulevad õpilastele külla ka 
kirjanikud ise. Nii osales üritu-
sel näiteks Kunksmoori „ema“ 
Aino Pervik. Raamatute „Lepat-
riinu ja pingviin“ ning „Võlur 
Sinku-Vinku ja nõiatrall“ autori 
Markus Saksatammega kohtu-
sid lapsed aga raamatukogus. 
Niisiis on projekti eesmärk tut-
vustada vene koolide õpilastele 
eesti kirjanike loomingut nende 
emakeeles.

Kuna asendamatuks abiks on 
siinkohal tõlkijad, kutsusime 

ka seekord külla toimetaja ja 
tõlkija Tatjana Teppe. Aastast 
aastasse osaleb žürii töös ka 
Aino Perviku ja Kristiina Kassi 
lasteraamatud vene keelde tõlki-
nud Maia Melts. Ürituse suureks 
fänniks on ka Tähekese peatoi-
metaja Ilona Martson, kes juba 
teist aastat järjest tuleb hindama 
meie osalejate  panust.  Projek-
ti alaliseks sponsoriks ja ideede 
genereerijaks sai KPD kirjastuse 
direktor Valentina Kašina. Just 
tema ettepanekul otsustati pü-
hendada üritus Oskar Lutsule, 
kelle 130. sünniaastapäev leidis 
tänavu palju kajastamist. Vikto-
riini jaoks valiti seekord Oksar 
Lutsu „Nukitsamees“.

Erakordse projekti ettevalmis-
tamisele pühendas Lasnamäe 
Vene Gümnaasiumi õpetajas-
kond pea kaks kuud. Teise žürii 
püsiliikme, Tallinna Keskraa-
matukogu väliskirjanduse osa-

konna juhataja Nadežda Gerjaki 
sõnul ei ole ükski viktoriini üles-
annetest kuue aasta jooksul veel 
kordunud. Sel korral sai nii õpi-
laste kui ka žüriiliikmete lem-
mikuks filmiülesanne, kus lõike 
„Nukitsamehe“ filmist pidi sidu-
ma sisult sobivate vanasõnade-
ga. Meeldejäävaks kujunesid ka 
õpetlikud „peatused“, kus osa-
lejad avardasid oma silmaringi, 
saades uusi teadmisi loodusest 
ja loomadest ning omandades 
orienteerumisoskusi.

Projekti korraldajad tänavad 
kõiki õpetajaid, kes leidsid aega 
projekti ettevalmistamiseks ja 
õpilaste kaasamiseks. Eraldi tä-
name Lasnamäe Linnaosa Va-
litsust rahalise ja moraalse toe 
eest. Usume, et ka tulevikus 
saame üheskoos tutvustada vene 
koolides õppivatele lastele eesti 
autorite loomingut. 

Eesti autorite lehekülgedel

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn 
Telefon: 645 7700
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/lasnamae

LASNAMÄE LEHT
E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Reklaaami tellimine, 
kirjastus ja levi  Päike OÜ 
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

ÜRITUSED DETSEMBER-JAANUAR
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee

AJAKAVA
19.12 kell 18.00   “Jõulutähed”. Laste laulustuudio Nupukesed 
kontsert. Pilet 3 €, eelkooliealistele lastele tasuta.    
21.12 kell 18.00    Tip-Top klubi jõulukontsert. Pilet 5 €. 
22.12 kell 18.00    “Jõulud Nupukestega”. Laste laulustuudio 
Nupukesed, koreograafiastuudio Lootos, tantsustuudio Onyx 
jõulukontsert. Pilet 3 €, eelkooliealistele lastele tasuta.           
23.12 kell 17.00    10 aasta juubeli kontsert “Vene tähed 
Eestis”. Sergei Maasin jpt. Külalisena Irina Emirova. Pilet 10 € 
27.12 kell 18.00    Loomingukeskus Aplaus kontsert. Tasuta 
30.12 kell 18.00    „Uusaasta kontsert”. MTÜ Kultuurikeskus 
Diapasoon. Pilet 7 € 
12.01 kell 18.00    Natalie Vinnitskaja galakontsert.  
Pilet 10-20 €                                 
20.01 kell 19.00    Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt 
Ragnar&Co bänd. Pilet 5 € 

NÄITUS
10.12 – 31.12  Kunstnik Vadim Berezin
02.01 – 31.01    Kunstnik Aleksander Tankman

Lasnamäe Lastekeskuse
mõõduka hinnaga huviringid ja 

keelteklubid 7–17-aastastele lastele
 
Huviringid:
• Tantsustuudio
• Teatristuudio 
• Kunst
• Käsitöö
• Kokandus
• Sport
• Psühholoogia
• Infotehnoloogia  

Ümera 46 (eraldi sissepääs) 
Bussid: 7, 13, 35, 50, 56, 65, 67 (Seli peatus) 

www.llk.tln.edu.ee

Info ja registreerimine: Tel 635 6828, 635 7030, 551 1977
E-post: juhataja@llk.tln.edu.ee

Tallinna Tondiraba Huvikool huviringid 
2017/18 õppeaastal:
• Disain ja käsitöö 
• Keraamika ja skulptuur
• Disain ja rõivaste modelleerimine
• Floristika ja lilledisain
• Joonistamine ja maalimine 
• Fotograafia
• Loodusuurijad
• Veeb ja programmeerimine
• Legokonstrueerimine ja robototehnika
• Puiduõpetus
• Automudelism
• Telekids – laste filmistuudio
• Arengukool
• Logorütmika 
• ABC kool
• IKT loodusteadustes
• Põnevad eksperimendid
• Male
• Kulinaariakool
• Tants 

Keelte suhtlusklubid:
• Eesti keel
• Inglise keel
• Prantsuse keel

Eelregistreerimine ja info:
http://www.tallinn.ee/est/

tondirabahk/

HEAD UUT
AASTAT!
ALEKSANDR ZDANKEVITŠ
Tallinna Linnavolikogu liige
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Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri läbi online keskkonna või 
saada enda CV aadressile personal@ee.g4s.com märgusõnaga „Tehnik“. 
Lisainfo saamiseks võib helistada tööpäeviti 9:00-17:00 telefonil 651 1787.

algaja tehnikahuviline

spetsialist
kui ka koolitatud

G4Sis leiab tööd nii

Tahad teha tehnika 

spetsialistina suuri asju?

Õpid või oled juba koolitatud 

nõrkvooluseadmete spetsialist?

Otsid uusi väljakutseid?

Sind paelub IT ja turvamaailm? 

Sind huvitab töö IT-seadmetega

Pakume tööd 

JALGSI JA AUTOGA 
LEHEKANDJATELE NING 

AUTOGA VANEMLEHEKANDJATELE
Töö sisu on ajakirjanduslike väljaannete ning muude 

postitusmaterjalide varahommikune (algusega kell 3.30) 
kanne 6 päeval nädalas (E-L). 

Lehekandjad töötavad osalise tööajaga  
ja vanemlehekandjad täistööajaga.

Lehkandja töötasu on 3.80 eurot tund + reklaamikande 
tasud. Vanemlehekandjale maksame kuupalka.

Autoga lehekandjal ja vanemlehekandjal on vajalik isikliku 
auto olemasolu, mille kasutamise kulud kompenseerime.

Oma soovist palume teada anda telefonil 617 7700 
või personal@expresspost.ee

www.expresspost.ee

NAHAARSTID järjekorrata, 
Dr. Aarne, Dr. Zagnin, Dr. Tuz. 

Vastuvõtt €49.-  

www.vita.ee 
Tel. 669-08-06

Medco Partners Oü
Tartu mnt. 16,10117
Reg. nr. 10860152

 

Rahvusvaheline turvaettevõte
SECURITAS EESTI AS  
pakub tööd
TURVATÖÖTAJATELE
erinevatel kaubandus- ja tööstusobjektidel  
Tallinnas, Viimsis, Tabasalus, Jüris ja Sakus

Tööülesandeks on turvalisuse tagamine kliendi objektil.

Nõutav: vanus vähemalt 19 aastat, põhiharidus, suhtlustasemel eesti 
keele oskus (min A2), kohtulikult karistamata. Kasuks tuleb turvatöötaja 
kvalifikatsioon.

Pakume: vahetustega töögraafikut ja paindlikku tööaega, 
sportimissoodustust, tasuta kutse- ja täiendusõpet (siduvusaeg 12 
kuud), tasuta vormiriietust;  arenemis- ja karjäärivõimalusi, maksame 
sünnitoetusi ning jõulude ajal peame meeles ka teie pisiperet, lisaks 
maksame iga tööle soovitatud sõbra eest soovitajatasu kuni 200 €.

Lisainfo ning kandideerimine: Suur-Sõjamäe 46, Tallinn
Tel: 613 9273, E-post: personal@securitas.ee. www.securitas.ee

Everyday heroes. Every day.

Reklaami tellimine: Krabu Grupp OÜ, Tel. 56 706 706, e-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee

www.lasnaleht.ee
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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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2018. aastal annab Lasnamäe Lehte välja Krabu Grupp
Ettevõte Krabu Grupp sõlmis Lasnamäe linnaosa valitsusega lepingu Eesti suurima piirkondliku 
ajalehe ‒ Lasnamäe Lehe ‒ väljaandmiseks. Vastavalt läbi viidud konkursi tingimustele vastutab 
Krabu Grupp ajalehe ilmumise eest 2018. aasta jooksul. Seoses väljaandja vahetumisega muu-
tuvad lehe kontaktandmed.

Ettevõtte Krabu Grupp kommunikatsiooniosakond vastutab ajalehe kujunduse ja küljenduse, samuti 
reklaami eest. Avaldatavad materjalid esitatakse tavapäraselt Lasnamäe linnaosa valitsusele. Krabu 
Grupi juhatuse liikme Kirill Krabu sõnul on Lasnamäe Leht unikaalne selle poolest, et annab võimaluse 
luua maksimaalselt lähedase kontakti auditooriumiga, jõudes praktiliselt igasse selle piirkonna post-
kasti. „Paljud massiteabevahendid püüavad saavutada võimalikult suurt lähedust oma sihtrühmaga, 
Lasnamäe Leht on aga juba algselt loodud selleks, et rääkida, mis toimub praktiliselt naabertänavas. 
Me keskendume väikeste kogukondade meediakanalite korraldamisele ja usume, et suudame Lasna-
mäe Lehte mõnevõrra värskendada, muutes selle piirkonna elanikele veel lähedasemaks,“ ütles Kirill 
Krabu.

Pärast lepingu allkirjastamist alustati ajalehe kodulehekülje uuendamist – alates 2018. aasta veebrua-
rist leiab selle aadressilt www.lasnaleht.ee. Väljaande leiab edaspidi ka Facebookist. Lisaks suuremale 
rõhuasetusele internetikanalite osas muutub mõnevõrra ka paberlehe kujundus. „Jutt pole kardinaal-
setest muutustest ‒ me soovime veidi ajakohastada olemasolevat väljaannet ja lõpptulemusena lisada 
sellele interaktiivsust,“ ütles Kirill Krabu.

Lasnamäe Leht on igakuine linnaosavalitsuse väljaanne, mis ilmub alates 2002. aastast. Ajaleht ilmub 
eesti ja vene keeles ning seda levitatakse tasuta. Vastavalt lugejate tagasisidele on Lasnamäe Leht 
kõige loetavam piirkondlik väljaanne pealinnas. Selle tiraaž on 60 000 eksemplari.

Krabu Grupp OÜ on 2012. aastal asutatud ettevõte, mis pakub kommunikatsiooniteenuseid ja la-
hendusi infotehnoloogia valdkonnas. Kommunikatsiooniosakond annab muuhulgas välja Baltimaade 
suurettevõtete kontsernisiseseid ajakirju ja ajalehti, tegeleb muude sisemeediakanalite korraldamise 
ja nende jaoks sisu loomisega. Lisaks Lasnamäe Lehe väljaandmisele tõlgib Krabu Grupi tõlkebüroo 
2018. aastal eesti ja vene keelde Kristiine linnaosa ajalehe materjale.

Ajalehe ja väljaandja uued kontaktandmed on järgmised:
Krabu Grupp OÜ,  Tel. 56 706 706, e-post: lasnaleht@krabugrupp.ee, www.lasnaleht.ee

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 


