
Taavi Aas
Tallinna linnapea

Kas peatselt saja-aastaseks saav 
Eesti Vabariik on noor või 
vana? 

Noor, kui võrrelda näiteks 
üle mere naabri, 1000-aastase 
Taani kuningriigiga. Vana, kui 
võrrelda paljude kuulsate im-
peeriumidega, mille eluiga jäi 
oluliselt lühemaks. 

Iga väikeriik on habras. Sajand 
eluiga on seda märkimisväär-
sem, et väikeriigi olemasolu 
võidakse igal hetkel kahtluse 
alla seada. Kuid siin me ole-
me. Elus ja vabad. Turvalised 
ja arenevad. Kui vaatame ra-
hutuid uudiseid eri maailma 
nurkadest, elame teadmisega, 
et Eesti on siiski üks rahulik 
paik. 

Nõudlikkus oma riigi suhtes

Jah, meil on veel paljugi puudu 
elatustasemelt, sest armastame 
end võrrelda Põhjamaadega. 
Rahulolematus on edasiviiv 
jõud. Kuid me peame jääma 
objektiivseks, nägema oma 

edasiminekut, märkama väi-
keseid igapäevaseid samme pa-
rema riigi, linna ja linnaosa ja 
kodukoha suunas. See on hea, 
et meie naabriteks on maailma 
ühed enim arenenud riigid. 

Mul on hea meel, et Eesti ma-
jandus on taas kiiresti kasvama 
hakanud ja ühes sellega on meie 
seas järjest enam neid töötajaid, 
kes saavad öelda, et nende palk 
on viimase aasta-kahe jooksul 
tõusnud. Mul on hea meel, et 
Tallinnasse tuleb järjest rohkem 
väliskülalisi. Tähtis on meie kul-
tuuriline edasiminek, et meie 

teatri- ja kontserdielu edeneb. 

Mida tähendab saja-aastane 
riik? Seda, et riik elab kauem 
inimestest, kes tema sündi 
mingilgi määral mäletavad. 
Usk Eesti riigi võimalikkusesse 
tundus saja aasta eest midagi 
utoopilist. Nüüd on see utoo-
pia kõik arvajad üle elanud. 

Manifest kõigile rahvastele

 Mõned rõhutavad,  et Eesti on 
rahvusriik. On tõsi,  et see on 
ainus riik maailmas,  mille sü-
dameasjaks on eesti kultuuri 

edasiviimine. See on ja jääb 
Eesti riigi vaidlustamatuks ko-
hustuseks. Kuid Eesti riik sün-
dis saja aasta eest avaldusega, 
 mille pealkirjaks oli “Manifest 
kõigile Eestimaa rahvaste-
le.” Selle manifesti koostajad 
mõtlesid seda tõsiselt,  sest ise-
seisvusmanifesti kaks esimest 
punkti viitavad inimestel õi-
gustele sõltumata rahvusest ja 
rahvusvähemuste õigusele jää-
da truuks oma kultuurile. Neid 
olulisi põhimõtteid peame me 
austama nii nüüd kui tulevikus. 

Argipäevaelus on palju kriitikat, 
tülisid, erimeelt. Kuid üksmeelt 
on alati olnud rohkem kui eri-
meelt ja me oleme nende eri-
meelsustega hakkama saanud. 

Eesti Vabariigi sajandal aas-
tapäeval kutsun ma üles üks-
meelt otsima ja leidma, hinda-
ma seda, mis meid ühendab ja 
nägema rohkem positiivsust. 
Sest ilma usuta paremasse 
homsesse poleks me kunagi 
oma vabariigi sajanda sünni-
päevani jõudnud. 

Head Eesti Vabariigi aastapäe-
va kõigile!
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Eesti riik: kunagi utoopia, 
nüüd juba saja-aastane!

Esimene 
Lasnamäe 
kinoklubi 
kohtumine läks 
täismajale
Jaanuarikuus alustas Lindakivi kul-
tuurikeskuses tegevust uus projekt 
– Lasnamäe kinoklubi. Algatuse ees-
märk on pakkuda eakatele linnaosa 
elanikele võimalust tasuta kinovaa-
tamiseks ja omavahel suhtlemiseks.

Esimesena linastus kinoklubis kuulsa 
eesti režissööri Andres Puustusmaa 
uus fi lm „Rohelised kassid“, mille 
peaosas säras eesti ja vene vaatajate 
lemmik, näitleja Sergei Makovetski. 
Seepärast ei pane imestama, et Linda-
kivi kontserdisaal mahutas vaevu ära 
kõik huvilised. Järgmine Lasnamäe 
kinoklubi üritus on kavandatud 23. 
veebruarile algusega kell 13.00. Sel kor-
ral pakume võimalust saada osa uuest 
Vene fi lmikunsti teosest „Arütmia“. 
Filmi näidatakse eestikeelsete subtiit-
ritega. Kui soovite suhelda linnaosa 
valitsuse ametnikega, esitada teile hu-
vipakkuvaid küsimusi, tulge kohale 45 
minutit varem. Töötajad ootavad teid 
kultuurikeskuse fuajees, nad tunneb 
ära nimesiltide ja märkmike järgi.

Head kinoelamust ja kohtumiseni 
Lasnamäe kinoklubis!

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem
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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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Omniva korrastab kirjakasti-
de võrgustikku, et paigutada 
kirjakastid nähtavatesse ja 
käidavatesse asukohtadesse, 
kus inimestel oleks neid mu-
gav kasutada. 

Kirjakastid on olnud praegus-
tes asukohtades üldjuhul juba 
pikki aastaid, kuid inimeste lii-
kumisteed ja harjumused või-
vad olla selle aja jooksul muu-
tunud. Selleks, et postiteenuse 
kasutamine oleks inimestele 
mugav, paigutatakse kirjakas-
tid asukohtadesse, kus elanikel 
on neid lihtne kasutada. Kir-
jakastide võrgustiku uuenda-
mine johtus eelmisel aastal 
läbi viidud uuringust, millest 
ilmnes, et inimesed soovivad 
kirjakaste näha eelkõige koh-
tades, kus nad niikuinii käivad 
– poe, linnavalitsuse, raamatu-
kogu vms juures. 

Omniva palub elanikel saata 
kirjakastide paremate asukoh-
tade ettepanekuid kuni 27. 
veebruarini aadressile info@
omniva.ee. Ettepanekule tuleb 
kindlasti lisada linna ja tänava 
nimi ning võimalikult täpne 
asukohakirjeldus.

Kirjakastide asukohtade vali-
kul arvestatakse linnaosavalit-
suse ja elanike ettepanekuid, 

lähtudes eeldusest, et igal juhul 
jääksid kirjakastid elu- ja töö-
kohtadest mõistlikusse kaugu-
sesse. 

Kirjakastid on need, mida 
inimesed kasutatavad kirjade 
saatmiseks. Postkaste, mille 
kaudu inimestele ja ettevõte-
tele/asutustele posti kätte toi-
metatakse, ümberkorraldus ei 
puuduta.  
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Kallid sõbrad!
24. veebruaril tähistab Eesti 
oma 100. sünnipäeva. Soovin 
kogu südamest meie riigile ja 
selle elanikele õitsengut, heaolu 
ning palju õnnelikke aastaid.

Olen veendunud, et peame ole-
ma uhked selle üle, kuhu oleme 
sajandi jooksul jõudnud, hinda-
ma oma edusamme ja saavutusi. 
Selle aja jooksul tuli Eestil läbi-
da palju katsumisi, kuid ühiste 
pingutustega saime hakkama. 

Elame rahulikus arenevas riigis, mis saab olla eeskujuks palju-
dele teistele. 

Sellepärast kutsun teid üles armastama oma 
riiki, linna ja linnaosa – kohta, kus me ela-
me, töötame ja kasvatame üles oma lapsed. 
Meie kohustus on elada ja toimida nii, et 
ka meie järglased tunneks Eesti üle uhkust 
ja tahaksid siia jääda. Samuti kutsun üles 
kõrvale heitma ühiskonda mürgitavad vaid-
lused ja suhete klaarimise. Kui paneksime 
end sagedamini selle inimese asemele, kelle 
arvamusega me ei nõustu ja üritaksime teda 
mõista, sillutaks see teed dialoogi ja teine-
teisemõistmise juurde. Arvan, et meie riigi 
100. aastapäev on hea ajend selleks, et saada 
kannatlikumaks ning mõistvamaks.

Õnnitlen kõiki lasnamäelasi selle suurepärase sündmuse pu-
hul! Kogu aasta vältel toimuvad Lasnamäel Eesti 100. sün-
nipäevale pühendatud üritused. Mul on hea meel näha teid 
Lindakivi kultuurikeskuse kontserdisaalis, meie parkides ja 
linnaosavalitsuses – lüües kaasa pidulikes sündmustes, tunne-
te end kogukonna täisväärtusliku liikmena. 

Teie Lasnamäe linnaosa vanem
Maria Jufereva

LINNAOSAVALITSUSE VEERG Mõtle kaasa: kus võiksid asuda  
meie linnaosas kirjakastid?

Mõõduka hinnaga huviringid ja keelteklubid  
7–17-aastastele lastele Lasnamäe lastekeskuses

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

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    

Manuela Pihlap
linnaosa vanema asetäitja

Eesti on surmaga lõppevate 
narkootikumide üledooside 
poolest Euroopas esirinnas. 
Kuidas on lood aga Lasna-
mäel? 

Tervise Arengu Instituudi 
(TAI) andmete kohaselt viibib 
või elab Lasnamäel natuke üle 
30% süstijatest. See aga tähen-
dab, et meie ümber on umbes 
1800 süstijat. 

Tallinnas on kõige kriitilisem 
olukord Põhja-Tallinnas, kus 
ligi 60 000 elanikuga linnaosas 
on sama palju süstijaid kui 
Lasnamäel, mis on rahvaarvult 
poole suurem. 18% narkosüü-
tegudest või süütegudest, mille 
panid toime narkootikumide 
korduvtarvitajad, leidsid aset 
Lasnamäe linnaosas. 

Põhja-Tallinnas oli sama näitaja 
30%. Kindlasti on ka Lasnamäe 

number liialt suur ja vähendab 
meie kõigi turvatunnet. 

Oluline on luua kontakt

Kuidas aga vähendada süs-
tivate narkomaanide arvu? 
Võitluses narkomaaniaga on 
esmatähtis luua kontakt. Tihti 
pole neil inimestel ei peret ega 
sõpru – pole kedagi, kes toe-
taks ja suunaks ravile. Selleks, 
et narkomaanini jõuda, ongi 
TAI hakanud looma süstla-
vahetuspunkte. Tegelikkuses 
pole tegemist pelgalt süstlava-
hetuspunktiga, vaid kahjude 
vähendamise keskustega, mil-
le tegevus on tunduvalt laiem. 
See on koht, kus luuakse es-
mane kontakt, jagatakse infot 
ravivõimaluste kohta ning või-
malusel suunatakse ka ravile. 

Probleemseimad piirkonnad 
on Seli ja Pae

TAI hinnangul on Lasnamäe 
kõige probleemsemad piirkon-

nad Seli ja Pae asumid. Pik-
kade arutelude ja analüüside 
tulemusel otsustasime TAI-ga 
just seepärast rajada kahjude 
vähendamise keskuse Sõjamäe 
asumisse. 

See on ala, mis jääb nende kahe 
piirkonna vahele ning kus on 
võimalus süstivate narkomaa-
nidega kõige tõenäolisemalt 
kontakt luua. Lasnamäe linna-
osale oli aga oluline, et loodav 
kahjude vähendamise keskus 
oleks kaugel lasteasutustest ja 
eluhoonetest.

Kuigi süstivate narkomaanide 
arv on Eestis kahetsusväär-
selt suur, on hea meel tõdeda, 
et võitlusesse narkomaaniaga 
suhtub riik äärmise tõsidusega. 
Ka siin saame meie anda oma 
panuse, märgata ning tegutse-
da. Oluline on leida abivajajad 
ja neid toetada. TAI loodava 
kahjude vähendamise keskuse 
abil loodame muuta Lasnamäe 
turvalisemaks paigaks.

Miks vajab Lasnamäe kahjude  
vähendamise keskust

“

”
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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
14.02 kell 18.00 Sõbrapäeva kontsert. Esinevad Tutti Studio, 
LDF tantsustuudio, laste laulustuudio Nupukesed, tantsustuu-
dio Terpsichore jpt. Pilet 5 €
15.02 kell 18.00 Tantsuteater Polly sõbrapäeva kontsert. Pilet 7 €
22.02 kell 19.00 „Rubinšteini 13“. Tantsuteater Rada etendus. 
Pilet 7 € 
23.02 kell 13.00 Lasnamäe kinoklubi. Boris Hlebnikovi film 
„Arütmia“. Vene keeles eestikeelsete subtiitritega. Tasuta
23.02 kell 18.00 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert. Tasuta
25.02 kell 11.00 „Kärbes Piripill“. Tantsuteater Rada lasteeten-
dus. Pilet 7 €
25.02 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblil For You.  
Pilet 5 €
25.02 kell 11.00 „Minu Võssotski“. Tantsuteater Rada etendus. 
Pilet 10 €
28.02 kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert. Klaveril 
Vladimir Ignatov, viiulil Vladimir Skamnitski. Sissepääs tasuta.
8.03 kell 18.00 Naistepäeva kontsert Queeni muusikast. Tasuta
10.03 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You.  
Pilet 5 €
11.03 kell 12.00 Tantsu- ja laulukollektiivide konkurss “Linda-
kivi talent”. Pilet 3 €
11.03 kell 17.00 Naistepäeva kontsert „Armastatud naine”. 
Irina Emirova (Peterburi), Sergei Maasin, Igor Latõško (Peter-
buri) Pilet 8/12 €
24.03 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You.  
Pilet 5 €

NÄITUS
03.02–12.03 Yury Podorvanovi maalide näitus

Liana Petrova
sotsiaalhoolekande osakond 
sotsiaalteenuste talituse 
juhataja

Paljulapselisel perel, kus on kolm 
ja enam last (alla 18 a ja üldhari-
dus- või kutseõppeasutuse kuni 
19 a õpilane), on ka 2018. aastal 
õigus taotleda toetust Eesti Va-
bariigi aastapäevaks. 

Toetuse määramisel võetak-
se arvesse sissetulekud, mida 
pere on saanud taotluse esi-
tamisele eelnenud kolme kuu 
jooksul. Seega on toetust õigus 
taotleda paljulapselisel perel, 
kelle kolme eelneva kuu kesk-
mine netosissetulek esimese 
pereliikme kohta on väiksem 
kehtivast töötasu alammäärast 
kuus (500 eurot) ja iga järg-
mise pereliikme kohta väik-
sem kui 80% kehtivast töötasu 
alammäärast kuus (400 eurot). 
Seega peab toetuse saamiseks 
kolme eelneva kuu keskmine 
netosissetulek jääma:
• 2-liikmelise perekonna pu-

hul alla 900 euro;
• 3-liikmelise perekonna pu-

hul alla 1300 euro;
• 4-liikmelise perekonna pu-

hul alla 1700 euro;

• 5-liikmelise perekonna pu-
hul alla 2100 euro jne.

Taotlejal tuleb vajadusel esi-
tada täiendavaid dokumente 
oma sissetulekute ja varalise 
seisu kohta, sh väljavõtteid 
taotleja ja tema perekonna-
liikmete pangakontodest, vara 
kasutamise lepinguid ja muid 
otsustamiseks vajalikke li-
saandmeid ning dokumente.

Taotlus tuleb esitada Eesti rah-
vastikuregistri andmetel elu-
kohajärgse linnaosa valitsuse 
sotsiaalhoolekande osakonna-
le. Toetuse suurus on 35 eurot 
ühe lapse kohta. Toetust on õi-
gus taotleda kolme kuu jook-

sul alates Eesti Vabariigi aasta-
päevast kuni 24. maini. 

Lasnamäe elanike taotlusi 
võetakse vastu Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse sot-
siaalhoolekande osakon-
na sotsiaaltoetuste talitu-
ses, mis alates 22.01.2018 
asub aadressil Mahtra 48.

Teenindamine toimub eelre-
gistreerimise alusel, sobilik 
pöördumise kellaaeg ja kuu-
päev on võimalik registree-
rida infotelefonil 645 7770. 
Vastuvõtuajad: esmaspäeval 
kell 9.00–12.00 ja 14.00–17.30, 
teisipäeval ja neljapäeval kell 
9.00–12.00 ja 14.00–16.30.

Tallinna Kuristiku gümnaa-
siumi õpilased jooksid 26. 
jaanuaril kooli staadionil 1 
km, et tähistada Eesti 100. 
sünnipäeva. 

Idee autor kooli huvijuht 
Triin Tibar rääkis, et mõte 
tuli puhtalt sportlikust huvist 
panna noored liikuma ka ke-
set tavalist koolipäeva ning 
loomulikult soovist tõsta 
nende teadlikkust tänavusest 
tähtsast aastast. Üritus haa-
kus ka „Liikuma kutsuv kool“ 
ja „Tervist edendav kool“ 
projektidega, kus kool lööb 
aktiivselt kaasa.

Kuna idee oli kokku koguda 
suure kooli pealt 100 õpilast, 
siis kujunes valik üllatuslikult 
keeruliseks, sest huvilisi oli 
oodatust rohkem. Loosi tahtel 

osutusid valituks kooli 1.b, 2.d, 
3.a, 4.d, 5.c, 6.a, 7.a, 8.b, 9.b, 
10.b klasside õpilased. 

Sada õpilast kogunesid kooli 
staadionile ning jooksid lip-
pude lehvides ja rõõmsalt hõi-
sates kolm staadioniringi, mis 
andsid kokku ühe kilomeetri. 

Tegemist ei olnud võistluse-
ga, eesmärk oli joosta distants 
läbi ühtse grupina rahulikus 
tempos. Jooksjate meeleolu oli 
ülev ja pidulik ning eriti uh-
kelt hoidsid Eesti lippu kõrgel 
kõige väiksemad jooksjad. Üri-
tusest pannakse mälestuseks 
kokku ka vahva videoklipp. 

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa 
korteriühistu esindaja !

Märtsis 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg: 26. märtsil kell 15.00 (vene keeles),  
28. märtsil kell 15.00 (eesti keeles) 

Teema: Heakorrakuu üritused

Esinejad: Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse  
osakonna töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja)  
ja Kristjan Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist)

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Tallinna linn maksab igal aastal 
paljulapselistele peredele Eesti 
Vabariigi aastapäeva toetust

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

KAVA
20.02 kell 14:00 Laikrete perebändi kontsert. Sissepääs kut-
setega (kutsete arv piiratud).
Kutsed saadaval Lasnamäe sotsiaalkeskuses. 
21.02 kell 12:00 Kuulmisabivahendite teabepäev vene keeles
28.02 kell 12:00 Kuulmisabivahendite teabepäev eesti keeles
6.03 kell 14:00 Naistepäeva kontsert. Laulab Voldemar Kus-
lap. Sissepääs kutsetega. Kutsed saadaval Lasnamäe sotsiaal-
keskuses (arv piiratud).

NÄITUS
01.02–28.02 Sergei Kuznetsovi maalide näitusmüük

ÜRITUSEd VEEbRUAR–MäRTS

EV100 jooks „Kingime Eestile 
sportlikud 100 km“
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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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Priit Jõgisoo
Päästeamet
Lasnamäe komandopealik 

Teadmine tuleohutusmeet-
metest peaks jõudma kõigi 
inimesteni enne, kui juhtub 
midagi tõsist.

Tänapäeval elame infoühiskon-
nas ja info maht aina suureneb, 
mis teeb aga keeruliseks olulise 
eristamise vähemolulisest. Nii 
kipubki juhtuma, et ka ametite 
hoiatused ja soovitused lipsavad 
kõrvust mööda, kui nendega ei 
tunta isiklikku suhet. Päästjad 
tegutsevad sel teemal ikka aina 
jõulisemalt, et teadmine kodu-
sest tuleohutusest jõuaks kõigi 
inimesteni enne, kui neil tekib 
juhtunuga isiklik kontakt. Ehk 
olete ka oma lastelt ja lastelastelt 
kuulnud koole ning lasteaeda-
sid külastavatest päästjatest, kes 
jagavad teadmisi ja soovitusi, 
kuidas tulekahjusid vältida ning 
neid ennetada. 

Kodunõustamise eesmärk ei 
ole karistamine

Nagu enne juttu oli, on inime-
se jaoks oluline isiklik side tee-
maga. Seetõttu räägimegi täna 
kodunõustamistest, olukor-
rast, kus päästjad tulevad külla 
teie enda kutse peale. 

Mida see protsess endast ku-
jutab? Nõustamise käigus vaa-
datakse, milline on päästeauto 
ligipääs majale, jälgitakse, et 

prügikast ja puuriit oleks ma-
jast piisavalt kaugel, hinnatak-
se korstna välist seisukorda ja 
palju muudki. 

Kortermajades vaadatakse krii-
tilise pilguga üle trepikojad, et 
üleliigsed esemed häda korral 
evakuatsiooni ei takistaks. Li-
saks sellele uuritakse, millal 
käis korstnapühkija, milline 
on küttekolde ja selle ümbruse 
olukord. Kas elamises on suit-
suandur ja vajadusel ka vingu-
gaasiandur. Oluline on siinjuu-
res rõhutada, et kodukülastuse 
eesmärk ei ole kedagi trahvida 
või karistada, vaid lihtsalt kõr-
valseisja pilgu abil nõustada ja 
muuta vajadusel teie kodu teie 
enda jaoks turvalisemaks.

Ennetamisel on oluline vas-
tastikune koostöö

Juhul, kui olete kindel, et teie 
kodus on kõik korras, siis kas 

olete samal seisukohal ka oma 
lähedaste ja tuttavate puhul? 
Kodukülastuse teine eesmärk 
on jõuda kõigi võimalike abi-
vajajateni, leida nad üles ning 
anda panus turvalisemasse tu-
levikku. 

Järgmise kahe aasta jooksul 
plaanitakse jõuda vähemalt 
500 abivajajani, et korrastada 
nende korstnad, küttekolded 
või elektrisüsteem. Selleks aga 
ongi oluline kõigi kaasabil üles 
leida need, kes ise abi otsima ei 
lähe või ei julge minna. 

Kas teie või teie lähedas-
te kodud on tuleohutud? 
Tellige endale või oma 
lähedastele tasuta ko-
dunõustamine, et koos 
spetsialistiga olukord üle 
vaadata ja vajadusel muu-
datusi teha. Selleks helis-
tage pääste infotelefonile 
1524 ja broneerige endale 
sobiv aeg. Pensionäridele 
ja vähekindlustatud pere-
dele paigaldatakse nõus-
tamise käigus vajadusel 
ka suitsuandur. 

Küsimuste ja muredega võite 
pöörduda minu poole, helista-
des telefoninumbrile 526 3553 
või kirjutades e-posti aadressi-
le priit.jogisoo@rescue.ee. 

Üheskoos muudame 
Eesti tuleohutumaks ja 
turvalisemaks elupaigaks 
meile kõigile!

Teeme Lasnamäe 
üheskoos turvaliseks!

Tule 27. märtsil Tallinna tar-
bijaõiguste päevale – aitame 
kasulike nõuannetega!

27. märtsil kell 11.00–16.30 kor-
raldame Eesti Rahvusraamatu-
kogu suures saalis (Tõnismägi 2) 
kümnendat aastat järjest Tallinna 
tarbijaõiguste päeva. Kuulama 
ootame kõiki inimesi, kes taha-
vad saada uusi või värskendada 
seniseid teadmisi aktuaalsetel tee-
madel. Paljude korteriühistute 
soovil tutvustame veel kord uut 
korteriomandi- ja korteriühis-
tuseadust ja räägime muudatus-
test korteriühistu valitsemisel.  
Tarbijakaitseameti peadirektor 
räägib e-kaubanduses toimu-
vast. Kuna rahata elada keegi 
ei saa, siis tutvustame seekord 
võimalusi ja riske, kuidas raha 
koguda, säästvalt kulutada ja 
petuskeeme vältida. Räägime ka 

isikuandmete kaitsega seondu-
vatest muudatustest. Sellel aastal 
on jõustunud mitu maksumuu-
datust nii eraisiku kui ettevõtja 
jaoks – sellest räägib lähemalt 
maksu- ja tolliameti esindaja. 

Tallinna Ettevõtlusameti tarbija-
kaitse spetsialistid ootavad teie 
küsimusi aadressil tarbijainfo@
tallinnlv.ee või telefonil 640 4232.

Ootame kõiki 27. märtsil 
11.00–16.30 Eesti Rahvusraa-
matukogu suurde saali Tallin-
na tarbijaõiguste päevale!

Osavõtt on tasuta. Soovijatele 
sünkroontõlge vene keelde. Tar-
bijaõiguste päeva koordinaator 
on Tallinna Ettevõtlusameti hin-
na ja tarbijakaitse osakond.

Tallinna Ettevõtlusamet

Kolmapäeval, 28. veebruaril 
toimub Lasnamäe sotsiaal-
keskuses (Killustiku 16) järje-
kordne vaegkuuljate ja kurti-
de teabepäev. 

Teabepäeval:
• anname nõu ja abi igale vaeg-

kuuljale just temale vajalike 
kuulmis- ja teavitusabiva-
hendite valikul ning nende 
edaspidisel kasutamisel;

• tutvume, proovime ja soovi 
korral ka tellime; 

• näitame kuulmispuudega 
tööotsijatele vajalikke tehni-
lisi võimalusi tööks kuulmis- 
ja teavitusabivahenditega;

• nõustame iga tööandjat, kes 
võtab oma ettevõttesse käi-
masoleva tööhõive reformi 
käigus tööle vaegkuulja või 
kurdi ja näitame olemasole-
vaid lahendusi. 

Üritusel räägime, mis on ühist 
kuulmisaparaatidel, peokin-
gadel ning saksa- või inglise 
keelel ning muudest vaegkuul-
jatele vajalikest ja põnevatest 
asjadest. Tule kuulama, siis 
saad teada!

Lasnamäe sotsiaalkeskuses-
se saab Lasnamäelt bussidega 
50, 55, 58 (Pae peatuses) ning 
kesklinnast trammidega 2 ja 4 
(peatus Majaka põik). 

Täpsemat infot ürituse kohta 
saab Lasnamäe sotsiaalkeskuse 
telefonidelt 621 8998 või 5301 
0410 ning vaegkuuljate ja kur-
tide abivahendite keskuse Kad-
rimardi telefonilt 5115 340.

Vaegkuuljate ja kurtide abiva-
hendite keskus Kadrimardi

Eesti Vabariigi 100. sünnipäe-
va hommikul on kõik oodatud 
Toompeale Kuberneri aeda 
pidulikule riigilipu heiskami-
se tseremooniale. Lipp heisa-
takse hümni saatel kell 7.33.

Kõne peavad riigikogu esi-
mees Eiki Nestor ja Tallinna 
reaalkooli abiturient Mathias 
Kübar. Õnnistussõnad ütleb 
Eesti evangeelse luterliku kiri-
ku (EELK) peapiiskop Urmas 
Viilma. Eesti iseseisvusmani-

festi loeb ette riigikogu liige 
Ain Lutsepp. Esinevad Eesti 
Meestelaulu Selts ning polit-
sei- ja piirivalveorkester. Pärast 
tseremooniat saavad kõik koos 
rahvamuusikute ja -tantsijatega 
meelde tuletada ja kaasa tant-
sida meile nii tuttavaid rahva-
tantse.

Alustame koos Eesti riigi  
100. sünnipäeva!

Riigikogu Kantselei

Kuulmisabivahendite  
teabepäev Lasnamäel

TEAdAANdEd

Tallinna tarbijaõiguste päev

Toompeale lippu heiskama!

6 марта в 15:00
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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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Seljamassaaž, 
kiropraktika. 

Jelena, 566 49 127,  
Peterburi tee 16, E, K, 

R 9.00-18.00.

 Krabu Grupp OÜ
Tel. 56 706 706,  

lasnaleht@krabugrupp.eelasnaleht

HEMORROIDIDE RAVI 
ilma operatsioonita.  

Dr Zilkina, Dr Fedorov,  
Dr Liivak. Vastuvõtt al. €40.— 

www.vita.ee 669-0806

www. .ee
Reklaami 
tellimine:
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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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Esmaspäev, 19. veebruar
• 19. veebruaril kell 12.00 algab EV100 sünnipäevanädala algusaktus: kogune-

takse Tallinnas Tartu maantee 1, kohas, kus 100 aastat tagasi kogunes esimest 
korda Päästekomitee ja koostas järgnevatel päevadel iseseisvusmanifesti. Täna 
asub Tartu mnt 1 platsil Europargi parkla, varem asus selles kohas Kunstiaka-
deemia hoone. Tseremoonia käigus peab kõne peaminister Jüri Ratas, toimub 
Jaak Juske ajalootund ning Politsei- ja Piirivalveorkester mängib hümni. Sealt 
marsitakse kaitseväe orkestri saatel Eesti Panga majja.

• Kell 13.00 esitletakse Eesti Panga majas iseseisvussaalis 2-eurost juubelimünti. 
Sõnavõtuga esineb president Kersti Kaljulaid ning kavas on Loone Otsa lavas-
tuslik etteaste. Külastajaile on avatud teelaud. Juubelimünti vermitakse veidi 
rohkem kui 1,3 miljonit tükki ja juubelimündi müük jääb iseseisvussaalis ava-
tuks kuni 17.00.

• Kell 14.00 esitletakse Tallinnas Solarise keskuse Apollo poes EV100 raama-
tusarja esimest raamatut ‘’Eesti riigi 100 aastat’’, mille autorid on Mart Laar ja 
Toomas Hiio. 

Teisipäev, 20. veebruar
• 20. veebruaril kell 12.00 toimub Haapsalu lossiplatsil vabaõhuaktus, kus ava-

takse lipuväljak. Kõnega esineb muuhulgas ka peaminister Jüri Ratas. Sõna 
võtavad ajaloolane Heiki Magnus, volikogu esimees Jaanus Karilaid ja praost 
Leevi Reinaru. Linnarahvale pakutakse kringlit ja teed.

• Kell 14.00 annab peaminister Jüri Ratas Haapsalus, Läänemaa Ühisgümnaa-
siumis üle riigi kultuuri- ja teaduspreemiad. 

• Kell 16.30 toimub Haapsalu Kultuurikeskuses peaminister Jüri Ratase vastu-
võtt riigi ja linna esindajatele ja kõigile kultuuri- ja teaduspreemia laureaati-
dele. 

Kolmapäev, 21. veebruar
• 21. veebruaril kell 12.00 annab president Kaljulaid Tartu Ülikooli Narva kol-

ledžis üle riiklikud teenetemärgid.
• Kell 13.30 toimub Narva börsihoone keldris Eesti Panga vermitud EV100 

hõbe- ja kuldmüntide esitlus, kus avatakse kell 15.30 ka müntide müük.
• Kell 15.00 toimub vabaõhuaktus Narva raekoja platsil.
• Kell 16.30 toimub Narva Astri keskuses noortekontsert.
• Kell 18.00 toimub Geneva Kontserdimajas kontsert ja Narva linnapea vastu-

võtt.
 Neljapäev, 22. veebruar
• Kell 10.00 Tallinnas Metsakalmistul riigivanemate haudadel toimub riiklik 

mälestustalitus.
• kell 10.00 heiskab peaminister Jüri Ratas Mustlas Viljandimaal  esimese lipu 

piimatööstuse korstna ehk ‘’Mulgi majaka’’ otsa, mis on renoveeritud esindus-
likuks liputorniks. Kõnelevad peaminister Jüri Ratas, Viljandi Vallavolikogu 
esimees ja Viljandi vallavanem. 

• Kell 11.00 algab Vabariigi Valitsuse väljasõiduistung Viljandi Riigigümnaasiu-
mis. 

• Kell 13.00 esitletakse Viljandi Riigigümnaasiumis õhukesele hõbelehele trüki-
tud EV100 juubelipostmarki. Margi nominaal on 10 eurot. 

• Kell 17.00 toimub Mustlas ‘’Mulgi majaka’’ avamistseremoonia ja rongkäik 
Mustla Vabadussõja ausamba juurde. 

• Kell 18.00 algab Viljandi valla pidulik aktus Mustla Rahvamajas. 
• Tartus kell 16.00 toimub pidulik lipuheiskamine Tartu Veetorni tippu. Toimub 

peaminister Jüri Ratase tervitus ja linnapea sõnavõtt. Kell 18.00 esineb peami-
nister Jüri Ratas traditsioonilise iseseisvuspäeva eelse kõnega Tartu Vanemuise 
teatrimajas.

• Tallinnas Nordea Kontserdimajas kell 18.00 algab kontsert-muusikal ‘’Märka 
inimeses imet’’. 

Reede, 23. veebruar
• Tartu Kunstimuuseumis kell 11.00 avatakse 100-aastaste teoste näitus. Näitus 

on avatud kuni 15. aprillini. 
• Kell 10.00 asetatakse pärg president Konstantin Pätsi sünnikohas Pärnumaal 

Tahkurannas. Kell 11.30 on mälestushetk Pätside maja juures. Kell 12.00 esit-
levad Riigikantselei ja Rahvusarhiiv Pärnus Raeküla vanas koolimajas Ago Pa-
juri ja Toomas Karjahärmi kirjutatud monograafiat Konstantin Pätsist.

• Kell 13.30 pannakse Pärnu jõel nurgakivi Läänemere Kunstisadamale.

• Kell 15.30 toimub Pärnu Alevi kalmistul Vabadussõja mälestussamba juures 
tseremoonia ja pärgade panek. Toimub rongkäik Kuninga tänavale.

• Kell 17.00 avatakse Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli ees skulptorite Margus 
ja Mart Kadariku loodud Päästekomitee mälestussammas. Sellel on kujutatud 
Konstantin Päts, Jüri Vilms, Konstantin Konik ja iseseisvusmanifesti esimene 
ettelugeja Hugo Kuusner.

• Kell 18.00 loetakse Pärnus Rüütli platsil ette iseseisvusmanifest ja algab rahva-
pidu.

• Kell 19.00 algab Pärnu kontserdimajas linna vastuvõtt, kus toimub ka Rasmus 
Puuri ja Doris Kareva pooletunnise uudisteose esmaettekanne.

• Kell 20.00 algab Tallinnas Vabal Laval Eesti 100. sünnipäevale pühendatud õh-
tusöök-kontsert-pidu ‘’Disco Tallinn’’.

• Kell 21.00 algab Tallinnas Klubis Factory üritus “100 aastat Eesti punki”.
• Kell 22.00 algab Tallinnas Kultuurikatlas Eesti 100. sünnipäevale pühendatud 

elektroonilise muusika festival ‘’Made in Estonia’’. 
Laupäev, 24. veebruar
• 24. veebruari päikesetõusul kell 7.33 heisatakse riigilipud, kõige pidulikumalt 

Tallinnas Toompeal. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva hommikul on kõik ooda-
tud Toompeale Kuberneri aeda pidulikule riigilipu heiskamise tseremooniale. 
Kõne peavad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Tallinna Reaalkooli abiturient 
Mathias Kübar. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) 
peapiiskop Urmas Viilma. Eesti iseseisvusmanifesti loeb ette Riigikogu liige 
Ain Lutsepp. Esinevad Eesti Meestelaulu Selts ning Politsei- ja Piirivalveorkes-
ter. Peale tseremooniat saavad kõik koos rahvamuusikute ja -tantsijatega meel-
de tuletada ja kaasa tantsida meile nii tuttavaid rahvatantse. Lipp heisatakse 
päikesetõusul ka Narvas Hermanni kindluses, Pärnus Rüütli platsil ja Tartus 
tähetorni juures. 

• Kell 8.00 avatakse Tallinnas, Pagari tn 1 külastuseks KGB vangikongid, juhen-
datud ekskursioonid toimuvad algusega kell 12.00 ja kell 13.00.

• Kell 9.00 asetatakse Vabaduse väljakul Vabadussõja võidusamba juurde lilled, 
kõnega esineb peaminister Jüri Ratas.

• Kell 11.00 algab Tallinnas Vabaduse väljakul kaitseväe paraad. Alates kella 
12.00st on Vabaduse väljakul sõjamasinate näitus. 

• Kell 11.00-15.00 toimub Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare ja Vilde muu-
seumites perepäev “Siin on kodu”. 

• Kell 13.00 toimub üleriigiline aktsioon ‘’Eesti minut’’, kuhu kõik on oodatud 
oma pilte saatma. 

• Kell 14.00 algab Viimsis Sõjamuuseumis Vabadussõja-teemaline näidislahing. 
• Kell 13.30 pakutakse Paide keskväljakul linnarahvale teed ja kringlit. Kell 

13.45 algab vabaõhuaktus. Sõnavõttudega esinevad välisminister Sven Mikser, 
linnapea Priit Värk ja ajaloolane Ründo Mülts. Kell 14.10 loetakse ette iseseis-
vusmanifest ja üheskoos lauldakse hümni.

• Kell 14.30 algab iseseisvuspäeva jumalateenistus Paide kirikus.
• 24. veebruaril on Paide raekojas avatud näitus ‘’EV tulek Paidesse’’. Näitusel on 

eksponeeritud ka 100 aastat tagasi Paides trükitud iseseisvusmanifesti origi-
naal. 

• Kell 18.30 algab Eesti Rahva Muuseumis president Kersti Kaljulaidi ja tema 
abikaasa vabariigi aastapäeva vastuvõtt ja kontsert-etendus.

• 24. veebruarist on Tallinnas Lennusadamas avatud Eesti Meremuuseumi näi-
tus ‘’100 aastat kiilu all’’.

• 24. veebruaril on Eesti sünnipäeva puhul sissepääs Tallinna Loomaaeda kõigi-
le tasuta. 

• Tõrvas avatakse Eesti 100. sünnipäeva puhul renoveeritud keskväljak.
Pühapäev, 25. veebruar
• 25. veebruaril kell 10.30 toimub Tallinna Reaalkooli ja teiste koolide õpilas-

tele Eesti ajaloo teemaline viktoriin. Kell 12.00 toimub Tallinnas Reaalkoolis 
pidulik mälestusüritus “100 aastat Eesti Ajutise Valitsuse esimesest istungist”, 
millega meenutatakse Ajutise Valitsuse esimest koosolemist 25.2.1918. Kavas 
on ka Karl Martin Sinijärve kirjutatud ajaloonäitemäng. Üritus on kutsetega. 
Kell 14.00 esineb kõnega peaminister Jüri Ratas ja Tallinna Reaalkooli trepilt 
loetakse ette iseseisvusmanifest. Kell 14.30 Liigutakse rongkäiguna Vabadu-
se väljakule Vabadussõja võidusamba juurde. Esinevad koorid ja asetatakse 
küünlaid. 

Tähistame koos Eesti Vabariigi sünnipäeva!

Juba järgmisel nädalal saab Eesti Vabariik 100-aastaseks. Kokku on juubeliprogrammis tänavu 
üle tuhande sündmuse. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul tähistatakse vabariigi aastapäeva 
esmakordselt sünnipäevanädalaga, mis jõuab paljudesse Eesti piirkondadesse.  
Suurematest linnadest toimuvad 19.-25. veebruarini sünnipäevanädala suursündmused Tallinnas, 
Haapsalus, Narvas, Viljandis, Pärnus, Paides ja Tartus. 

Lähem info kõigi sündmuste kohta www.ev100.ee.


