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Kepikõnni algõpetus 
Pae pargis
Lasnamäe Linnaosa Valitsus ootab kõi-
ki huvilisi kepikõnni treeningutele Pae 
parki. Osalemine ja käimiskeppide lae-
nutus on tasuta. Treeningud toimuvad 
kepikõnni instruktori Rene Meimeri 
(Eesti Kepikõnni Liit) juhendamisel tei-
sipäeviti: 3., 10., 17. ja 24. septembril. 
Kohtume kell 17.30 Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse (Pallasti 54) ees. Täiendav info 
tel 645 7702.

Lennujaama tee 
laiendustööd
Augusti alguses alustas RTS Infraehitus 
OÜ Lennujaama tee laiendustöödega, 
mille eesmärk on tänava läbilaskevõime 
suurendamine. Tööde teostamiseks su-
leti Lennujaama teel lõik Tartu mnt kuni 
Lennujaama tee 7 sissepääsuteeni. Li-
saks laiendustöödele rekonstrueeritakse 
tänava alla jäävad vee- ja kanalisatsioo-
nitrassid, parandatakse sajuvee ärajuh-
timisvõimalusi ning rajatakse LED-teh-
noloogial põhinev tänavavalgustus. 
Rekonstrueeritava lõigu pikkus on ca 
270 meetrit. Ehitustööde lepinguline 
tähtaeg on september 2019.

P. Pinna tänava 
rekonstrueerimine
Augustikuus alanud ligi 800 m pikkuse 
P. Pinna tänava rekonstrueerimise käi-
gus saavad uue ilme ka tänavaga ristu-
vad tänavamaal asuvad juurdepääsuteed 
ning parkimisalad. Tänavale rajatakse 
asfaltbetoonkattega kõnniteed ning liik-
luse rahustamiseks mõeldud künnised. 
Lisaks rekonstrueeritakse M. Härma tn 
1 ja P. Pinna tn 9 vaheline kergliiklustee, 
mille ristumiskohta P. Pinna tänavaga 
rajatakse kivisillutiskattega puhkeala 
koos pinkide ja prügikastidega. Tööde 
teostamise lepinguline tähtaeg on 6. det-
sember 2019.

Lasteaed otsib õpetaja abi
Tallinna Sikupilli Lasteaed (Kivimurru 
3) otsib õpetaja abi. Lisainfo tel 5344 
6772.

Tasuta veenidiagnostika
Apotheka Pinna Apteek (P. Pinna 8) pa-
kub tasuta jalaveenide diagnostikat. Li-
sainfo ja registreerimine tel 600 1654.>>> Lk. 2

ivo Felt: Lasnamägi paelub 
filmitegijaid unikaalsusega
Ameerika fi lmirežissööri Cristopher 
Nolani põneviku „Tenet“ fi lmimiseks 
pandi osaliselt kinni linnaosa liiklus-
arter – Laagna tee. Samal ajal toimusid 
Lasnamäe erinevates paikades, aga ka 
linnaosaga piirneval Tallinna lauluväl-
jakul, põnevad “Lasnamäe fi lmisuve” 
ühisnime alla koondunud kogupere-
üritused. Nii fi lmivõtete kui ka fi lmi-
suve koordineerimisel oli suur roll 
Cristopher Nolanit Eestis esindanud 
Allfi lm OÜ-l. Sellest, kuidas väljamaa 
fi lmitegijatel on siin läinud ja millega 
üldse tõmbab meie linnaosa fi lmimees-
te tähelepanu, räägib Lasnamäe Lehele 
Allfi lmi juht Ivo Felt.

Mis tunnetega suhtusid lasnamäelased 
fi lmivõtetesse?

Emotsioone oli seinast seina – kindlasti 
paistis silma uudishimu. Paljudel oli vast 
hea meel, et meie kandis sellist asja te-
hakse, aga küllap oli ka rahulaolematust 
seoses tee sulgemisega. Ja üllatunud oldi 
ka, et mida nüüd just meie linnaosas nii 
erilist on. Aga on!

Mis teid ennast ja teisi fi lmitegijaid Las-
namäe juures enam köitis ja ka üllatas?

Olen Lasnamäel kunagi palju olnud 
ja tänaseks natuke unustanud selle 
kummalise rahuliku suurlinna tunde, 
mis siin valitseb. Inimesi ja liiklust on 
palju, aga samas paistab kõik kuidagi 
rahulik. Ja kõik eluks vajalik on lähi-
konnas olemas, linn tundub väga häs-
ti funktsioneerivat, kui nii võib öelda. 
See oli kindlasti positiivne kogemus. 
Välismaistele fi lmitegijatele Laagna tee 
tõsiselt imponeeris ja kui keegi väljast 
värske pilguga vaatab, siis hakkad ka ise 
teistmoodi nägema. See on visuaalselt 
tõepoolest väga huvitav koos kõikide 
oma variatsioonidega.

Asjad paistavad enne reeglina natuke 
teistsugused, kui need reaalselt on. Mis 
teid nende fi lmivõtete puhul üllatas?

Üldine soe vastuvõtt. Olime miskipärast 
valmis suuremateks sekeldusteks ja rahul-

olematuseks, kui meid ees ootasid. Arvasi-
me, et peame rohkem seletama ja selgita-
ma ja mingeid asju klaarima, aga selliseid 
intsidente oli väga vähe. Mõned näited 
elust enesest: Saarepiiga sillal kinkis üks 
kohalik elanik meie naissoost assistentide-
le igaühele roosi, Härma sillal pakuti istu-
miseks matkatoole. Olid ka mõned vastu-
pidised näited, aga ei midagi tõsist.

Miks valiti Laagna tee, mis on selles nii 
erilist?

Laagna tee on väga kinematograafi line. 
Paeseinad, sillad, suured elumajad otse 
kanali serval – see on tõepoolest väga 
huvitav ja unikaalne koht.

Kas saite kõik vajaliku fi lmivõtete käi-
gus tehtud?

Saime! Oleme linnale ja linnaosale selle 
eest siiralt ja ääretult tänulikud. Tundub, 
et linna poolt pakutud plaan oli opti-
maalne – saime vajaliku tehtud ja linnas 
kaost ei tekkinud.

Kas jõudsite ka ise mõnd "Lasnamäe 
fi lmisuve" üritust vaatama?

Jõudsin käia vaatamas avaüritust, see 
mõjus väga hästi. Lisaks käisin rääkimas 
ühel fi lmiõhtul, tekkis päris mõnus jutu-
ajamine.

Mis laadis fi lme võiks Lasnamäe tule-
vikus võõrustada?

Oleme ju Lasnamäel päris palju ka varem 
fi lminud, siin võib teha väga erinevaid 
linateoseid. Võib-olla olen hetkel liiga 
"Laagna tee mõju all", aga just see tundub 
tõeliselt unikaalsena. Muidu on samalaad-
set arhitektuuri ju mujalgi, aga kombinat-
sioon kanalist ja majadest selle ääres on 
tõesti väga põnev. Aga eks neid kohti on 
veelgi – Vana-Lasnamägi oma 60–70-nda-
te arhitektuuriga ja miks mitte ka nt Raa-
diku, mida võiks rahus fi lmida ka mõne 
teise riigi pähe. Potentsiaali siin on!

Lasnamäe fi lmisuve avaüritusena ületas slackliner Jaan Roose Laagna teed, 
ürituse korraldamisest võttis osa ka allfi lmi juht ivo Felt.

suur osa juulikuust möödus Lasnamäel fi lmitegemise tähe all. 
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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! 

Juunikuu lõpus võttis Lasnamäe 
linnaosa vanem Andres Vään osa 
Peterburi Moskva rajooni admi-
nistratsiooni juubelipidustustest.

Lasnamäe koostöö 100. sünni-
päeva tähistanud Neevalinna 
rajooniga sai alguse 2016. aas-
tal. Selle aja jooksul on linnaosa 

esindajad ja haridustöötajad tut-
vunud ja vahetanud kogemusi 
Moskva rajooni hariduslike, sot-
siaalhoolekande ja noorsootöö 
asutustega. 

Linnaosavalitsuse toel võttis Las-
namäe Vene Gümnaasiumi tant-
suansambel “Solnõško” 2018. 
aastal osa Peterburi rahvusvahe-
lisest koreograafia festival-kon-
kursist “Etalon”, kus ansambli 
tantsijad pälvisid mitu auhinda, 
ansambli juhataja Inna Stepanova 
aga medali tantsukultuuri säilita-
mise eest.

“Lasnamäel on palju ühist Moskva 
rajooniga, sellepärast soovin jät-
kata senist koostööd ja leida uusi 
võimalusi teineteise kogemustest 
õppimiseks,” ütles Lasnamäe lin-
naosa vanem Andres Vään.

Juuli lõpust augustikuu alguseni 
korraldas Pirita Linnaosa Valitsus 
Mustakivi tee (Narva mnt–Kose 
tee, koos tehnovõrkude ja jalakäi-
jate sillaga) rajamise projektee-
rimistingimuste eelnõu avaliku 
väljapaneku.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki-lehel korraldatud kü-
sitlus näitas, et valdav enamus 

pea 500 vastajast toetab tee pi-
kendamise projekti. Mustakivi 
tee pikendamine Narva maan-
teelt Kose teele aitab vähendada 
kvartalisiseste teede liikluskoor-
must. Lasnamäe linnaosas jääb 
kavandatav trass Tallinna lin-
na omandis olevale Narva mnt 
131d kinnistule. Pirita linnaosas 
kulgeb kavandatav tee pikendus 
Tallinna linna omandis olevatel 

kinnistutel ja läbib Kase tn 61 Si-
sekaitseakadeemia kinnistut.

Projekt on juba tekitanud paha-
meelt naaberlinnaosa Pirita ela-
nikes, kes kardavad, et sellega hä-
vitatakse loodust. Pirita Linnaosa 
Valitsus tunnistab, et projekti käi-
gus tuleb tõepoolest mõned puud 
maha võtta, kuid seda tehakse 
vaid äärmisel vajadusel.

Palju on räägitud, et suurfilmivõtted on Lasna-
mäe jaoks suur võimalus. Lasnamägi oli küll po-
sitiivselt mitu kuud tähelepanu keskpunktis, kuid 
millist nõu annate linnaosale ja selle ettevõtjatele 
– mida teha, et see tähelepanu ei lõpeks filmivõ-
tetega ja kuidas saaksime toimunud suurfilmivõt-
teid edaspidi enda kasuks rakendada?

Arvan, et peale filmi esilinastust tullakse tõepoolest 
Laagna teed vaatama. Christopher Nolani filmidel 
on lai mõju, huvilisi-fänne on palju. Paljud neist 
sooviksid kohapeal vast süüa-juua ja suveniirikest, 
seda kraami peaksime olema võimelised pakkuma. 
Kas neid nii palju tuleb, et Lasnamäele nt hotelli 
„Laagna Tee“ ehitada, on raske öelda, aga turistide 
huvi linnaosa vastu kindlasti tõuseb. Miks mitte end 
turundada kui "CN filmivõtete toimumispaik"?

Lõpetuseks tahaksin veelkord siiralt ja südamest 
tänada – saime üheskoos suure asja tehtud. Linna, 
linnaosa ja kohalike elanike tugi on hindamatu väär-
tusega.
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Linnaosavanema veerg

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    

ivo Felt: Lasnamägi paelub filmitegijaid 
unikaalsusega (järg)mitu sammu korra nimel

Lasnamäe Pae turg on saamas uut nägu ja uut sisu. See 
muutub avaramaks ja meeldivamaks paigaks, sest sinna 
tekib Pae promenaad.

Korra loomine algab heakorrast. Korda tehtud tänav, väl-
jak või park distsiplineerib inimesi. Korratu ümbrus soo-
dustab ka üldisemalt korratut käitumist. Kui inimesed 
saavad aru, et keegi ei hooli ega hoolitse antud piirkonna 
eest, lasevad nad ka ise oma heakorralati allapoole ja suh-
tuvad ükskõiksemalt.

Ei ole saladus, et Pae turu ümbruses on olnud probleeme 
avaliku korraga. Kohalikud elanikud on korduvalt sellest 
märku andnud, ja põhjusega.

Avaliku korra vajalikul tasemel taastamisele ei ole ainult 
ühte lahendust – kui loodame vaid politsei vahenditele, 
jäävad nad tegelema ainult tagajärgedega. Huligaanid või 
joodikud saab ju sinise bussiga ära viia, kuid järgmisel 
päeval võivad lärmajad ja purjutajad tagasi olla.

Kui loodame ainult linnaplaneerimise vahenditele, jääb ka 
sellest väheks. Ilus ümbrus tehakse kiirelt koledaks, kui puu-
dub järelevalve. Kuid ka sellest ei piisa – tuleb rangelt jälgida 
kohalike baaride tegevust. Ka on vaja senisest rohkem niita 
haljasalasid, et mitte lasta tekkida joomanurgakestel.

Peab astuma mitu sammu ja seda kõike järjest, ainult siis 
on lootust, et Pae turu piirkonna elukeskkond paraneb 
põhjalikult ja püsivalt. Ja mitte ainult Pae promenaad. Pea-
me hoidma senisest rohkem korda ka Kivila pargis.

Peagi avatav Pae promenaad saab parema valgustuse, pare-
ma jälgitavuse ja mis seal salata, kas parema ligipääsu polit-
sei masinatele. Kuid ka sellest ei piisa. Alates 1. septembrist 
hoiab Pae turu piirkonnas korda turvaettevõte Arcticard 
OÜ, kes tagab mehitatud valve. Kui leping lõpeb, siis hinda-
me olukorda uuesti ja vaatame, kas jätkata samamoodi või 
tuleb meetmeid tugevdada. Meie tänavad, pargid ja prome-
naadid kuuluvad ühiselt Lasnamäe inimestele. Me ei loovu-
ta neid joodikutele ja korrarikkujatele.

Andres Vään
Lasnamäe linnaosa vanem

>>> Lk. 1

Lasnamäe Linnaosa valitsus jätkab  
koostööd Peterburi moskva rajooniga

Lasnamäelased toetavad mustakivi tee 
pikendamist narva maanteelt Kose teele 

Juubeli puhul viis Lasnamäe juhtkond Peterburi Lasnamäe aasta 
kodaniku nominendi, keraamik Kersti Karu tehtud kella.

austusavaldusena Cristopher nolani Batmani 
filmidele pani Jaan Roose Laagna tee ületamisel 
selga superkangelase kostüümi.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

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

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

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

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

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

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

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

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

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

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

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

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

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

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

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

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
24.08 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
14.09 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.
15.09 kell 14.00 – Vanavanemate päeva kontsert. Esinevad 
kultuurikeskuse kollektiivid. Tasuta.
28.09 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 5 €.

ÜRitused augustis Ja sePtembRis

eesti Juristide Liidu õigusapteek 
Lasnamäe Linnaosa valitsuses

arvutimäng? ei, hoopis 
keevituse simulaator

Lasnamäe sotsiaalkeskuse sügishooaja 
tegevused eakatele ja lastele

12. septembril kell 10–14 saa-
vad kõik soovijad taas juriidilist 
abi linnaosavalitsuse peahoones 
(Pallasti 54) tegutsevas Eesti Ju-
ristide Liidu õigusapteegis.

Nõustajatena on registreeru-
nud:

• Sergei Tšurkin (vandeadvo-
kaadi abi) – töölepingu seadus, 
lepinguõigus, kohtusse pöördu-
mine.
• Urmas Mardi (Korteriühistu-
te Liidu õigusnõunik) – korte-
riühistute vaidlused ja nõuded.
• Eve Põtter (notari kandidaat) 
– notaritoimingud, pärimisme-
netlus, asjaõigus.

• Lüüli Junti (notari kandidaat) 
– notaritoimingud, pärimisõi-
gus.
• Krista Paal (õigusnõustaja) – 
perekonnaõigus, elatised, tööle-
pingu seadus, töövaidlused.
• Vambola Olli (õigusnõunik) 
– kohtusse pöördumine, asjaõi-
gus, elamuõigus.
• Helina Itter (õigusnõustaja) – 
tööõigus.
• Ly Müürsoo (pankrotihaldur) 
– eraisiku ja FIE pankrot.
• Külli Kaldvee (jurist) – ko-
haliku omavalitsuse vaidlused, 
kohtusse pöördumine.
• Risto Sepp (kohtutäitur) – 
kohtutäituri õigused, toimin-
gud ja vaidlused.

• Heli Põder (Tarbijakaitseameti 
jurist) – tarbijavaidlused, lepin-
gulised õigused ja kohustused.
• Olga Vaarmann (projekti ad-
ministraator).

Oodatud on kõik abivajajad 
ning tagatud on nii eesti- kui 
ka venekeelne tasuta õigusala-
ne nõustamine. Kliente teenin-
datakse elavas järjekorras ning 
eelnevat registreerimist ei ole 
vaja.

Täpsemat infot õigusabi kohta 
saab Eesti Juristide Liidu kodu-
lehelt www.juristideliit.ee või 
telefoninumbritelt 631 3002, 
631 4466.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolil avanes aastal 2018 võima-
lus osaleda projektis „Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite 
soetamine ja kasutuselevõtt“. Projekti rahastas Euroopa Liidu Sot-
siaalfond.

Projekti tulemusena avati selle aasta maikuu alguses 15 töökohaga 
keevituse õppeklass, kus õpilased saavad simulaatoritel omandada 
algteadmised keevitamisest.

Lisaks praktilistele ülesannetele saab seadmel läbi viia ka teooria-
teste. Kui põhilised töövõtted ja teadmised on simulaatoril oman-
datud, siis võib juba asuda päris keevitusega tegelema.

Eakate ja laste päevakeskusi 
koondav Lasnamäe Sotsiaal-
keskus on peale suvepuhkust 
alustanud uut hooaega. Eakate 
päevakeskuses saab juba prae-
gu kasutada soodushinnaga 
erinevaid teenuseid ning osa-
leda kepikõnni treeningutel. 
Pakutavate teenuste hulgas on 
juuksur, pediküür, maniküür, 
saun, dušš, pesupesemine. Ke-
pikõnni treeningud toimuvad 
igal kolmapäeval algusega 14.00 
sotsiaalkeskuse juurest. Käimis-
kepid on kohapeal olemas. Päe-
vakeskuse külastajate kasutuses 
on lugemissaal ja arvutiklass, 
mõõta saab vererõhku. Sotsiaal-
töötaja vastuvõtt toimub nelja-
päeviti 10.30–12.30. Keskuses 
korraldatakse kontserte, samuti 
on võimalus osaleda ekskur-
sioonidel ja matkadel. 

10. septembrist kuni 5. oktoob-
rini on avatud Galina Borissova 

maalide näitus “Suvi 2019”. Näi-
tuse avamine toimub 10. sep-
tembril kell 13.00.

Huvialaringid
Septembris alustavad koos-
käimist huvialaringid. Alanud 
on registreerimine arvutikur-
sustele, samuti kutsume kõiki 
soovijaid saksa keele ringides-
se algajatele ja edasijõudnute-
le. Keeleõpe toimub vene keele 
baasil. Algajate huviring toimub 
teisipäeviti kell 10.00 (hooaja 
esimene ringtund 17. septemb-
ril). Edasijõudnute huvirin-
gid toimuvad teisipäeviti kell 
11.30 (hooaja esimene ring 17. 
septembril) ja neljapäeviti kell 
10.00 (hooaja esimene ring 19. 
septembril).

Otsime töötajaid
Lasnamäe Sotsiaalkeskus otsib 
juhendajaid eakate eesti keele 
ringile vene keele baasil (kolm 

tundi nädalas), tantsuringile (li-
nedance vm, kaks tundi näda-
las), käsitööringile (üks tund nä-
dalas). Samuti otsime massööri.

Laste päevakeskuse võimalused
Laste päevakeskuses pakume 
Lasnamäe linnaosa põhikoo-
liealistele lastele päevast raken-
dust ning tuge õppetöös. Lastel 
ja peredel on võimalik saada 
psühholoogilist abi. Teenusele 
suunamiseks on vaja pöörduda 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
lastekaitsespetsialistide poole. 
Täiendav informatsioon kodu-
lehel www.lsk.ee või telefonidel 
621 4645, 5300 6556.

Lisainfo Killustiku 16,  
tel 621 8998 ja 5301 0401 

või e-posti aadressidel 
meeme.kudu@lsk.ee ja  
ylle.mets@lsk.ee ning 
kodulehel www.lsk.ee.

Keskuses korraldatakse kontserte, samuti on võimalus osaleda ekskur sioonidel ja matkadel. 
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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! 

ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUS!

Mustakivi Keskus, 
Mahtra 1, 
2 korrus, 

LASNAMÄE, 
TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK  WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM www.instagram.com/vavars_ou 
VÄGA LAI JA ILUS SORTIMENT KOHAPEAL – NÄITUSED. SOODSAD HINNAD !

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

K O H T U M E  TA A S

UUED BAILATINO RÜHMAD ALUSTAVAD 5. SEPTEMBRILR E G I S T R E E R U  TA S U TA  P R O O V I T R E E N I N G U L E  

W W W. D A N C E A C T. E E

Soovid hästi näha?

Broneeri aeg:
660 2553 

virbi@silmatervis.ee

MEIE SAAME 
SIND AIDATA!

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

Põhjalik nägemiskontroll
Tipptasemel tehnika
Lai valik prilliraame

* Ostan garaažiboksi Lasnamäel. Kõik pakkumi-
sed on teretulnud. Telefon: 545 11053
* PAKKUDA TÖÖD SOOMES ÜLDEHITAJATELE
56148917
* Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid 
58599737

Ostan seisma jäänud sõidukeid. 
Ka avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Koha peal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan seisevau-
to@gmail.com või 56188671

Otsime tublisid puhastusteenindajaid. Töö 
sisu: Päevakoristaja, masinist ja kojamees 
Miiduranna konsumis. Tööaeg: päevakoristaja 
graafi ku alusel 12.00-21.00, masinist ja koja-
mees 07.00-10.00 Lisainfot telefonidel: 555 88 
780 ja 555 80 118 (vene keeles).

VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tallinnas. Dr Vilke-
vičius. Hind al. 69€ - www.vita.ee 669-0806

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 


