
26. augustil pidas Lasnamäe Linnaosa valitsus suure-
joonelise sünnipäevapeo riigi suurimal vabaõhulaval 
– Tallinna lauluväljakul.

Praeguste piiridega Lasnamäe linnaosa loodi 1. septembril 
1993, mis tähendab, et tänavu 1. septembril täitus 25 aastat 
Lasnamäe linnaosa asutamisest.

Juubelipidu peeti traditsiooniliselt Tallinna lauluväljakul, kus 
peotoimetused algasid juba kell 14. Uudset ja põnevat tegemist 
leidus igale maitsele ja vanusele, peokülalised said ka maitsta 
tänavatoitu ja tutvuda eri maade rahvusköökidega.

Õhtu jätkuks tulid lavale armastatud Eesti artistid Anne Veski, 
Ott Lepland ja Artjom Savitski, hilisõhtu aga kujunes unusta-
matuks elamuseks kõigile tantsumuusika austajatele, kes tulid 
kuulama seekordset peaesinejat, Belgia artisti Danzelit.

Teil on võimalus kaasa rääkida järgmise aasta Lasnamäe päeva 
esinejate osas! Selleks saatke oma ettepanekud e-posti aadres-
sile lasnamae@tallinnlv.ee. 

Seekord pani korraldustoimkond eriliselt rõhku ka kohapeal 
teavitamisele, kaasates Lasnamäe päeva läbiviimisse vabataht-

likke, kes levitasid ürituse ajakava, juhatasid teed ja olid abiks 
linnaosa telgis. Ühtlasi said vabatahtlikud väärtuslikke koge-
musi ürituse ettevalmistamisest ja korraldamisest.

Lasnamäe päeval tutvustati esmakordselt ka raamatut „Lasna-
mäe lood“, mille linnaosa andis välja tähistamaks Eesti Vaba-
riigi 100. ja Lasnamäe linnaosa 25. sünnipäeva. Lähemalt saate 
raamatust lugeda lk 4.
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Juubelipidu Tallinna lauluväljakul
Hea uudis kepikõndijatele

Septembrikuus jätkab Lasnamäe Linna-
osa Valitsus tasuta kepikõnnitreeningu-
tega. Treeningud toimuvad Pae pargis 
treener Rene Meimeri juhendamisel 6., 
13., 20. ja 27. septembril algusega kell 13. 

sotsiaalkeskuse 
sügishooaeg

Septembrikuu jooksul alustavad taas 
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse huvialaringid 
ja arvutikursused. 24. septembrini on 
avatud Tiia Kuusiku maalide näitus, kol-
mapäeviti algusega kell 14.00 toimuvad 
kepikõnnitreeningud. 25. septembril 
kell 14.00 on huvilised oodatud psüh-
holoog Tõnu Otsa kohvikklubi loengu-
le „Põlvkondadevahelised peresuhted”. 
Osalemiseks vajalik eelregistreerimine 
hiljemalt 20. septembriks. Kohtade arv 
on piiratud. 

Huvialategevuste kõrval saab sotsiaal-
keskuses kasutada erinevaid soodushin-
naga ja tasuta teenuseid nagu tunnisaun, 
dušš, pesupesemine, raamatukogu, ar-
vuti kasutamine, vererõhu mõõtmine, 
juuksur, pediküür, maniküür, massaaž. 
Info ja teenustele registreerimine telefo-
nidel 621 8998, 5301 0410 või kohapeal 
Killustiku 16.

FC Levadia Jalgpallikool 
ootab Lasnamäe lapsi 
jalgpalli mängima

FC Levadia Jalgpallikool avab uued 
treeningurühmad lastele sünniaasta-
ga 2012, 2013 ja 2014. Kõiki vanemaid 
poisse ja tüdrukuid ootab kool liituma 
juba tegutsevate FC Levadia noorte-
võistkondadega. Tasuta proovitreenin-
gud toimuvad pühapäeviti kell 11:00 
Punane 45 jalgpallihalli välisväljakul. 
Kõikidele uutele liitujatele on esimene 
kuu tasuta, edaspidi on kuutasu 2011–
2014 sündinud lastele  30 eurot. Kui 
ühest perest osaleb FC Levadia Jalgpal-
likooli treeningutel kaks või enam last, 
siis tuleb õppemaksu tasuda ainult kõi-
ge vanema lapse eest. 

Lisainfo: tel 514 6735, 5592 2062, e-post 
indrek@fclevadia.ee; vladimir.voskoboi-
nikov@fclevadia.ee.

Juubelipidustuste peaesineja Belgia tantsumuusik Danzel.

Lava ees oli huvilistel võimalus jäädvustada 
oma lemmikuid.

Lasteansambel “Nupukesed” koos linnaosa vanema maria 
Jufereva ja Tallinna Linnavolikogu esimehe mihhail Kõlvartiga.

Augustikuus kohtus Lasnamäe Linna-
osa Valitsuse juhtkond Seli asumi ela-
nikega, et arutada kohaliku metsatuka 
heakorrastamist ning naabermajade 
elanike probleeme.

Seli metsa tulevikust rääkides käisid ko-
halikud elanikud välja julgeid, kuid ko-
hati vastakaid ideid. Osa elanikest toetas 
metsatuka täielikku raiumist ja selle ase-
mele avaliku puhkeala loomist. Enamik 
siiski soovis Seli metsa alles jätmist tin-

gimusel, et see tehakse korda ja alale pai-
galdatakse valgustus.

„Seli pargi projekteerimine algab 2019. 
aastal, seega on juba praegu oluline alus-
tada arutelusid ja kohalike elanike kaa-
samist. Kohtumine näitas, et inimestel 
on soov aktiivselt osaleda oma elukesk-
konna projekteerimisel,“ ütles linnaosa 
vanem Maria Jufereva. Kohtumise käigus 
sõnastasid elanikud ka üldisemad soovid: 
metsaala kaasaegne valgustus, pinkide ja 

prügikastide paigaldamine, loodusliku 
kattega teede rajamine, laste mänguvälja-
ku ja tänavatrenažööride paigaldamine. 
„Seli asumi metsapargi ala projekteerimi-
sel püüame arvestada elanike soovidega, et 
see ala oleks turvaline ja heakorrastatud,“ 
lisas Jufereva.

Linnaosa juhtkond jätkab Lasnamäe ela-
nikega kohtumisi eesmärgiga tutvuda 
probleemidega kohapeal ja tutvustada 
konkreetse ala arengusuundi.

seli elanikud soovivad heakorrastatud parki
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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! 

Lasnamäe Noortekeskus 
alustab uut hooaega.

Eelkõige on Lasnamäe Noor-
tekeskuse näol tegu ühe suure 
mängutoaga, kus on olemas kõik 
selleks, et lapsed ja teismelised si-
sustaksid oma vaba aega lõbusalt 
ja kasulikult.

Keskuses on arendavad mängud, 
sh lauatennis, jalgpall ja hoki; 
mängukonsool, spordinurk ja 
palju muud. Soovijad saavad ka-
sutada ka arvutitega varustatud 
õppeklassi, kus on võimalik kes-
kenduda koolis antud kodutööde 
tegemisele. Korda ja distsipliini 
aitavad hoida keskuse töötajad.

Koolivaheaega said noored kasu-
likult veeta noortekeskuse korral-
datud linnalaagrites, leides end 
kas Superkangelaste universumis, 
Ninja-akadeemias või Maagia-
koolis (just selliseid nimesid kand-
sid kolm linnalaagri vahetust).

Suvel toimusid ka sotsiaalse 
programmi „Lasna Sport“ lõpu-
võistlused. Koostöös noortekes-
kusega läbiviidav programm on 
suunatud noorte arendamisele 
huvitegevuste kaudu. Eelmisel 
õppeaastal toimusid linnaosa 
koolides tasuta korvpalli-, jalg-
palli- ja tänavasporditreeningud. 
Tundides saadud oskusi näitasid 
osalejad lõpuvõistlustel, mis pää-
disid absoluutse võitja väljaselgi-
tamisega. Kokku võttis projektist 
osa ligi 1200 noort. Projekt „Las-

na Sport“ jätkub ka uuel õppe-
aastal. Läänemere, Lasnamäe ja 
Kuristiku gümnaasiumide ning 
Lasnamäe Mehaanikakooli kõr-
val toimuvad tasuta treeningud 
ka teistes linnaosa koolides.

Sügisel alustavad noortekeskuses 
keelekursused ja huviringid. „Meie 
peamine eesmärk on panustada 
Tallinna ja eelkõige Lasnamäe laste 
ja noorte arengusse,“ ütles Lasna-
mäe Noortekeskuse juhataja Dani-
la Kuznetsov, „keeleõpe, mõistust 
ja loovust arendavad huviringid 
ning sportlikud tegevused on kolm 
meie laste tuleviku alustala.“
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Haridus on kindel 
edu võti

Head lastevanemad, pe-
dagoogid ja õpilased! 
Õnnitlen teid alanud uue 
kooliaasta puhul! Soovin 
teile kõigile jõudu, kan-
natust ja uusi põnevaid 
avastusi. Võite kindlad 
olla, et teie pingutused 
saavad vastutasu, sest ha-
ridus on kindel edu võti 
teie elus!

Paraku tõi lõppenud 
päikseline suvi meile ka 

muresid. Eriti teravalt tõusis päevakorrale küsimus, kui-
das mõjutada noori, kelle käitumine võib kujutada ohtu 
nii neid ümbritsevatele inimestele kui ka neile endile. 
Riskigruppi kuuluvad üle 14 aasta vanused noored, kes 
teevad koolist poppi, suitsetavad, tarbivad alkoholi ja ui-
masteid, varastavad… 

Paljud neist on tuttavad nii politseinikele kui ka noor-
sootöötajatele ja lastekaitsespetsialistidele. Koostöös eri-
nevate spetsialistidega on välja töötatud rida meetmeid, 
mis peaksid aitama seda probleemi lahendada. Ise ma aga 
kutsun lastevanemaid üles pühendama oma lastele roh-
kem aega, et nendega suhelda, tunda huvi nende elu, rõõ-
mude ja murede vastu. Just ema, isa ja teised lähedased 
on need, kelle tähelepanu ja tunnustust poisid-tüdrukud 
enim vajavad – perekonnal on tohutu roll noore isiksuse 
kujunemisel. 

Kahjuks on aga iga probleemse lapse taga probleemid pe-
rekonnas. Sellepärast ei piisa ainult vaba aja sisustamisest 
ega karistustest linnaosa valitsuse, politsei, noortekeskus-
te või mittetulundusühingute poolt.

Omalt poolt teeme kõik, et pakkuda noortele põnevaid ja 
arendavaid vaba aja veetmise võimalusi. Oktoobrikuust 
algab Lasnamäe Noortekeskuses gümnaasiumiõpilastele 
suunatud praktiliste kohtumiste sari „Minu esimene töö-
koht“; linnaosa valitsuse juures alustab tegevust noorte 
ümarlaud, mille raames saavad noored viia ellu enda väl-
ja mõeldud projekte. 

Jätkuvalt tegutsevad erinevad huvi- ning spordiringid, 
sportimisvõimalused on loodud parkidesse, kergliiklus-
teed ootavad rattureid, jooksjaid ja rulatajaid. Noortekes-
kuse huviringid alustavad uue hooajaga, Lindakivi kul-
tuurikeskuses aga toimuvad kord kuus tasuta kogupere 
kinopäevad.

Soovin teile viljakat ja tulemuslikku sügist!

Maria Jufereva
linnaosa vanem

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    

Keeleõpe, sport ja loovus 
on laste tuleviku alustalad

Lisainfo:
http://noortekeskus.ee
FB: Lasnamäe noortekeskus
Tel. 5556 7784
e-post: 
lasnamae@noortekeskus.ee

14. septembril toimub 
iii Lasnamäe-maardu 
noorteolümpia.

Esimene noorteolümpia Maardu 
ja Lasnamäe kooliõpilaste osalu-
sel leidis aset 2016. aastal erineva-
tel Maardu linna mänguplatsidel. 
Võistluste tulemused näitasid, et 
nii pealinna suurimas linnaosas 
kui ka selle naaberlinnas on pal-
ju andekaid noori sportlasi ja nii 
sündiski otsus korraldada olüm-
piamängud igal aastal.

Mullu võõrustas olümpiat juba 
meie linnaosa – võistlused toi-
musid kõigile rühmaspordi fän-
nidele tuntud Lasnamäe Spor-
dikompleksis. Osalejad võtsid 
mõõtu viies distsipliinis: 60 m 
jooksus, pendelteatejooksus, kau-

gushüppes, jalgpallis ja köieveos. 
Meeskondlikus punktiarvestuses 
saavutas parima tulemuse Las-
namäe võistkond, mida autasus-
tati rändkarikaga. Kolme parimat 
igas individuaalalas autasustati 
medalitega.

Seekord liiguvad olümpiamän-
gud jälle Maardusse. Kas naaber-
linna sportlastel õnnestub võtta 
revanš? 

Sellest saate teada juba järgmises 
lehenumbris.

Täiendav vastuvõtt Lasnamäe Noortekeskuse ringidesse
• Inglise keel (vanusele 8–10 aastat) – T, N kl 17:00–17:45
• Inglise keel (vanusele 11–12 aastat) – T, N kl 18:00–18:45
• Eesti keel (vanusele 8–10 aastat) – E, K kl 17:00–18:00
• Legokonstrueerimine (vanusele 8–13 aastat) – L kl 12:00–13:30
• Meedia (vanusele 12–14 aastat) – L kl 14:00–15:30
• Workout, üldkehaline treening (vanusele 10–16 aastat) –  

P kl 16:30–18:00

Noorteolümpia: kellele läheb rändkarikas sel aastal?
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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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Kuidas korteriga 
tulu teenida
mida tuleb teada, kui osta 
korter üürile andmiseks.

Maria Jufereva
linnaosa vanem

Paljudele inimestele on korter 
eelkõige puhkamispaik. Kuid 
kas olete mõelnud, et korteriga 
võib parandada oma majandus-
likku olukorda ja koos sellega 
ka elukvaliteeti?

Kui kiiresti tasub 
korteriost end ära

Siinkohal pean ma silmas just 
üürile andmise eesmärgil soe-
tatud korterit. Üüritasu ületab 
reeglina eluasemelaenu tagasi-
maksmise ja korteri amortisat-
siooniga seotud kulu. Korterite 
hinnad algavad Lasnamäel 27 
000 eurost stuudiokorteri eest. 
Keskmises korras kahetoalise 
eest küsitakse 50 000 eurot. Ka 
üüritasud võivad oluliselt eri-
neda. 

Aga ka kõige pessimistlikum 
arvestus näitab, et investeeri-

des korteri ostuks 50 000 eurot 
ja üürides seda edasi 350 euro 
eest kuus, tasub investeering 
end ligi 17 aastaga. Seejuures 
on arvestatud korteri 90%-list 
täituvust (üürnike vahetus!), 
makse ning aastas 500 euro 
suurust kulu korteri remon-
diks ja mööbli soetamiseks. 

Kui aga võtta arvesse ka kin-
nisvarahindade pidevat tõusu, 
sissetulekute suurenemist ja 
kõrget nõudlust üürikorterite-
le, on tegelik investeeringu ta-
suvusaeg 13–15 aastat.

„Õige“ korter on edu võti

Nii isiklikuks kasutamiseks kui 
ka üürile andmiseks korteri 
soetamisel tuleb endale selgeks 
teha, kui kiiresti saate seda va-
jadusel välja üürida või edasi 
müüa.

Kinnisvara hindu mõjutavad 
kindlad kriteeriumid. Nende 
hulka kuuluvad maja või korteri 
asukoht, pindala, korrus. Need 
on põhiparameetrid, mille abil 

ostjad teevad endale sobivamad 
valikud. 

Reeglina vähendab esimene 
korrus korteri maksumust 10% 
võrra, rõdu või lodža aga kergi-
tavad hinda.

Oluliseks teguriks kinnisvara 
soetamisel on ka hästi toimiv 
taristu: mugav transpordiühen-
dus, jalutuskäigu kaugusel asu-
vad kauplused, lasteaiad, koolid 

ja spordiklubid. Lasnamäe olu-
des tuleb pöörata tähelepanu ka 
elamispinna läheduses asuvate 
vabade parkimiskohtade ole-
masolule.

Paljudele on korteri valikul ot-
sustavaks teguriks aknast avanev 
vaade. Seega, isegi kui teid ennast 
ei häiri aknast paistev prügima-
jake, pidage silmas, et võimalik 
ostja või üürnik võivad olla selles 
küsimuses hoopis teist meelt.

Ärge unustage ka korteriühistut

Üha sagedamini tuntakse kor-
teri ostmisel või üürimisel huvi 
korteriühistu toimimise ja töö 
tulemuste vastu. Tavaliselt saab 
ühistu tegevust hinnata õueala, 
maja juures olevate parkimis-
kohtade ja trepikodade sei-
sukorra järgi. Nii et lõppkok-
kuvõttes võib toimiv ja tegus 
korteriühistu samuti mõjutada 
teie korteri hinda.

investeering Lasnamäe korterisse tasub end ära 13-15 aastaga.

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee
 
AJAKAVA
14.09 kell 13.00 – Seenioride kinoklubi. Ajalooline fi lm “Vana Tallinna legendid”. Tasuta.
22.09 kell 19.00 – Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Siiri Känd & Combo bänd. Pilet 5 €.
26.09 kell 17.00 – Perekino. Animatsioon „Ivan Tsareevitš ja hall hunt”. Tasuta.
04.10 kell 15.00 – Seenioride kool. Gennadi Tšapaikini loeng „Tervislik toitumine igas vanuses“. Tasuta.

NÄITUS   21.08–14.09 – Vladimir Sokolovi maalide näitus.

ÜRiTUseD sePTemBRis
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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
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Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

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

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

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

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

Ootame aktiivset osavõttu! 

„Lasnamäe lood“ kutsuvad jalutuskäigule

(vene keeles)

Tähistamaks eesti vabariigi 
100. ja Lasnamäe linnaosa 25. 
sünnipäeva andis Lasnamäe 
Linnaosa valitsus välja raama-
tu „Lasnamäe lood“.

Tõuke raamatu väljaandmiseks an-
dis Tallinna Giidide Ühing, mille 
liikmed kurtsid, et Lasnamäe kohta 
ilmunud raamatuid on kahetsusväär-
selt vähe ja need, mis on, on ju juba 
mõnevõrra aegunud. 

Nii tuli linnaosa vanemale Maria 
Juferevale ja Tallinna Linnavoli-
kogu liikmele Aleksandr Zdanke-
vitšile idee anda välja illustreeritud 
kogumik, mis tutvustaks lugejatele 
populaarses vormis neile tuttavate 

kohtade ja ehitiste ajalugu. Ettepa-
nekut toetasid ka teised Lasnamäelt  
valitud linnavolikogu liikmed ja töö 
võis alata. 

Raamatu autor on ajaloolane Josef 
Kats, kelle artiklid pealinna vaata-
misväärsustest on kindlasti tuttavad 
paljudele lugejatele. 

Oma lugu Lasnamäe ajaloost alus-
tab ta Iru linnusest, kuid kajastamist 
leiavad ka Jüriöö park, Jumalaema 
„Kiirestikuulja“ ikooni kirik, oma-
aegne tehas „Dvigatel“, Ülemiste len-
nujaam ja paljud teised teada-tuntud 
linnaosa mälupaigad.

Raamatuga saab tutvuda Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse kodulehel.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Pallasti 54
11413 Tallinn

Hea Lasnamäe elanik!
Lasnamäe Linnaosa valitsus palub teil täita küsimustiku, mis aitab meil hinnata elanike rahulolu 
linnaosavalitsuse teenustega.
analüüsides küsitluse tulemusi, saame tulevikus pakkuda teile uusi teenuseid. NB! vastused töödeldakse anonüümselt ning 
neid kasutatakse vaid olukorra analüüsimiseks ja soovituste koostamiseks. osalege loosimises! Kõigi küsimustiku täitnud ja oma 
kontaktandmed jätnud lugejate vahel loositakse välja pleed ja termostass Lasnamäe Linnaosa valitsuse sümboolikaga.

Vastaja andmed: 

• Nimi, perekonnanimi:

__________________________________________________    

• E-posti aadress: 

__________________________________________________

• Telefon: +372      

__________________________________________________

1. Millises piirkonnas elate?
¨ Lasnamäe
¨ Mõni teine Tallinna linnaosa
¨ Harjumaa
¨ Mõni teine Eesti maakond

2. Milliseid infokanaleid 
kasutate kohaliku omavalitsuse 
informatsiooni saamiseks 
(võimalik valida mitu varianti)?
¨ Internetiportaal www.tallinn.ee
¨ Linna leht (Linnaleht, Pealinn) 
paberkandjal
¨ Linna leht veebis (www.linnaleht.
ee, www.stolitsa.ee)
¨ Kohaliku omavalitsuse leht 
paberkandjal (Lasnamäe Leht jt)
¨ Kohaliku omavalitsuse leht 
veebis (https://www.tallinn.ee/est/
lasnamae/)
¨ Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki leht
¨ Linnaosa valitsuse töötajate 
erablogid

¨ Infotelefonid
¨ Tuttavad 
¨ Muu

3. Kui rahul olete kohaliku 
omavalitsuse teabe saamisega 
(teenuste, hüvede, sündmuste 
kohta jne)?

1 2 3 4 5

4. Mis takistab teid teile 
huvipakkuvate teadete saamist 
(võimalik valida mitu varianti)?
¨ Teabe puudumine minu jaoks 
huvipakkuva teema kohta
¨ Otsingu keerukus
¨ Hilinev uudiste avaldamine
¨ Arvuti puudumine
¨ Keelebarjäär
¨ Midagi ei sega
¨ Muu

5. Mis teemal soovite saada 
rohkem informatsiooni?

6. Millised on teie ettepanekud 
Lasnamäe elanike teavitamise 
parandamiseks?

7. Kui rahul olete Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse tööga?

 
1 2 3 4 5

8. Kas soovite osaleda loosimises? 
Küsime teilt selleks nime ja 
kontaktandmeid.
¨ Jah, olen nõus jätma oma 
kontaktandmed
¨ Ei soovi osaleda

saaja 
TasuB

posTiKuLu
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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
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LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!
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game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
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Nii on jõulud aeg, mil meile 
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Lisainfo saamiseks helista 667 3785 
või 5343 5337, Kristi Aasa.

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate ootuste 
kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega 

liituda, siis palun saada oma CV personal@selver.ee või täida 
kohataotlusankeet kodulehel.

Ootame olemasolevatesse ja 
uutesse sügisel avatavatesse 
T1 SELVERISSE (Peterburi tee 2) 
või KOLDE SELVERISSE (Sõle 31) 

ERINEVATELE 
AMETIKOHTADELE 

tööle 
särasilmseid ja teotahtelisi inimesi

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 51 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

ootab lapsi ilu-, rühm-, ja tantsulisse 

võimlemisse ning akrobaatikasse.

Daamidele pakume tervisevõimlemist.

Meie treeningud toimuvad: 

KESKLINNAS, LASNAMÄEL, HAABERSTIS, 

PÄÄSKÜLAS, MUSTAMÄEL, PÜÜNSIS, 

JÜRIS JA SAKUS

Lisainfo  •  www.piruett.ee •  tel. 64 63 659 
e-post: piruett@piruett.ee

Võimlemisklubi

        Abikokk
    Kokk
    Nõudepesija
    Ettekandja
    Baaridaam

Tule tööle uude grillrestorani 

T1 kaubanduskeskuses 
Lasnamäel

Helista +372 50 21 256 või kirjuta info@almarefood.ee

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Järveotsa Keskus – Kollane Keskus
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
LASNAMÄE, TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.VAVARS.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 ! 

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

Spordiklubi Newox ootab 
korvpallitreeningutele IV - IX klassi poisse.

Treeningud toimuvad kuni kolm korda nädalas. 

Lasnamäe Sportmängude Majas, Koorti 25. 

Kontakt ja info Ralf Lainevool.

Mob.5049790, sk.newox@gmail.com
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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! 

UUED 2 4 TOALISED  KORTERID LASNAMÄEL endover.ee/vega502 35 54 kaili@endover.eeMüügiinfo

MADALAD KOMMUNAALKULUD

KVALITEETNE SISEVIIMISTLUS

AVAR JA TURVALINE PARKIMINE

KÕRGENDATUD TURVALISUS

Möbleeritud fuajee Saunakompleks

PeoruumidLaste mängutuba

TASUTA LISAVÄÄRTUSED MAJA ELANIKELE

Broneerides korteri märksõnaga „Lasnamäe leht“, saad kingituseks 
EURONICS’i kinkekaardi väärtusega 500 €. Ühe korteri ostmisel 
saab kasutada vaid üht soodustust korraga. Kampaania keh b kuni 
31.09.2018. Pakkumine ei keh  juba sõlmitud broneerimislepingutele 
ning soodustust ei saa kasutada tagasiulatuvalt.

*  

5Müügiinfo

Broneerides
EURONICS’
saab kasutad
31.09.2018. 
ning soodust

*  

Kodu ostjale kingituseks
kinkekaart*500 €

Luksuslik elustiil soodsaima hinnaga!

S I N U  R Ü T M I S

UUED BAILATINO RÜHMAD ALUSTAVAD 3. 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

Helena Piirak

512 4158
helena.piirak@arcovara.ee

Igal kodul on väärtus!
Telli kinnisvara hindamine,
nõustamine telefoni teel tasuta!

VILLKÄPA 6 KLIENDIPÄEV
20.09 kell 17.30-19.30

arcovara.ee/villkapa6
510 2206507 3861

VEENILAIENDITE ravi ilma 
järjekorrata Tallinnas. 

Dr Vilkevičius. 
Hind al. 69€ — www.vita.ee 

669-0806

ATKO Liinid OÜ 
pakub tööd bussijuhtidele, 
võimalus töötda omale 

sobiva koormusega. 

Kontakt telefonil 6272713 

või tulla aadressil Sõstramäe 12, Tallinn. 

Lisainfo www.atko.ee
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis

P.Pinna 15 (peaauks lipuga ukse juures, vajuta majanduse kella)

HATHA JOOGA ALGAJATELE 

Tund toimub 25.09.2018 kell 16.30-18.00 (KAASA MATT JA PLEED)

Kõik tunnid on etteregistreerimisega! (10 euri kord)

Palun saada e-mailile teade: info.hathajooga@gmail.com

PS! Maja siseneda vahetusjalanõudes! Jalanõud võta saali kaasa! 

INFO: 56 13 6766. OLED OODATUD!


