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TASUTA
Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. veebruari seisuga 
118 077 inimest. Jaanuarikuuga võrreldes suurenes elanike arv 
122 inimese võrra.

PILDIUUDISED

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Toompeale lippu heiskama!

Eesti Vabariigi sünnipäeval, 24. veebruaril kell 
7.34 on kõik oodatud Toompeale Kuberneri aeda 
pidulikule riigilipu heiskamisele. Pidulikele kõ-
nedele järgneb 1918. aastal vastu võetud Eesti 
Vabariigi iseseisvusmanifesti ettelugemine. Esi-
nevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoorid ning 
Politsei- ja Piirivalveorkester. Tseremoonia lõpeb 
umbes kell 8.05. Alustame üheskoos Eesti riigi 
sünnipäeva! Foto: Erik Peinar

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on koduomaniku sõber 2019

Omanike Keskliidu liikmed ja rahvas valisid por-
taali www.petitsioon.ee kaudu koduomaniku 
sõber 2019 tiitli vääriliseks Pärnu, Lasnamäe ja 
Põhja-Tallinna omavalitsused, kes loobusid ini-
meste, loomade ja keskkonna säästmise nimel 
uusaastaööl ilutulestikust. Võitjad said ülekaalu-
kalt 45,9% häältest ja edestasid veetarbijaid, kes 
läksid ühisnõudega Tallinna Vee vastu kohtusse, 
ja KredExit, kes jäi kolmandaks plaaniga suuren-
dada renoveerimistoetusi ja suunata neid just 
maakondadesse.

Üliõpilased pakuvad tasuta õigusnõu

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja Eesti Juristide 
Liidu koostöös pakuvad alates veebruarist Ees-
ti ülikoolides õppivad õigusteaduse tudengid 
tasuta õigusabi eesti ja vene keeles. Õigusnõu 
saab ilma ette registreerimiseta esmaspäeviti kell 
13–17 Lasnamäe Linnaosa Valitsuse peahoones 
(Pallasti tn 54). 

Lasnamäel avati kiirkliinik

Lasnamäe Centrumis (Mustakivi tee 13) avatud 
kiirkliinikusse Confi do võib pöörduda nii kergemate 
vigastuste kui ka halva enesetundega või mistahes 
meditsiinilise nõu saamiseks. Vastuvõtt on tasuline. 

Foto: Marek Metslaid.

Tallinna masinatehase 
juubel

MTÜ Tallinna 
Masinatehase Veteranid  

kutsub iga-aastasele 
masinaehitajate 

kokkutulekule, mis leiab 
aset 21. märtsil Lindakivi 

kultuurikeskuses algusega 
kell 16. Osalemine on 

tasuline, lisainfo 
tel 565 4307 ja 5552 1341.

1. märtsist saab 
politseid kutsuda vaid 

numbrilt 112

Politsei vana lühinumbri 
110 sulgemine lõpetab 
ühtse hädaabiteenuse 

loomise projekti. 
1. märtsist jääb kasutusele 
üks hädaabinumber 112, 
kust saab kutsuda appi nii 

politseid, päästet kui 
ka kiirabi.

Perspektiivikamad suunad

Portaali City24.ee kinnisvaraturu üle-
vaates (14.01.2020) märgib 1Partner 
kommertskinnisvara juht Kirill Vigul, et 
tööstusajastu saab Lasnamäel läbi ning 
tulevikus on oodata eelkõige meelelahu-
tus- ja äripindade kasvu. 

Sedalaadi objektide arendamine ongi 
praegu käsil Tähesaju, Tondiraba ja 
Osmussaare tee piirkonnas. Tähesaju 
kandis avas oktoobrikuus uksed Hor-
tesi aianduskeskus, õige pea jõuab 
lõpusirgele kahe kaubanduskeskuse 
ehitus. 

Varraku silla tagusel alal on kõik eeldu-
sed saada Lasnamäe sporditõmekes-
kuseks. 2014. aastal avatud Tondiraba 
jäähall juba tõestas end väärt vaba aja 
veetmise kohana nii spordisõprade kui 
ka kultuurinautlejate hulgas. Aastaks 
2022 valmib halli kõrval ka multifunkt-
sionaalne park mitme mängu- ja spordi-
väljakuga, dendropargi ning pikniku- ja 
grillikohaga. 

Veebruari alguses allkirjastati ka hoo-
nestusõiguse seadmise leping ujula 
koos selle juurde kuuluva vee- ja spordi-
keskuse ehitamiseks Varraku tänavale. 
Olümpianormidele vastava ujula ehita-

mise plaanidest räägiti juba ammu, kuid 
sõlmitud lepinguga on seekord seatud 
ka ranged ajalised raamid – ujula peaks 
valmima hiljemalt 2025. aastaks.

Teine suurte tulevikuväljavaadetega 
Lasnamäe piirkond, mis tõmbab ligi nii 
ettevõtjad kui ka ärikinnisvara arenda-
jaid, on Ülemiste asum. Postimehe por-
taalis ilmunud artiklis (29.01.2020) nime-
tasid arendusettevõtte Hammerhead OÜ 
spetsialistid Ülemistet üheks kolmest 
Tallinna piirkonnast, kus on oodata suu-
remat arenguplahvatust. 

>>> Lk. 2

Lasnamäe – kas Eesti oma 
suurte võimaluste linn?
Miks ei ole linnaosa puhul enam tegu pelgalt magalaga.

Paeväljal ja Pae tn majaka ümbruses valmivad Lahekalda ja Tuletorni elamuarendus, 
ligi poole tuhande korteriga kavandatav asum Peterburi tee ja Raadiku tänava vahel – 
Lasnamäel on tõeline elamuehitusbuum. Samal ajal muutub spetsialistide hinnangul linnaosa 
aina atraktiivsemaks äriajamise kohaks ja tõmbab seega ligi ka ärikinnisvara arendajaid.

Ülemiste City ärilinnaku võimalik visuaalne lahendus.
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Kingitus vabariigi 
aastapäevaks

Linnaosavanema veerg

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
Tel. +372 56 706 706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2020
Facebook: Lasnamäe Linnaosa ValitsusLasnamäe Leht

Eesti Omanike 
Keskliidu korraldatud 
küsitluse tulemusel 
tunnistati Lasnamäe 
linnaosa valitsus 
üheskoos Pärnu ja 
Põhja-Tallinna oma-
valitsusega kodu-
omaniku sõbraks 
2019. Nõnda andsid 

hääletusest osavõtjad hinnangu kolme 
omavalitsuse otsusele loobuda uusaas-
taööl ilutulestikust. Teade koduomaniku 
sõbra tiitli saamisest on tõeline kingi-
tus vabariigi aastapäevaks, tähendab ju 
see, et linnaosavalitsuse  eksperimentaal-
ne samm leidis elanike seas elavat vastu-
kaja ning üheskoos õnnestus meil muuta 
meie ühist elukeskkonda paremaks. Mida 
veel soovida Eesti sünnipäevaks, kui mit-
te kokkuhoidvat ühiskonda, kus kohaliku 
omavalitsuse ja elanike vahel toimib idee-
de ja mõtete vahetus ning esialgu pettu-
must valmitanud lahendused saavad lõ-
puks väljateenitud tunnustuse.  

Veel üks näide, kuidas toimiv koostöö 
teenib ühist eesmärki, on korteriühistute 
tegevus. Korteriühistute otsused, olgu 
tegemist majaümbruse korrastamise või 
lisaparkimiskohtade tekitamisega, võe-
takse vastu üldkoosolekutel osalejate 
häälteenamusega, mis tagab langetatud 
otsuste vastavust enamiku elanike huvi-
dele.  Kui ühist keelt leida ei näi võima-
lik, saab alati pöörduda linnaosavalitsuse 
juures tegutseva korteriühistute vaidlus-
komisjoni. Komisjoni juristid ootavad abi-
vajajaid esmaspäeviti kell 15–17 ja reede-
ti kell 10–12 linnaosavalitsuse peahoones 
(Pallasti tn 54). Nõustamine on tasuta, va-
jalik eelregistreerimine tel 5625 7713 või 
e-posti aadressil info@progressor.ee.

Tundub loomulik, et elamissõbralik kesk-
kond tõmbab ligi elanikke ja ettevõtjaid. 
Nii ei ole imestada, et rohkete uusaren-
duste kõrval kerkib linnaosas ka hulga äri-
kinnisvara objekte, mis tagavad elanikele 
nii kaupade ja teenuste kättesaadavuse 
kui ka töökohad. Elukeskkonna ilme ja 
heakord sõltuvad paljuski sellest, kuidas 
me ise suhtume oma kodusse, linnaos-
sa, riiki. Juba mitmendat aastat osalevad 
Tallinna koolid noori jätkusuutlikult mõtle-
vateks keskkonnateadlikeks inimesteks 
kujundavas rahvusvahelises programmis 
Roheline Kool, mille raames omandavad 
lapsed keskkonnahariduse alustõdesid.

Vabariigi aastapäeva tähistamiseks toi-
mub igal pool Eestis ja ka Tallinna eri lin-
naosades hulgaliselt üritusi. Lasnamäe 
linnaosa valitsus valmistas ette Georg 
Otsa loomingule pühendatud kontserdi-
kava. Teadagi täitub 21. märtsil 100 aas-
tat suure laulja sünnist. Pidulik kontsert 
on 21. veebruaril algusega kell 18 Linda-
kivi kultuurikeskuses. Tulge kohale, tähis-
tame vabariigi sünnipäeva koos!

Andres Vään
Lasnamäe linnaosa vanem

MEELDETULETUS
Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 
kinnitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist 
taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra“ p 13 ja Tallin-
na Linnavalitsuse 22. veebruari 2010 määruse nr 17 „Tallinna 
teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval 
asuvate eluruumide üürileandmise korra“ § 6 põhjal on eluruu-
mi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud kohusta-
tud iga aasta esimese kvartali (esimese kolme kuu) jooksul 
kinnitama eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise 
aluseid. Ülalnimetatud kohustuste mittetäitmisel kustutatakse 
taotleja eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Seoses eeltooduga palume kõiki Lasnamäe linnaosas 
eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvel olevaid 
isikuid pöörduda hiljemalt 31. märtsil 2020 Lasnamäe 
Linnaosa Valitsusse aadressil Pallasti tn 54 (vastuvõtt 

E 15–18 ja N 10–12) või täita andmete kinnitamise vorm, 
mis asub Tallinna koduleheküljel aadressil www.tallinn.ee 
struktuuri „Lasnamäe linnaosa“, „Elanikule“ > „Eluase“ > 
„Eluase Raadikul“ või „Asustamata eluruumid“ all ning see-
järel saata e-postiga spetsialistile (vt allpool).

Isiklikult linnaosavalitsusse tulles palume pöörduda järgmis-
te spetsialistide poole:
• Riina Koppel, tuba 214, telefon 645 7705, 

Riina.Koppel@tallinnlv.ee (munitsipaaleluruumid);

• Monika Priimenko, tuba 228, telefon 645 7795, 
Monika.Priimenko@tallinnlv.ee 
(noored pered ja Tallinna linnale vajalikud töötajad);

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

>>> Lk. 1

On märkimisväärne, et teine artik-
lis märgitud piirkond asub samuti 
Lasnamäel – see on juba mainitud 
Tähesaju tn ala. Kolmas perspektii-
vikas ala on arendaja sõnul Kadaka 
ja Laki tänav Mustamäel.  

Ülemiste City ärilinnak on laialdaselt 
tuntud kui IT-ettevõtete ja ka Maksu- 
ja Tolliameti asukoht, kuid vähesed 
teavad, et pisut kaugemal ärilinna-
kust Suur-Sõjamäe tänaval asuvad 
riigi suurimate kultuuriasutuste, 
Eesti Draamateatri ja Rahvusooperi 
Estonia tootmis- ja laokompleksid. 
Eesseisval suvel valmib samas ka 
Tallinna Linnateatri tootmis- ja lao-
kompleks.  

Peamised eelised 

Lasnamäe peamistes eelistes on 
spetsialistid ühel meelel – linna-
osa paistab silma nii hea transpor-
diühenduse kui ka järjest kasvava 
elanikkonna poolest. 

Laagna tee ja Tallinna ringtee 
ühendab Lasnamäed kesklinna ja 
suuremate maanteedega, elanike 
arv aga, mis veebruarikuu alguse 
seisuga ulatus 118 077 inimese-
ni, tagab linnaosas tegutsevatele 
ettevõtjale nii tarbijaskonna kui ka 
tööjõu. 

Äripindasid vahendava ettevõtte 
Restate Property Advisors esin-
daja Erch Kivi märgib oma artiklis 
(City24.ee, 06.02.2020), et Lasna-
mäge võiks nagu New Yorki nimeta-
da Eesti võimaluste linnaks. 

Kas on aeg loobuda pidamast Las-
namäge  betoondžungliks ja hakata 
mõtlema sellest just nimelt kui või-
maluste linnaosast?

Üks Tondiraba ujula võimalikest lahendustest, mida on plaanis anda kasutusse juba 2025. 
aastal.

Tallinna Linnateatri tootmis- ja laohoone sarikapidu Suur-Sõjamäe tänaval.
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Ürituste ajakava

Kultuurikeskus Lindakivi. J. Koorti 22
Tel 646 2411. www.lindakivi.ee

17.02 kell 19 etendus „Täname, Lenkom!“. 
Pilet 8–12 eurot.

21.02 kell 18 Eesti Vabariigi aastapäeva 
kontsert „Georg Ots 100“. Tasuta.
22.02 kell 19 tantsuõhtu ansambliga Pet-
ri-Metri juubeliduo. Pilet 5 eurot.
25.02 kell 18 KVN mängud. Pilet 5 eurot.
29.02 kell 13 IV rahvusvahelise festivali „Uus 
põlvkond“ etendus „Tuhkatriinu“. Tasuta.
29.02 kell 16 IV rahvusvahelise festivali 
„Uus põlvkond“ etendus „Sügaval ookea-
nis“. Tasuta.
06.03 kell 19 naistepäevakontsert „Armas-
tusest ...”. Tasuta.
07.03 kell 18 KVN mängud. Pilet 5 eurot.
07.03 kell 18 1970.-80. aastate tantsuõhtu. 
Tasuta.
08.03 kell 15 Siiri Kännu kontsertkava „Mis 
värvi on armastus!“. Pilet 5 eurot.
13.03 kell 13 Lasnamäe kinoklubi: mängu-
film „Tõde“ (Prantsusmaa, 2019). Tasuta.
14.03 kell 14 festival „Slaavi pärg kutsub“. 
Pilet 5 eurot.

14.03 kell 19 tantsuõhtu ansambliga For 
You. Pilet 5 eurot.

Näitus
01.–29.02 Eesti õpetajate loomingu näitus.

Lasnamäe noortekeskus. Punane 69
Tel 5556 7784. http://noortekeskus.ee/

Kõik noortekeskuse üritused on tasuta ja 
toimuvad keskuse ruumides, kui ei ole mär-
gitud teisiti.
18.02 kell 18 Gran Turismo (PlayStation 4).
20.02 kell 18 LVL up-mängud.
20.02 kell 16.30 mobiilifoto töötuba.

Lasnamäe sotsiaalkeskus. Killustiku 16
Tel 621 8998, 5301 0410. www.lsk.ee

18.02 kell 14 Margus Kappel ja Anne 
Adams.

25.02 kell 14 ansambel Kukerpillid.
03.03 kell 14 Nõmme kultuurikeskuse see-
niortantsutrupp Alhambra. 
03.03 kell 14.30 Jõelähtme näitetrupi eten-
dus „Viis väikest pakikest“.
10.03 kell 14 Voldemar Kuslap.
12.03 kell 10.30–13.00 Peipsi-veersete 
kaupade müük.
Muud tegevused
Teisipäeviti kell 10–13.30 mõõdab medit-
siiniõde vererõhku.
Kolmapäeviti kell 14 kepikõnd. Kogunemi-
ne Killustiku 16.

Tähelepanu! Sotsiaalkeskuses toimu-
vad kontserdid on tasuta. Vajalik on eel-
nev registreerimine Killustiku 16 või tele-
fonidel 621 8998, 5301 0410. Kohtade 
arv on piiratud. 

Tulekul on kaheteistkümnes Tallinna tarbijaõiguste päev

Südamete reede põhjaliku uuenduskuuri 
läbinud Tallinna õnnepalees

Millisel juhul ei pea pensionär 
tuludeklaratsiooni esitama

31. märtsil toimub 
rahvusraamatukogu suures 
konverentsisaalis algusega 
kell 11 järjekordne, juba 
kaheteistkümnes tarbijaõiguste 
päev, kuhu ootame nii tarbijaid 
kui ka kauplejaid.

Seekord räägime alkoholi ja tubakaga 
kauplemisest. Teatavasti ei ole enam tu-
bakatooted müügikohtades nähtavalt väl-
ja pandud ning alkohol peab olema kaup-
lustes eraldatud muudest kaupadest ja 
ei tohi olla märgatavalt nähtav ülejäänud 
müügisaalist. Kuidas on seadusemuuda-
tusi siiani rakendatud, kuuleme tarbijaõi-
guste päeval.

Endiselt on väga palju küsimusi e-kau-
banduse kohta. Millele tuleks pöörata 
tähelepanu e-poest kauba ostmisel või 

teenuse tellimisel? Missugused on või-
malused välisriikidest tellitud kaupade 
tagastamisel? Mida peaks kaupleja tead-
ma, et luua tarbija jaoks usaldusväärne 
e-pood? E-kaubanduses toimuvast kuu-
leme samuti tarbijaõiguste päeval. 

Tarbijaõiguste päeval räägitakse ka 
personaalsest pensioniplaanist ja lähi-
ajal jõustuvatest muudatustest pensioni  
I sambas. Juttu tuleb ka tasakaalustatud 
üürisuhetest, sealhulgas millised on üüri-
leandja ja üürniku õigused ning milliseid 
muudatusi plaanitakse nende osas teha.

Toimumisinfo

Osavõtt on tasuta. Soovijatele sünk-
roontõlge vene keelde. Tarbijaõiguste 
päeva koordinaator on Tallinna Ette-
võtlusameti hinna ja tarbijakaitse osa-
kond. Info telefonil 640 4232.

Tänavu tähistab oma 110. sün-
nipäeva Tallinna Perekonnasei-
suameti käsutuses olev ajalooli-
ne Lutheri juugendvilla, laiemalt 
tuntud ka kui õnnepalee. 

Hoone on valminud 1910 tuntud 
baltisaksa puidutöösturi Martin 
Lutheri tellimusel ning läbis alles 
hiljuti põhjaliku uuenduskuuri.

Õnnepalee sünnipäeva-aasta 
avaüritus on reedel, 21. veeb-
ruaril kell 14–19 tasuta lahtiste 
uste päev ehk südamete reede. 

Kell 14 tutvustab perekonna-
seiusameti juhataja Karin Kask 
õnnepalee aasta kultuurürituste 
kava, sellele järgneb lühike kla-
verikontsert abielude registreeri-
mise III korruse saalis. 

Kell 15 on kõigil huvilistel võima-
lik osaleda vastrenoveeritud maja 
tutvustaval ekskursioonil ning lä-
hemalt tutvuda pidulike abielude 
registreerimise saalidega. 

Südamete reedel on soovijatel 
ainulaadne võimalus esitada 
abiellumisavaldus menukaks 
abiellumise kuupäevaks, mis 
seekord on Eesti taasiseseisvu-
mispäev, neljapäev, 20.08.2020! 

21. veebruaril kell 14–18 abi-
eluavalduste esitanute vahel 
loositakse välja tasuta abielu- 
tseremoonia Tallinna Perekon-
naseisuametis 20.08.2020. Foto: 
Vahur Lõhmus

Käes on iga-aastane tulude dekla-
reerimise aeg. Maksu- ja Tolliamet 
soovitab inimestel, kes tahavad 
oma deklaratsiooni esitada pabe-
ril või kellel tekib oma tulude dek-
lareerimise kohta küsimusi, mitte 
kohe teenindusbüroosse rutata, 
sest tekkida võivad pikad järjekor-
rad. Eeskätt  soovitatakse infot otsi-
da ameti kodulehelt www.emta.ee. 
Kui see ei ole võimalik või vastust 
ei leia, võib saata e-kirja eraklient@
emta.ee või helistada infotelefonile 
880 0811. Kui inimesel on siiski va-
jadus büroosse kohale tulla, tasub 
meeles pidada, et kõik vajalik oleks 
kohe kaasas: ID-kaart, pangakonto 
number, kellegi teise esindamise 
puhul kehtiv volikiri, vajadusel prillid 
jm. Ja et meeles oleks ka ID-kaardi 
paroolid. 

Igal aastal esitatakse Maksu- ja Tol-
liametile palju tuludeklaratsioone, 
mille tulem on null ehk inimesel ei 
ole vaja ei tulumaksu juurde maks-
ta ega ole tal ka raha tagasi saada. 
Sellisel juhul ei ole vaja tuludekla-

ratsiooni üldse esitada. See kehtib 
suure osa mittetöötavate pensio-
näride kohta.Tuludeklaratsiooni ei 
pea esitama inimesed, kelle saa-
dud tulu ei ületa kokku 6000 eurot 
aastas, ja need, kelle tulult ei ole 
vaja tasuda lisaks tulumaksu. 

Tulumaksu ei tule juurde maksta 
siis, kui aasta jooksul on maksuva-
ba tulu arvutatud õigesti ning pole 
olnud lisasissetulekuid (nt üüritulu, 
vara müügist saadud tulu), millelt 
maks tasutaksegi alles tuludekla-
ratsiooniga. Seda, kas maksuva-
ba tulu on õigesti arvutatud, saab 
ise üle kontrollida e-maksuametis.
Tuludeklaratsioon on vaja esitada 
maksusoodustuste kasutamiseks, 
kuid kui neid ei ole kasutada – kogu 
2019. aasta maksuvaba tulu on 
juba arvesse võetud, aasta jooksul 
ei ole tehtud annetusi, tasutud koo-
lituste eest, makstud eluasemelae-
nu intresse, ei ole vähemalt kaht 
alaealist last ning abikaasa aasta-
tulu on üle 2160 euro –, ka siis pole 
tuludeklaratsiooni vaja esitada.

Teiste teemade hulgas tulevad üritusel jutuks e-kaubandus, I pensionisamba muudatused  
ja üürisuhetega seonduv.

Õnnepalee tähistab 110.sünnipäeva.
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Kalle Klandorf
Tallinna abilinnapea

Võiksime teha iga päev üha keskkon-
nasäästlikumaid valikuid, mis ümbrit-
sevat hoiaks ja edendaks. Lapsed on 
teadupärast väga vastuvõtlikud õpetu-
sele. Varakult omandatud lihtsad tõed, 
näiteks vett kraanist mitte jooksma jät-
ta, toitu ei saa raisata jne, kinnistuvad 
kogu eluks. On rõõm tõdeda, et paljud 
Eesti koolid tegelevad keskkonnahari-
dusega pidevalt.

Nimelt võtavad nad osa ülemaailm-
sest keskkonnaharidusprogrammist 
Eco-Schools Global, millega liitunutel 
on võimalik pälvida ülemaailmse tuntu-
sega ökomärgis Roheline Lipp. Eestis 
on programmi nimi Roheline Kool ja 
sellega on liitunud üle 130 haridusasu-
tuse, millest 62 asub Tallinnas. Tallinn 
väärtustab igati keskkonnaharidust, 
kõik me Rohelised Koolid teevad head 
tööd. Eriti tublid on meie 27 lasteaeda 
ja kaheksa kooli, kes on Rohelise Lipu 
omanikud. 

Programmi tutvustus

Programmi eesmärk on aidata noor-
sool kujuneda jätkusuutlikult mõtleva-
teks keskkonnateadlikeks inimesteks. 
Programmi ülesehitus aitab koolil oma 
tegevus süsteemsemaks muuta. Rohe-
line Kool hõlmab 12 keskkonnateemat, 
need on kooliõu, meri ja rannik, vesi, 
prügi, tervis ja heaolu, globaalne koda-
kondsus, elurikkus ja loodus, transport, 
energia, toit, jäätmed ning kliimamuu-
tused. Igal aastal valib  haridusasu-
tus välja kolm põhiteemat, millele nad 
soovivad sel aastal suurt tähelepanu 
pöörata. Oma eesmärke täidetakse 
ühiselt: koos tegutsevad lapsed, õpeta-
jad, ülejäänud haridusasutuse töötajad 
ja lapsevanemad. Vajalik on kas kesk-
konnategevust kajastava blogi loomine 
või teemaleht kooli kodulehel.

Rohelise Kooli programmis osalemise 
üks peaeesmärke on juba mainitud 
ökomärgise Roheline Lipp taotlemine, 
mis antakse kaheks aastaks. Selle 
saamiseks tuleb täita seitsmest sam-
must koosnev strateegia: keskkonna-
töörühma moodustamine, keskkon-
naülevaatuse tegemine, tegevuskava 
koostamine, monitooring ja hindamine, 

tegevuste sidumine õppekavaga,  tea-
vitamine ja kaasamine ning keskkon-
napõhimõtete väljatöötamine ja jaga-
mine. 

Rohelist Lippu saavad taotleda hari-
dusasutused, kes on osalenud prog-
rammis 1–3 õppeaastat. 2020. aasta 
vahearuande esitamise tähtaeg on  
07. mai 2020 ja 2020. aasta Rohelise 
Lipu taotluste esitamise tähtaeg on  
30. aprill 2020. 

Hüved ja motivatsioon

Enim Rohelise Kooli programmi Tallin-
na osalejatest asubki Lasnamäel, 47 
siinsest haridusasutusest on Rohelise 
Kooliga liitunud 17.

Liitunud koolid, huvikoolid ning laste-
aiad saavad võimaluse omavahel ko-
gemusi vahetada ja teemaseminaridel 
osaleda. Loodusõpetus muutub mitme-
kesisemaks. Lisaks aitab rahvusvahe-
line võrgustik leida koostööks partner-
koole võõrsil. 

Tallinnas võib pidada üheks suureks 
motivaatoriks õppeaedu – roheline 
kool saab kujundada just oma vajadus-
tele vastava õppeaia, mis aitab eden-

dada õuesõpet ja linnaaiandust. Lastes 
ja ka lapsevanemates tärkav ja juurduv 
loodusearmastus on kogu programmi 
kõige positiivsem tulemus. 

Tallinna koolide osalemist programmis 
toetab suurel määral Keskkonna- ja 
Kommunaalamet. Teema kohta võib 
uurida lähemalt Tallinna veebilehelt. 

Lasnamäe rohelised koolid* 

Lasteaiad (11): Tallinna Arbu Las-
teaed, Tallinna Asunduse Lasteaed, 
Tallinna Kivimurru Lasteaed, Tallin-
na Liikuri Lasteaed, Tallinna Linda-
kivi Lasteaed, Tallinna Linnamäe 
Lasteaed, Tallinna Seli Lasteaed, 
Tallinna Sikupilli Lasteaed, Tallinna 
Suur-Pae Lasteaed, Tallinna Ümera 
Lasteaed, Tallinna Tuule Lasteaed

Koolid (6) : Lasnamäe Gümnaa-
sium, Tallinna Kuristiku Gümnaa-
sium, Tallinna Laagna Gümnaasium, 
Tallinna Läänemere Gümnaasium, 
Tallinna Lasnamäe Põhikool, Tallin-
na Mahtra Põhikool

* Roheline kool on programmis osa-
levate lasteaedade ja koolide üldni-
metus. 

5. veebruaril peeti Tallinna Arbu Lasteaias tradit-
sioonilisi taliolümpiamänge, millest võtsid osa Lii-
kuri, Ümera, Loitsu, Laagna Rukkilille ja Arbu las-
teaia võistkonnad. 

Piduliku muusika saatel heisati olümpialipp ja süü-
dati olümpiatuli. Lustlik spordipidu algas ühisvõim-
lemisega, harjutusi näitasid ette peojuhid – klou-
nid.  Olümpia jätkus lasteaia spordiplatsil, kus anti 
start spordivõistlustele. Võistkonnad võtsid mõõtu 
spordilinnakutes, noored sportlased läbisid nalja-
kate klounide eestvedamisel võistluse erinevaid 
etappe, kus oli vaja  näidata julgust, osavust, kii-
rust ja sõbralikkust. 

Olümpiamängud lõppesid osalejate autasustami-
sega – kõik lasteaiad said auhinnaks meeldivat üri-
tust meenutava diplomi. Pärast võistlusi kosutasid 
väikesed sportlased end sooja tee ja rõngikutega. 

Taliolümpiamängud 2020 Tallinna Arbu Lasteaias

Volikogu liikmete vastuvõtuajad

Kui tallinlastel on linnaelu puudutavaid küsimusi, 
soovitakse tähelepanu juhtida mõnele kitsasko-
hale või jagada ka tunnustust, siis neid teemasid 
saab soovi korral arutada Tallinna Linnavolikogu 
liikmetega. Teavet linnavolikogu liikmete vastuvõtu 
kohta saab fraktsioonide nõunikelt. Tallinna Linna-
volikogu asub aadressil Vana-Viru 12. 

• Tiit Terik, linnavolikogu esimees,
eelregistreerimine tel 694 3211.
• Toivo Tootsen, linnavolikogu aseesimees,
eelregistreerimine tel 694 3218.
• Mart Luik, linnavolikogu aseesimees,
eelregistreerimine tel 694 3233.
• Eesti Keskerakonna fraktsioon, eelregistreeri-
mine: Valentina Bortnovski, valentina.bortnovski@
tallinnlv.ee, tel 694 3227 või Marek Leemets, ma-
rek.leemets@tallinnlv.ee, tel 694 3218, tuba 114.
• Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna frakt-
sioon, esmaspäeviti kell 18, eelregistreerimine: 
Kadri Vilba, kadri.vilba@tallinnlv.ee, tel 694 3208, 
tuba 105.
• Eesti Reformierakonna fraktsioon, eelregist-
reerimine: Sander Andla, sander.andla@tallinnlv.
ee, tel 694 3231, tuba 101.
• Isamaa Erakonna fraktsioon, eelregistreerimi-
ne: Sirle Rosenfeldt, sirle.rosenfeldt@tallinnlv.ee, 
tel 694 3233, tuba 110.
• Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, 
eelregistreerimine: Joosep Vimm, joosep.vimm@
tallinnlv.ee, tel 694 3222, tuba 103.

Tallinn vajab bussijuhte

Janika Seppor
TLT ASi personaliosakonna juhataja

Kui otsite tööd, kus pakutakse vähemalt Ees-
ti keskmist palka, ning olete huvitatud ka arene-
misvõimalustest, siis ei maksa kahelda, vaid võib 
julgelt võtta ühendust Tallinna Linnatranspordi ASi 
personaliosakonnaga telefonil  643 4067 või mei-
litsi personal@tlt.ee.

Töö Eesti suurimas kiirelt arenevas ühistrans-
pordiettevõttes pakub lisaks kindlale ja korralikult 
tasustatud ametikohale ka sportimisvõimalusi ja 
35-päevast puhkust. 

Tänapäevaste busside juhtimine ei vaja füüsilist 
jõudu ning seepärast ei maksa naistel kahelda 
oma sobivuses bussirooli. Juba praegu on 10% 
meie juhtidest õrnema soo esindajad, kes tulevad 
selles vastutusrikkas ametis hiilgavalt toime.

Neile, kel puudub vajaliku kategooria juhiluba, kor-
raldame kursusi, kuhu on oodatud kõik, kellel ole-
mas vähemalt B-kategooria juhtimisõigus. Järgmi-
sed kursused algavad juba 10. märtsil ning neile 
saab registreerida meilil peeter.johannson@tlt.ee 
või telefonil 511 1909.

Bussijuhiamet on kindel investeering nii enda kui 
ka kodulinna pilvitusse tulevikku. Liituge meiega, 
et istuda nüüdisaegsete loodussäästlike gaasibus-
side või peatselt ka tehnika viimase sõna järgi ehi-
tatud elektribusside rooli. TLT AS on parim tööand-
ja andekaile ja kohusetundlikele.

Roheline Kool aitab kujuneda jätkusuutlikult 
mõtlevaks keskkonnateadlikuks inimeseks

Varakult omandatud lihtsad tõed kinnistuvad kogu eluks.

Teavet vastuvõtu kohta saab fraktsioonide nõunikelt.

Spordipäev algas ühisvõimlemisest.



UUS TERVISEPOOD
НОВЫЙ МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Pakkumine kehtib kuni 17.03.2020 
või kuni kaupa jätkub. 

Предложение действительно 
до 31.12.2019 или пока хватит товарa.

Linnamäe tee 57, Tallinn (Maxima XXX)
E-R 10-20, LP 10-18

Пн-Пт 10-20, Сб-Вс 10-18

Paira südametilgad 40 ml
Südametilgad sisaldavad kasulikke 
ravimtaimi, mis aitavad tugevdada 
südame tööd, veresooni ja hoida 
normaalset vererõhku. 

Сердечные капли содержат полезные 
травы, которые поддерживают работу 
сердца, сосудов и нормального 
кровяного давления.

TURGUTA OMA SÜDANT JA VERESOONI! 
УКРЕПЛЯЙ СВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ!

-40%

2.16
tavahind 3.60

 содержат полезные 
травы, которые поддерживают работу 

TURGUTA OMA SÜDANT JA VERESOONI! 
УКРЕПЛЯЙ СВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ!

-40
2.

tavahind

TURGUTA OMA SÜDANT JA VERESOONI! 
УКРЕПЛЯЙ СВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ!

Enimmüüdavad 
südametilgad 

Eestis!

Самые 
продаваемые 

сердечные капли 
в Эстонии!

Pakkumine kehtib 01.02.2020–17.03.2020
Предложение действительно 01.02.2020–17.03.2020

Palju tooteid
         kuni

Многие товары до -40%



NAHAARSTID saatekirja-
ta ja järjekorrata Tallinnas. 
Dr. Aarne, Dr. Zagnin. Vastuvõtt 
50€ — www.vita.ee 669-0806 

Lasnamäe sai oma infoportaali
2020. aasta veebruaris töötati Las-
namäe Lehe kodulehekülg täielikult 
ümber, see muutus staatilisest arhii-
vist kohalike uudistega infoportaaliks. 
Selle portaali loomine oli osa ajaleh-
te välja andva ettevõtte Krabu Grupp 
programmist selle infokanali arenda-
miseks.

Portaali loomine oli Lasnamäe Lehte juba 
kolmandat aastat välja andva Krabu Gru-
pi kommunikatsiooniosakonna algatus. 
Paberväljaande ja online-versiooni kont-
septsioonid erinevad: kui Lasnamäe Leht 
ilmub kord kuus ja sisaldab peamiselt 
linnaosavalitsuse infot, siis infoportaal 
www.lasnaleht.ee uueneb sagedamini, 

avaldades mitmekesisemat teavet pealin-
na suurima linnaosa elust. Portaal on juba 
avatud – tulge, lugege ja kommenteerige 
uudiseid ning jagage ka omalt poolt infot.

„See on meie isiklik algatus, alustasime 
ideega töötamist umbes pool aastat taga-
si. Koostöö Lasnamäe Lehe väljaandmisel 
kujunes heaks näiteks avaliku ja erasek-
tori partnerlusest, mille puhul kohalikud 
võimuorganid ja ettevõte töötavad koos 
ühiskonna jaoks olulise objekti juures. 
Otsustasime oma panust sellesse partner-
lusse veidi laiendada ja kaasata ka meie 
IT-kompetentsi ajalehe kodulehekülje 
arendamiseks. Praegu töötab portaal pi-
lootprojektina – loodame, et see võetakse 

2020. aasta jooksul omaks ja me võime 
selle ressursi arendamist jätkata,“ ütles 
Krabu Grupi juhatuse liige Kirill Krabu.

Portaali idee seisneb selles, et Lasnamäe 
elanikel oleks võimalus saada teavet kõi-
ge kohta, mis toimub sõna otseses mõttes 
nende endi akende all. Linnaosa külalis-
tele annab portaal parema võimaluse õp-
pida tundma Lasnamäed, selle ajalugu ja 
lugeda viimaseid uudiseid. Põhirõhk on 
kohalikul elul, linnaosa arengul ja kohali-
kel üritustel. „Vaevalt me hakkame osale-
ma globaalsete poliitiliste teemade arute-
lus, kuid meil on hea meel kõnelda, millist 
teed on kavas remontida, või jagada huvi-
tavaid fakte mitmesuguste Lasnamäe ob-

jektide kohta,“ lisas Kirill Krabu.

Lasnamäe leht on linnaosavalitsuse iga-
kuine väljaanne, mis ilmub alates 2002. 
aastast. Leht ilmub eesti ja vene keeles ja 
seda levitatakse tasuta. Ajalehe tiraaž on 
60 000 eksemplari.

Krabu Grupp OÜ on 2012. aastal asu-
tatud ettevõte, mis pakub kommuni-
katsiooniteenuseid ja infotehnoloogia 
valdkonna lahendusi. Kommunikatsioo-
ni allüksus annab muuhulgas välja Bal-
timaade suurettevõtete siseajakirju ja 
-ajalehti, tegeleb teiste sisemeediakana-
lite organiseerimise ja nende jaoks sisu 
loomisega.

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad
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 69x194 mm: 150 € 

• 1/6 lehekülge, 141x128 mm: 200 €

• 1/4 lehekülge 141x194 mm või 285x95 mm: 300 €

• 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €

• 1/2 lehekülge 141x390 mm või 285x194 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 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 ! 

ÕIGUSBÜROO

PÄRIMINE, 
TESTAMENT, 

PEREKONNAASJAD, 
VÕLAD. 

Võtke meiega ühendust:  
58 266 266; 

agd@agd.ee;  
www.agd.ee


