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TASUTA
Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. märtsi seisuga 
118 190 inimest. Veebruarikuuga võrreldes suurenes elanike arv 
113 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Linnaosavalitsuse tööaeg reedeti

Alates 1. aprillist 2020 on Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus reedeti avatud kella 16ni.

Alus: Tallinna linnapea 04.03.2020 käskkiri nr 
T-4-1/20/5.

Eriolukorra ajal palume linnaosavalitsust külasta-
des arvestada kehtestatud soovitusi.

Lõhketööd Väo karjääris
YIT Eesti AS teeb 24.–27. märtsil lõhketöid Paeki-
vitoodete Tehase OÜ Väo lubjakivikarjääris. Tööd  
teostatakse ajavahemikus kell 10.00–17.00.

Ilutulestikust loobumine 
tõi koduomaniku sõbra tiitli
5. märtsil toimunud Omanike Keskliidu volikogu 
koosolekul anti Lasnamäe linnaosale üle koduo-
maniku sõber 2019 tunnustus.

Linnaosavalitsus pälvis koduomanike sõbra tiitli, 
kuna loobus ilutulestiku korraldamisest uusaas-
taööl ning panustas palju enam linnaosa tänava-
te kaunistamisele ja pühade meeleolu loomisele. 
Muu hulgas võimaldas ilutulestikust loobumine 
kaunistada sel talvel Lasnamäe kuused Majaka 
5, Pae 49, Paasiku 3, J. Koorti 22 ja Linnamäe 
tee 74. 

Elanike tagasiside ilutulestiku ära jätmise kohta 
on olnud positiivne, mistõttu on kavas loobuda 
ilutulestikust ka järgmistel aastatel.

Narva mnt ja Lavamaa tn 
tühermaa sai korda 
Linnaosavalitsuse tellimusel vedas InfraRoad 
OÜ märtsikuu alguses Narva mnt ja Lavamaa tn 
külgneval tühermaalt ära ehitusjäätmed ja hea-
korrastas ala. 

Lasnamäe Muusikakooli juubel.

Pilliõpetamine Lasnamäel sai alguse 1980.aastal, 
kui tollases Tallinna 13. keskkoolis 

avati muusikaklass (lk 4).

Soovitused 
ja vajalikud 

telefoninumbrid 
viiruste perioodil 

Koroonaviiruse 
leviku tõkestamiseks 

on Eestis 
kehtestatud 

eriolukord. Kuidas 
käituda praegu enda 

ja teiste tervise 
hoidmiseks (lk 3).

Noorsõdurid andsid Jüriöö pargis vande
13. märtsil andsid Jüriöö pargis pidulikul tseremoonial 
sõdurivande 172 jaanuarikuus teenistuse alustanud 

vahipataljoni noorsõdurit, kellest kaks on tütarlapsed. 
Üritust korraldasid vahipataljon, Lasnamäe Linnaosa 

Valitsus ja MTÜ Jüriöö Park.

Minu nimi on Vladimir Svet ja 23. märtsil 
alustasin ma tööd Lasnamäe linnaosa 
vanemana. Enne seda juhtisin ma kaks 
aastat Kesklinna valitsust, veel varem 
olin õiguskantsleri nõunik. Lasnamäe 
on minu jaoks kodulinnaosa, kus elasin 
suurima osa oma elust ja kus siiani ela-
vad ka minu vanemad. 

Nii minu kui ka kogu linnaosavalitsuse 
esmane ülesanne praegu on võitlus ko-
roonaviiruse pandeemia tagajärgedega. 

Linnaosavalitsuse tavapäraselt pakuta-
vate sotsiaalteenuste osutamine jätkub 
ka edaspidi. Meie sotsiaaltoetuste tali-
tuse töötajad jätkavad elanike teeninda-
mist Mahtra tn 48 aadressil, avatud on 
ka infosaal ja rahvastikuregistri osakond 
ka Pallasti tn 54 asuvas linnaosavalitsu-
se peahoones.

Olen kindel, et paljud teist juba teavad, 
et peamine riskirühm tekkinud olukorras 
on eakad inimesed ja krooniliselt haiged. 
Kogu ühiskonna ülesanne seisneb prae-
gu selles, et püüda hoida haigestumisest 
just neid inimesi, kes on kõige rohkem 
altid tüsistustele. Selle eesmärgi nimel 
peame tegutsema üheskoos. Linna ja 
linnaosa on valmis aitama neid, kes ei 
saa loota sugulaste ja lähedaste inimes-
te toele.

Igaüks meist saab teha heateo ainuüksi 
hoolitsedes oma eakate sugulaste eest: 
võttes nendega regulaarselt ühendust te-
lefoni teel, tuues neile toiduaineid ja ravi-
meid. Sealjuures on oluline mitte astuda 
nendega otsesse kontakti ning jätta söögid 

ja arstimid ukse juurde või hoopis koridori.   
Tahaksin pöörduda kõigi meie linna-
osa korteriühistute poole. On raske üle 
hinnata teie osa meie linna ja linnaosa 
arengus, kuid praegu on teie panus 
muutunud eriti oluliseks. Tegusad kor-
teriühistuliikmed teavad kõige paremini 
majas toimuva kohta: kellel on liikumis-
raskused, kes vajab tuge, kellel on sot-
siaalsed probleemid. Just sellepärast 
palun juhatuse liikmeid ja kõiki hooli-
vaid kortermajade elanikke hoida sidet 
oma eakate naabritega, pakkuda neile 
jõukohast abi või teatada abivajajatest 
linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande 
osakonnale telefoninumbritel 645 7756 
ja 645 7771.

Lähinädalatel ja -kuudel loodan kuulda 
Lasnamäe elanike ootusi ja ettepane-
kuid seoses linnaosa arenguga, samuti 
esitlen oma visiooni tööprioriteetidest 
tulevikus. Nüüd aga on aeg hoida ühte 
ning keskenduda riskigrupis olijate kait-
sele.

Olgem terved!

Nüüd on aeg ühte hoida!

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja 
hallatavate asutuste töö eriolukorra ajal
 

Linnaosavalitsus
• Linnaosavalitsus palub võimaluse korral kohapeale tuleku asemel võtta ühendust e-posti või telefoni teel. Helistades telefoni 

üldnumbritel 645 7700 või 645 7718 saate infot või ühendatakse teid vajaliku ametnikuga. Kirjalikud pöördumised palume 
saata üldmeilil lasnamae@tallinnlv.ee.

• Linnaosavalitsuse Pallasti 54 peamajas jääb avatuks esimese korruse teenindussaal, kus toimub ka rahvastikuregistri vas-
tuvõtt. Kontaktide vähendamiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks lubatakse teenindussaali kliente ühe kaupa. 

• Sotsiaaltoetuste talituses (Mahtra tn 48) toimub vastuvõtt eelistatult telefoni, e-posti või posti teel. Talituse infotelefon on 
645 7770. Dokumendid palutakse edastada e-kanalite kaudu või posti teel. Kui ei ole võimalust eespool nimetatud viisil 
dokumente edastada või taotlemist edasi lükata, on võimalik jätta dokumendid Mahtra tn 48 ooteruumis asuvasse kasti.

Allasutused
• Lasnamäe sotsiaalkeskus ostab koduteenuseid arvestusega, et kliendi esmavajadused oleksid kaetud, st, et oleks tagatud 

klientide varustamine toiduainetega, ravimitega ja esmatarbekaupadega.
• Lindakivi kultuurikeskuse ruumides (nii keskusele kuuluvates J. Koorti kui ka Kalevipoja tänava ruumides) jäävad 1. maini 

ära kõik üritused, proovid ja treeningud. Peatatud on ka huviringide tegevus.
• Lasnamäe sotsiaalkeskuses, Lasnamäe spordikompleksis on peatatud kõik üritused ja ringide tegevus. Lasnamäe noorte-

keskuse tegevus toimub virtuaalselt.
• Lasnamäe ökosaun on suletud.
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Koolikeskkonna ohutuse 
võti peitub koostöös

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

Linnaosa vanimas koolis 
toimus konverents 
„Turvaline koolikeskkond“.

27. veebruaril kogunesid Tallinna 
Pae Gümnaasiumis linnaosa ha-
ridusasutuste sotsiaalpedagoo-
gid, psühholoogid, meditsiinitöö-
tajad, õpetajad ja koolijuhid, et 
arutada turvalise koolikeskkonna 
loomise põhimõtteid ja meeto-
deid.

Konverentsil „Turvaline kooli-
keskkond“ räägiti õpetaja-lap-
sevanema suhetest, õigeaegse 
reageerimise rollist, ennetustöö 
meetoditest ning laste interneti-
käitumisest. 

„Kõik pooled peavad pingutama 
selle nimel, et suudaksime taga-
da lastele tervisliku ja turvalise 
koolikeskkonna. See on võima-
lik juhul, kui koolipere, lapsed ja 
nende vanemad on avatud ja val-
mis koostööks,“ ütles konverentsi 
avamisel Lasnamäe linnaosava-
nema asetäitja Indrek Ahlberg.

Konverentsi avas Islandi noor-
soopoliitika edu tutvustava ette-
kandega Tallinna sotsiaal- ja ter-

vishoiuameti juhtivspetsialist Ene 
Tomberg, kes rõhutas, et väga 
tähtis on luua ja hoida suhteid 
kooli ja pere vahel. „Ohutu koo-
likeskkond hõlmab mitu aspek-
ti, millest kõige tähtsam on ehk 
lapsevanemate osalemine prot-
sessis. Aktiivne koostöö, suhtle-
mine ja kogemuste vahetamine, 
vastuste otsimine keerukatele 
küsimustele – selline koostöö 
on tervisliku ja turvalise haridus-
keskkonna saavutamiseks väga 
oluline,“ rääkis Tomberg.

Konverentsil jagasid kogemusi 
Tervise Arengu Instituudi, Tal-
linna spordi- ja noorsooameti, 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, 
Politsei- ja Piirivalveameti, Põh-
ja prefektuuri ning Tallinna Pae 
Gümnaasiumi esindajad. Kokku 
võttis konverentsist osa ligi 120 
noortega töötavat spetsialisti.

Konverents toimus Euroopa ma-
janduspiirkonna ja Norra toel 
elluviidava projekti „Alaealiste 
erikohtlemise süsteemi loomine“ 
raames. Projekti juhib Justiitsmi-
nisteerium koostöös Tallinna Sot-
siaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna 
Haridusameti ja Lasnamäe Linna-
osa Valitsusega.

Lasnamäel saab olema 12 kirjakasti  

Kampaania loomavarjupaikade  
abistamiseks võeti soojalt vastu 

Eesti Post jätkab 
kirjakastide võrgustiku 
korrastamist.

Kiire areng infokommunikatsioo-
nitehnoloogias on kaasa toonud 
muutusi suhtlemis- ja tarbimishar-
jumustes. Kirju saadetakse vähem, 
kuna suhtlus on kolinud e-kanali-
tesse. Samas kogub taas popu-
laarsust postkaartide saatmine, nii 
et postiteenusest saab üha enam 
mitte kiire info, vaid emotsioonide 
vahendaja. 

Eesti Post käib muutustega kaa-
sas, ent ei unusta inimesi, kes ee-
listavad traditsioonilisi kirjasaat-
misvõimalusi või soovivad oma 
häid soove postkaardiga teele 

panna. Et ka nende elu oleks liht-
sam, kiirem ja mugavam, alustas 
Eesti Post 2017. aasta lõpus  kir-
jakastide võrgustiku korrastamist.  
Koostöös kohaliku omavalitsuse 
ja elanike abiga paigaldati kirja-
kastid käidavatesse kohtadesse. 
Eesmärk oli, et inimestel oleks 
lihtne postitada oma kiri muude 
asjatoimetuste kõrval ning sel-
leks poleks vaja teha eraldi käiku 
kirjakasti juurde. 

Kirjakastid käidavamates 
kohtades

Mugavates kohtades paiknevad 
kirjakastid on kaasa toonud selle, 
et kõrvalisemate kirjakastide ka-
sutus on järsult vähenenud. Tõe-
näoliselt just selle tõttu, et isegi kui 

kõrvalisem postkast on inimesele 
lähemal, eelistab ta postitada kirja 
muu tegevuse käigus ehk kasu-
tab selleks enam käidavas kohas 
asuvat kirjakasti. Need kirjakastid, 
mida peaaegu ei kasutata või ka-
sutatakse äärmiselt vähe, Eesti 
Post eemaldab. Lasnamäele jääb 
12 kirjakasti, mis on paigaldatud  

käidavamatesse kohtadesse. Lähi-
mate kirjakastide asukohti saavad 
kliendid vaadata Omniva kodule-
helt:  Asukohad ja lahtiolekuajad/
Kirjakastide register. 

Ajutised kirjakastid pühade ajal

Lisaks paigaldab Eesti Post kirja-

saatmise kõrgperioodidel – eelkõi-
ge jõuluajal, mil saadetakse pool 
kogu Eesti kirjade mahust – ka 
ajutisi kirjakaste väga käidavates-
se kohtadesse. Eelmiste jõulude 
ajal olid ajutised kirjakastid näi-
teks suuremates ostukeskustes.

Rõõmsaid kirju kõigile! 

Hooajavahetus Lasnamäe 
noortenõukogus möödus 
kasulike ja meeldivate 
tegevuste tähe all.

Ajavahemikul 17.– 28.aprillini lei-
dis Lasnamäel aset heategevus-
kampaania, mille ajal said kõik 
soovijad annetada kolmele pea-
linna loomavarjupaigale kasside 
ja koerte kuivtoitu ja konserve, 
koerte jalutusrihmu, koristusva-
hendeid ja palju muud tarvilikku.

Lasnamäe linnaosa vanema 
asetäitja Jelena Kalbina arva-
tes lõid linnaosa elanikud ak-
tiivselt kampaanias kaasa. „Mul 
on hea meel, et meie linnaosas 
sündis idee, mis kasvas kolme 
aasta jooksul välja vahvaks tra-
ditsiooniks. Kahe nädala vältel 
tõid hoolivad elanikud annetusi 
loomade varjupaikadele linna-
osavalitsusse ja kolme linnaosa 
kooli. Tahan avaldada sügavat 
tänu kõigile neile, kes selles 

kampaanias osalesid ja ei jää-
nud ükskõikseks kodutute loo-
made suhtes,“  tänas ta heate-
gevusest osavõtjaid.  

Peamiseks annetuste kogumise 
kohaks kujunes linnaosavalitsu-
se hoone, palju abi oli ka kooli-
dest: Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseumist, Tallinna Läänemere 
Gümnaasiumist ja Lasnamäe 
Vene Gümnaasiumist, kuhu koo-
lipere sai kolme nädala vältel 
tuua neljajalgsetele sõpradele 
annetatud asju.

Rõhk  silmaringi  
avardavatel üritustel

Koolivaheajal avardasid noorte-
nõukogu ja Lasnamäe noorte-
keskuse liikmed silmaringi juba 
teist korda korraldatud ekskur-
sioonil NoorTuur. Seekord oli 
otsustatud külastada ammu 
kasutuseta seisnud linnahalli. 
Sellel, et kunagi armastatud aja-
veetmise koha külastamine lan-

ges kokku  linnahalli arendamise 
kokkuleppe allkirjastamisega, on 
sümboolne tähendus.

Linnahalli külastamise käigus te-
gid noored tutvust Põhja-Euroopa 
suurima, ligi 4300 inimest mahu-
tava kontserdisaaliga. Ekskursan-
did ei jätnud kasutamata võima-
lust avardada silmaringi ja tundsid 
aktiivselt huvi  hoone praeguse 
kasutuse ja selle tulevikuperspek-
tiivide vastu. Muu hulgas huvitas 
noori, millega tegelevad tühjana 
seisva linnahalli töötajad, kes, 
nagu selgus, käivad iga päev tööl. 
Tuli välja, et kuigi linnahallis ei 
toimu praegu kontserte ega muid 
üritusi, käivad seda  aeg-ajalt vaa-
tamas grupid ja spetsilistid ning 
sellepärast tuleb töötajatel pide-
valt jälgida hoone seisukorda ning 
teha hooldustöid. 

Märtsikuu algas  
noortediskoga

Esimene kevadkuu algas Las-
namäe noorte jaoks 6. märtsil 
Lasnamäe spordikompleksis toi-
munud diskoõhtuga, kuhu tuli üle 
500 noore vanuses 14–20 aastat. 

Idee korraldada linnaosas noor-
tediskosid oli üks esimesi 2018. 
aastal tegevuse alustanud noor-
tenõukogu algatusi. Praeguse 
seisuga on toimunud viis dis-
koõhtut ja nõukogu liikmetest 
saanud kogenud üritusekorral-
dajad. 

„Kui võtta arvesse riigis kehtes-
tatud eriolukorda, ei ole linnaosa 
ürituste, sh noortedisko korral-
damine ajutiselt võimalik. Sel-
legipärast tahaks väga loota, et 
varsti saavad nii kontserdid kui 
ka kohtumised ja treeningud lin-
naosas taas toimuda,“ avaldas 
lootust Lasnamäe linnaosa va-
nema asetäitja Jelena Kalbina.

Kirjakast on see, kuhu ini-
mesed  ise kirju postitavad. 
Postkast on kodu või asu-
tuse juures olev postkast, 
kuhu inimesele/asutusele 
posti tuuakse. Postkas-
tide asukohti kirjakastide 
võrgustiku korrastamine 
loomulikult ei puuduta. 

Turvalise koolikeskkonna saavutamiseks on olulised koostöö, 
suhtlemine ja kogemuste vahetamine.

Kolme aastaga on loomavarjupaikade aitamine saanud vahvaks 
traditsiooniks.



Viirus COVID-19: oluline info
12. märtsil kuulutas valitsus seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese 
leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Kuidas saan hoida ennast 
ja teisi viiruste hooajal?

Haigestumise 
kahtluse korral 

väldin kokkupuudet 
teiste inimestega

Köhides ja 
aevastades 

katan nina ja 
suu käsivarrega

Kasutatud taskuräti 
viskan kohe prügikasti

Kui olen tõbine 
või haige, jään koju

Pesen käsi 
regulaarselt ja

hoolikalt 

Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti 
nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630 

Vajadusel suunatakse kõne hädaabinumbrile 112 

Täiendav info koroonaviiruse kohta: 
terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Viirushaiguse sümptomid ja levimine
• Praeguse info kohaselt sarnanevad COVID-19 sümptomid gripi sümptomitega.
• Viirus võib põhjustada köha, nohu, palavikku ja hingamisraskuseid.
• Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil nak-

kuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha. 
• Viirushaiguse inkubatsiooniperiood ehk peiteaeg on 2–14 päeva, keskeltläbi viis päeva.

Ettevaatust, petuskeemid!
Kehtestatud eriolukorra ajal on politseile tulnud mitu teadet selle kohta, et kurjategijad üritavad ära 
kasutada inimeste kergeusklikkust.

Põhja prefektuur teatas petuskeemist, kus kelm helistab pensionärile ning väidab, et viiruse tõttu 
pensioni kojukannet ei toimu ja abistamise ettekäändel üritab välja petta pangaandmeid ja pan-
gakontole ligipääsusid. 

Teade teistmoodi petuskeemist tuli Ida prefektuurist. Nimelt helistatakse Eesti telefoninumbrilt 
ning eesti keelt kõnelev mees pakub kodu desinfi tseerimisteenust. Sellise kõne tegelik eesmärk 
on kaheldav, seda enam, et puhastamist pakkuva inimese teenus pole äriregistris registreeritud.

Hoidke enda ja eakate sugulaste vara, ärge minge kurjategijate õnge! 

Tallinnas kehtivad meetmed 
viiruse leviku tõkestamiseks 
ja eriolukorra tagajärgede 
leevendamiseks
Tallinna linn lähtub koroonaviiruse leviku tõkestamisel nii 
Terviseameti kui ka Vabariigi Valitsuse soovitustest ning on 
rakendanud ka lisameetmeid. Linna töötajad ja teenistujad 
jätkavad linlaste teenindamist tavapärases rütmis. Küll aga 
pakuvad teenindajad haigustunnustega klientidele näomaski 
ja käte desinfi tseerimise võimalust, millest keeldumisel 
on teenindajatel õigus suunata klienti kasutama teisi 
suhtluskanaleid (e-post, telefon, koduleht jne).  

Tervis
• Eestis välja kuulutatud eriolukorra tõttu saavad haigestunud või hoolduslehte 

vajavad töötavad inimesed selle patsiendiportaalis digilugu.ee iseavada.
• Haiglate töö on eriolukorras töökindluse tagamiseks ja patsientide kaitseks 

ümber korraldatud. 
• Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna Lastehaigla on 

peatanud ajutiselt plaanilise statsionaarse ravi osutamise. Haiglatest võetak-
se inimestega ühendust, et kokku leppida edasise tegevuse korraldamine. 
Lõpliku otsuse patsiendi ravi kohta teeb raviarst isiku tervislikku olukorda ar-
vesse võttes.

• Plaanilised eriarsti vastuvõtud on ümber korraldatud, võimaluse korral eelis-
tatakse kaugvastuvõtte telefonitsi või teiste e-kanalite kaudu. Vastuvõttudele 
registreerunud patsientidega võtavad haiglad ise ühendust. Erakorraline töö 
toimub kõigis haiglates tavapäraselt. Haiglates kasutusele võetud meetmed 
on ajutised ning kehtestatud lähtuvalt kõigile riigi tervishoiuasutustele antud 
korraldustest.

• Patsientide ja tervishoiutöötajate turvalisuse tagamiseks on keelatud patsien-
tide külastamine.

• Pealinna sünnitusmajad ei luba ennetava meetmena isasid ega teisi tugiisi-
kuid ajutiselt sünnituste juurde, samuti ei tohi tugiisik kehtestatud eriolukorra 
tõttu sünnituse järel haiglas viibida.

    

Lasteaiad, koolid ja noortekeskused  
• Kõiki lasteaedu korraga ei sulgeta, olukorda käsitletakse juhtumipõhiselt. Las-

teaiad peavad oma töö korraldamisel arvestama piiranguid, mis on nimetatud 
Haridus- ja Teadusministeeriumi juhises lasteaia- ja lastehoiuteenuse tagami-
seks. Laste üleandmine tuleb korraldada väljaspool lasteaia hoonet. Lasteae-
da ei tohi siseneda mistahes haigusnähtudega isikud. 

• Tallinna Linnavalitsus otsustas vabastada lapsevanemad munitsipaallasteaia 
kohatasust 16. märtsist kuni aprilli lõpuni. Otsus puudutab kõiki lapsevane-
maid ning sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte.

• Koolides on peatatud tavapärane õppetöö ning mindud üle kaug- ja koduõp-
pevormile.

• Kõigil Tallinna õpilastel on alates 18. märtsist soovi korral võimalik saada soo-
ja koolilõunat. Infot toidu kätte saamise kohta jagavad koolid. Koolilõuna saa-
miseks tuleb perel endast koolile teada anda, sest toit tellitakse soovijate arvu 
järgi.

• Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.
• Peatatud on huvihariduse andmine, v.a juhul, kui on võimalik distantsõpe.
• Sisseastumiskatsed edasi lükatud 9. maini, sisseastujatele annavad infot koo-

lid.   
• Kõik noortekeskused on suletud, kuid Tallinna noorsootöötajad on noorte 

jaoks kättesaadavad ja viivad tegevusi läbi sotsiaalmeedia vahendusel. 

Ühistransport
• Tallinna ühissõidukites on sõit kõigile ajutiselt tasuta 
• Busside ja trollibusside esiuksest siseneda ega sealt väljuda ei saa ning sõi-

dukijuhtide kaitseks on loodud sanitaartsoon esiuksest esimese istmereani. 

Muu elukorraldus
• Kehtestatud on viibimiskeeld avalikes spordisaalides, jõusaalides, saunades, 

spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskus-
tes ja laste mängutubades. 

• 1. maini on külastajatele suletud muuseumid ja kinod. Etendused, kontserdid 
ja konverentsid on keelatud. 

• Kõik inimesed, kes saabuvad välismaalt Eestisse, peavad jääma 14 päevaks 
isolatsiooni. Lubatud on ainult hädavajalikud käigud, näiteks toidupoodi.
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Maile Harik,
Tallinna 13. keskkooli  
muusikaosakonna juhataja  
1980–2000, 
Lasnamäe Muusikakooli  
direktor 2000–2016

Muusikalist põhiharidust andev 
kool tähistab 40. tegutsemisaas-
tat.

Kooli juubeli puhul on sobiv meenu-
tada pilliõpetamise algust 40 aastat 
tagasi. 1980. aasta 1. septembril 
avati Tallinna 13. keskkoolis (tollal 
Lasnamäe viimases majas) muusi-
kaklass, kus hakati õpetama klave-
ri- ja akordionimängu. Õpilaste huvi 
oli suur ja mõni aasta hiljem avati 
plokkflöödiklass. Uut hoogu sai 
pilliõpe juurde, kui šeffid* kinkisid 
koolile puhkpilliorkestri jagu pille. 20 
aastaga kujunes muusikaklassist 
muusikaosakond 13 eriala ja mitme 
orkestriga.

Muusikaosakonnast  
muusikakooliks

Tänu rajooni täitevkomitee hari-
dusosakonnale tekkis Tallinnas pret-
sedent, kus Lasnamäe lapsed said 
üldhariduskoolis nii üld- kui ka muu-
sikaharidust. Õppetöö sisu muutus 
analoogseks õppega muusikakoo-
lis, kus õpetatakse pillimängu, sol-
fedžot, muusikalugu, orkestri- ja 
ansamblimängu. Muusikaosakonna 
õpilased esinesid sageli linnaosa 
lasteaedades ja koolides, kus kor-
raldati loeng-kontserte. Avarava-
mate võimaluste tõttu aktiviseerus 
tegevus veelgi ning kontsertidega 
astuti üles Tallinna koolides ja las-
teaedades. Traditsioonilised olid 
iga-aastased kontserdid mitmel 
pool Eesti koolides, raadiosaade-
tes, Estonia talveaias, Lindakivi kul-
tuurikeskuses. Suursündmusteks 
olid puhkpilliorkestri osalemised 
laulupidudel.

2000. aasta aprillis võeti vastu otsus 
avada Lasnamäe Muusikakool seni 
tegutsenud Tallinna Laagna Güm-
naasiumi muusikaosakonna alusel 
koos õpilaste, õpetajate ja aastate-

ga kogunenud traditsioonidega. Nii 
jätkuski õppetöö Lasnamäe Muusi-
kakoolis ja Tallinna Laagna Güm-
naasiumi ruumides. 

Oma majas on eriline aura

Alates 2005. aastast tegutseb kool 
oma majas suurepäraste õppi-
misvõimalustega ja kus on eriline 
positiivne aura. Lasnamäe Muusi-
kakoolis saab õppida mängima 20 
erinevat pilli. Tänu avaratele ruumi-
dele avanes võimalus õpetada uusi 
erialasid, mida enne Tallinna muusi-
kakoolides õppida ei saanud. Need 
olid oreli, bassikitarri, süntesaatori 
eriala. Klassikalisele õppesuunale 
lisaks avati veel popp-džässi õppe-
suund. Lasnamäe Muusikakoolis 
saab ainukesena Tallinnas õppida 
elektronmuusikat ja on avatud au-
dio-visuaalne õpetus. 

Muusikakool korraldab rahvusvahe-
list pianistide konkurssi Lustlik Kla-
ver, mis on Eesti muusikakoolide 
õpilaste hulgas väga populaarne. 
Igakevadistel õuekontsertidel esine-
vad puhkpilli- ja sümfooniaorkestrid 
ning ansamblid. 

2013. aastal tunnistati kool hea 
õpikeskkonnaga kooliks. Head õpi-
tingimused ja pühendumisega töö-

tavad õpetajad on taganud sellise 
taseme, et noored muusikud on 
oma oskusi tutvustanud kontsertidel 
Venemaal, Valgevenes, Rootsis, 
Soomes ja edukalt osalenud riiklikel 
ning rahvusvahelistel konkurssidel. 

Muusikalise põhihariduse ehk 
vundamendi muusikaga tegelemi-
seks on saanud üldlaulupeo mu-
dilaskooride üldjuht Kaie Tanner, 
rahvusvahelistel konkurssidel esi-
nenud ning Eesti Muusika- ja Teat-
riakadeemia (EMTA) õppejõud, 
helilooja Malle Maltis, rahvusva-
heliselt tunnustatud akordionist 
Tuulikki Bartisok-Veskus, viimasel 
laulupeol oma kooridega esinenud 
Pärtel Toompere, Tõrva ja Ülenur-
me muusikakoolis õpetavad Gerda 
Nurmeots ja Hanna Vallimägi, meie 
oma koolis on õpetajaks Kersti 
Leppik. Nii Georg Otsa nimelises 
Tallinna Muusikakoolis kui ka EM-
TA-s jätkavad õpinguid paljud meie 
kooli lõpetanud. 

Muusikakooli juubeli puhul on koos-
tatud raamat, kus pikaajalise tege-
vuse kohta saab põhjalikuma üle-
vaate sõnas ja pildis.

1 Šeff – nõukogude ajal ühiskondli-
ku abistamise kohustuse võtnud isik 
või ettevõte.

Tallinnas viiakse läbi  
linnajõgede uuring
Projektiga juhitakse tähelepanu  
Tallinna linnajõgede olukorrale

Peagi potsatab 2500 linnajõgede läheduses elava tallinlase 
postkasti küsimustik linnajõgede olukorra ja võimalike terven-
dusmeetmete kohta. Läbiviidav uuring on üks osa rahvusva-
helisest projektist HEAWATER, mille laiemaks eesmärgiks on 
puhtam Läänemeri. 

Uuringu eesmärk on juhtida tähelepanu Tallinna linnajõgede 
olukorrale. Ühtlasi soovitakse teada saada, milline on linlaste 
arvamus linnajõgede tervendamise võimalustest. Küsitlus ase-
tub laiemasse rohelise pealinna kontseptsiooni ning aitab pa-
remini kaardistada, kuidas linlased hindavad meetmeid, mida 
saab rakendada linnajõgede liigirikkuse säilimiseks.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sõnas, et linna jaoks on kesk-
konna hoidmine ja kaitsmine väga oluline. „Ühe osa linnakesk-
konnast moodustavad väikesed linnajõed, mille eest tuleb 
hoolt kanda ning tagada nende liigirikkuse säilimine. Linna-
keskkonna edasiseks planeerimiseks soovime teada elanikke 
arvamust. Seetõttu loodan, et head tallinlased osalevad ette-
võtmises ning vastavad linnajõgede kohta käivale küsimustiku-
le,“ lausus Kõlvart.

Muuhulgas on projekti raames Tallinna linnas kavas Mustjõest 
Läänemerre jõudva toitainete ja ohtlike ainete koormuse vä-
hendamine. Seeläbi paraneb ka suplusvee kvaliteet Stroomi 
rannas. 

Küsitlus toimub Euroopa Komisjoni INTERREG projekti 
„HEAWATER – Läänemere valgalal paiknevate väikeste jõge-
de tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoid-
mise kaudu“ raames. Samasugune küsitlus on juba toimunud 
Turus (Soome) ja Söderhamnis (Rootsi). Projekti eesmärk on 
vähendada välja valitud jõgedes Turus, Tallinnas ja Söderham-
nis toite- ja ohtlike ainete kontsentratsiooni vähemalt 10% võr-
ra. Projekti kogueelarve on 1 898 060 eurot ja Tallinna projekti 
eelarve on sellest 534 987 eurot.

20 + 20 = Lasnamäe Muusikakool

Eha Võrk
abilinnapea

Üldkoosolekud on soovitatav edasi lü-
kata, kuid võimalik on ka kontaktivaba 
hääletamine.

Riigis kehtestatud eriolukorra tõttu on pal-
jud meist kolinud virtuaalmaailma. See tä-
hendab, et elu ja töö jätkuvad, kuid üritame 
üksteisega suhelda elektroonselt.

Teabekeskus jätkab kontaktivabalt 

Korteriühistute teabekeskus, mis asub 
aadressil Vabaduse väljak 7, jätkab tööd 
kontaktivabalt. Alates 16. märtsist toimub 
E, T, N nõustamine ainult telefoni, video 
(Skype) või veebi (e-mail) teel. Nõustami-
sele tuleb eelregistreeruda (tel 687 1223).
Üldkoosolek on targem edasi lükata

Eriolukord puudutab muu hulgas ka rah-
vakogunemiste korraldamise keeldu. 
Rahvakogunemised on ka korteriühistute 
üldkoosolekud, mille kokkukutsumine ja 
korraldamine selle tavapärasel viisil ja kor-
ras on keelatud. Soovitame ajavahemikul 
12.03–01.05.2020 toimuma pidanud kor-
teriühistute üldkoosolekud edasi lükata. 
Palume vaid äärmisel vajadusel kasuta-
da eriregulatsiooni ehk siis üldkoosoleku 
elektroonilist läbiviimist. 

Hääletamine internetis

Üldkoosoleku korraldamisel tuleb lähtuda 
koosoleku läbiviimisele kehtestatud kor-
rast, sh tähtaegadest, kuid otsuste üle võib 
hääletada elektrooniliselt. Elektrooniline 
hääletamine on hääletamine elektroonilise 
seadme, s.o internetivõrgu oleva arvuti või 

mobiiltelefoni vahendusel. Eestis on sea-
dustatud elektrooniline hääletamine inter-
neti teel, kus hääletaja tuvastamiseks ka-
sutatakse ID-kaarti või mobiil-ID-d. 

Juhul kui isikul ei ole elektrooniliseks 
hääletamiseks vajalikke vahendeid, sh 
ID-kaarti või mobiil-ID, siis võib äärmisel 
vajadusel paluda igal korteriühistu liikmel 
edastada oma otsused korteriühistu ju-
hatusele teadaoleval korteriühistu liikme 
sellelt e-posti aadressilt, millele on talle 
edastatud ka korteriühistu üldkoosoleku 
toimumise kutse. Hääletamisel tuleb iga 
otsuse kohta anda konkreetne seisukoht, 
s.o kas ollakse otsuse vastuvõtmise poolt 
või vastu. 

Korteriühistu juhatusel on mõistlik mää-
rata konkreetne ajavahemik, mille jooksul 
edastatud hääled võetakse otsuse vastu-

võtmisel arvesse. See ajavahemik võiks 
olla mõistliku pikkusega ning arvestada tu-
leks nii tööl käivaid kui ka kodus karantiinis 
vms olevaid korteriühistute liikmeid. 

Teised hääletamisvõimalused

Isikud, kellel ei ole võimalik kasutada 
elektroonilisi sidevahendeid, võivad oma 
hääle edastada ka paberil, kus on iga ot-
suse kohta selgelt tuvastatav poolt- või 
vastuhääl, koostamise kuupäev, kuu ja 
aasta ning korteriühistu liikme ees- ja pe-
rekonnanimi koos korteriomandi aadressi-
ga, hääletusdokumendi peab korteriühistu 
liige isiklikult allkirjastama. Sel viisil edas-
tatud hääletusdokumendi võib isik panna 
juhatuse liikme postkasti või edastada talle 
isiklikult. 

Hoidke ennast ja oma lähedasi! 

Viime korteriühistute töö elektroonseks



PROJEKT „Uued võimalused 
vanemaealistele tööotsijatele“

Kõik 50+ vanuses tööotsijad, sh pensioniealised inimesed, kes  juba pool aastat või roh-
kem ei ole käinud tööl ja soovivad leida tööd või õppida uut eriala, teid ootab TÖÖKLUBI 
50+ (VENE KEELES) kus saate:  
- uurida, millises valdkonnas ja milline amet sobib just teile;
- õppida, kuidas tööd otsida ja töökohale kandideerida;
- harjutada arvuti kasutamist ja õppida eesti keelt;
- leida tööpraktika võimalusi soovitud töökohal;
- läbida koolituse, millega omandate uue elukutse;
- leida meelepärase töökoha.

Tööklubi ja kõik muud pakutavad teenused on projektiga liitunud tööotsijatele tasuta.
Erialakoolituse ja tööpraktika ajal makstakse iga osalemispäeva eest stipendiumit.

Telefon: 554 5529, 621 0360, 5750 2040, e-post: koolitus@ev.ee

SA Innove rahastatud projekt: „Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele“
Nr  2014-2020.3.02.19-0193

31. MÄRTS 2020 | KELL 11.00 – 16.00

Info 640 4232
facebook.com/ettevotlusamet

www.tallinn.ee/tarbija

11.00

12.15

11.10 13.35

14.40
E-kaubandus – lihtne või 
keeruline ostjale ja kauplejale?
Tõnu Väät, tegevjuht, 
E-kaubanduse Liit

Avasõna.

Üürisuhetes tasakaalu otsimas.
PriiduPärna,notar,EestiOmanike
Keskliidu esimees

Nõuded alkoholi- ja tubakatoodete 
väljapanekule.
Jaana Tael, osakonna juhataja, 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Personaalne pensioniplaan.
Kristiina Selgis, pensionipoliitika 
juht, Sotsiaalministeerium

TALLINNA TARBIJAÕIGUSTE PÄEV
Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2

OSALE TASUTA

13.15 Vaheaeg
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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 ! 

Hambaproteesikeskus. 
Lasnamäe, Katusepapi 4/2



Müügil külmutatud KohaFilee Peipsi Järvest 
ilma jää, kondita. 

+3725216589 
FB:Kalatooted 

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 

MEIL ON LEPING KUNI 
19-AASTASTE LASTE TASUTA

HAMBARAVIKS
M e d i c u m  D e n t a l  o n  E e s t i

H a i g e k a s s a  k o o s t ö ö p a r t n e r .
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