Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. aprilli seisuga
118 143 inimest. Märtsikuuga võrreldes vähenes
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Linnaosa puhtaks eriolukorra kiuste!

Linnaosa vanem
Vladimir Svet vastab
elanike küsimustele
neljapäeviti
ajavahemikul
kl 13-14 telefonil
645 7780.

Ettevaatust! Lasnamäel on ringi
liikumas libasotsiaaltöötajad
Lasnamäe linnaosa valitsus hoiatab petiste
eest, kes tutvustavad end sotsiaaltöötajatena
ning lubavad eakatele koju tuua vajaliku toidukraami.

Eriolukorra ja liikumispiirangute
kehtestamise tõttu otsustas Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet
loobuda tänavu pealinna vanima
keskkonnakampaania – Heakorrakuu – korraldamisest. See aga ei
tähenda, et heakorratööd linnaosades sel aastal ära jäävad.
Tänavate taastusremont

Aprillikuu alguses pöördus linnaosavalitsusse
Sikupilli asumi eakas elanik, kelle juures käisid
end sotsiaaltöötajatena esitlenud inimesed ja
pakkusid ennast tema eest poes käima. Kuna
pöörduja ei ole kunagi linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnaga suhelnud, keeldus ta ettepanekust.

Kevadel ja suvel toimuvad linnaosas
kvartalisiseste teede taastusremonttööd,
millest mahukaimad võetakse ette Vilisuu ja Tondiraba tänaval, kus lisaks sõiduteele saavad uue asfaltkatte ka külgnevad kõnniteed.

Linnaosavalitsus rõhutab, et linnaosa sotsiaaltöötajad tulevad kliendi juurde vaid tema enda
palvel ja annavad sellest kliendile ette teada.
Sellest tulenevalt kutsume elanikke üles valvsusele seoses tekkinud olukorraga ning palume lähedastel eakaid sugulasi informeerida.

Teedevõrgustiku korrastamise tulemusel
saab Lasnamäe uuenäolise Angerpisti
tänava, mis paikneb Narva maantee vahetus läheduses, tänav on saanud nime
roosõielise taime järgi. Juunis alustatakse seal kergliiklustee rajamist.
Tee-ehitustööd toimuvad tänavu suvel
veel Kahu tänava sõidu- ja kõnniteel,
Läänemere ja Linnamäe tee ühendusteel, Vikerlase 16 esisel kõnniteel, Punane 17 ning Martsa tänava kõnniteel.
Narva maantee ja Turba 2 vahelisel alal
alanud ehitustööde käigus rajatakse
kõnnitee ning Lauluväljaku parkla väljasõit muudetakse ohutumaks.

Tee-ehitustööd toimuvad suvel muuhulgas ka Martsa tänaval.
te survepesu, mis peaks vähendama
linnaõhus lenduvat tolmu.
Jätkub haljasalade koristus talvisest
prahist ja okstest, suures osas on tehtud ka põõsaste ja puude hoolduslõikus.
Lähinädalatel minnakse edasi Tondiloo

pargi, Pae pargi ja Pae promenaadi haljastuse hooldustöödega, samuti on kavas uuendada Koorti peremänguväljaku
istepinke ja puhastada tänavamööblit.
>>> Lk. 2

Lasnamäe põhikool saab uue kuue
Tänavu veebruaris algasid erivajadustega lastele mõeldud Lasnamäe põhikoolis põhjalikud
renoveerimistööd, mille tulemusel valmib uue
kontseptsiooniga moodne õpikeskus, mis toetab
laste arengut ja loob neile turvalise keskkonna.
Renoveeritud majas hakkavad lisaks Lasnamäe
põhikoolile tööle veel Lasnamäe lastekeskus ning
Tallinna õppenõustamiskeskus.
Põhikool hakkab kasutama hoone A ja B korpust.
Lisaks õpperuumidele saavad seal olema aula ja
garderoob ning kooliköök, mille teenust saab kasutada ka lastekeskus. Erivajadustega laste liikumise hõlbustamiseks on korpuste piirile paigutatud invanõuetele vastav lift.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti
teostatava kvartalisiseste teede taastusremondi käigus vahetatakse asfaltkate,
paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid ja taastatakse haljastus. Lisaks
sellele toimub linnaosas pidev magistraalteede hooldusremont.
Tühermaad korda
Lõpule on jõudmas aprillikuu keskel
alanud linnaosa kvartalisiseste tänava-

Linnaosavalitsus on edastanud vahejuhtumiga
seotud info politseile.

Korda saavad Lasnamäe üheksas eri nurgas asuvat tühermaad.

Avalike alade ajutine sulgemine
25. märtsil 2020 jõustus Tallinna linnavalitsuse 25. märtsi
2020 korraldus nr 383-k, mis näeb ette linna omandis olevate avalike väljakute ning munitsipaalasutuste väljakute sulgemist ja nende kasutamise ja seal viibimise keeldu
26. märtsist 2020 kuni linnavalitsuse sellekohase uue otsuse
tegemiseni.

Hoone tervikrenoveerimise projekti koostas OÜ
Arhitektrum. Projekti eeldatav kogumaksumus on
14,8 miljonit eurot.

Tallinna linna aasta jurist töötab
Lasnamäe linnaosa valitsuses

Vastavalt korraldusele on suletud avalikud mängu- ja spordiväljakud ning koerte jalutusväljakud, samuti munitsipaalasutuste juures asuvad mängu- ja spordiväljakud, Tallinna loomaaia ja Tallinna botaanikaaia territoorium.
Riiklikku järelevalvet väljakute sulgemise, nende kasutamise
ja seal viibimise keelu üle teostavad linnaosade valitsused,
Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet ning Tallinna munitsipaalpolitsei amet. Järelevalve teostajal on õigus rakendada
korralduse täitmata jätmise korral korrakaitseseaduse § 28 lõigetes 1–3 nimetatud haldussunnivahendit.

Lastekeskuse käsutusse läheb hoone C-korpuse
lõunapoolne osa läbi kolme korruse, juurdeehitusega rajatakse täiendavad tegeluspinnad. Esimesele korrusele tuleb õpilaskodu ning teisele ja
kolmandale õppe- ja tegelusruumid. C-korpuse
esimesel korrusel saavad olema ka õppenõustamiskeskuse kabinetid, teisel korrusel aga väikeklassid sarnaste vajadustega lastele, kes ei ole
Lasnamäe põhikooli nimekirjas. Koolimaja võimlaplokk saab olema kahekorruseline, esimesel
korrusel asuvad riietusruumid, aeroobikasaal ja
spordisaal ning teisel maadlussaal abiruumidega.

Tänavu toimus Tallinna linna juristide tunnustamise üritus esimest korda virtuaalselt. Aasta juristiks
kuulutati Lasnamäe linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna jurist Liisi Raamets-Tunali.

Ajutiselt suletud on avalikud ning munitsipaalasutuste juures
olevad spordi- ja mänguväljakud.

Töökaaslased iseloomustavad Liisit kui väga heade erialateadmistega, pühendunud ja abivalmis
kolleegi. Liisi pälvis tunnustuse erakordse panuse
eest sotsiaalvaldkonnas ning kolleegide nõustamise ja toetamise eest keerukates kohtuvaidlustes.

Lasnamäe Leht
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Linnaosavanema veerg

Aeg öelda aitäh

Viimased poolteist kuud jäävad kõigile meile meelde kui üks keerulisemaid
aegu nüüdisaja Eesti ajaloos. Mitte kunagi varem pole meie ühiskond seisnud
koroonaviiruse pandeemiaga sarnase
väljakutse ees. Nii kummaline kui see
ka pole, kõige tõhusamalt aitavad kriisi
ületada lihtsad tegevused – kodus püsimine, teiste inimestega kontaktidest
hoidumine ja hügieeni järgimine. Tänan
iga Lasnamäe elanikku, kes järgib neid
reegleid vaatamata kaasnevatele raskustele ja probleemidele. Igaüks, kes
jääb praegu koju, aitab koroonaviirust
peatada.
Tänapäeva kangelased on meie arstid ja
medõed, tervishoiutöötajad. Just nemad
on praegu koroonavõitluse eesliinil. Just
nende õlgadele langeb praegu võitluse
raskus selle kummalise ja siiani väheuuritud viirusega nakatunute elu eest. Ja
just nendele inimestele peame ütlema aitäh iga päästetud elu, operatiivse ööpäevaringse töö ja kindlustunde eest, sest
isegi kui õnnetus juhtub tabama kedagi
meist, tehakse kõik, et koroonaviirus ei
võtaks veel ühte elu.
Pandeemiaga võitluse esiridades on
veel ühe ameti esindajad, kellest tavaliselt saab meedias vähe lugeda – sotsiaaltöötajad. Just sotsiaaltöötajad hoolitsevad praegu selle eest, et ka karantiini
tingimustes toimiks nende toetamise
süsteem, kes seda tuge vajavad.
Raske on ülehinnata ka kõigi avaliku
korra tagamise sfääris hõivatute panust:
politseinikke ja nende abilisi, päästetöötajaid ja tuletõrjujaid, munitsipaalpolitseinikke. Nende inimeste pingutused
aitavad mitte ainult tagada meie kõigi
ohutust ja võidelda kuritegevusega, vaid
ka jälgida kõigi rangete, kuid koroonavõitluses vajalike meetmete järgimist. On
märkimisväärne, et viimasel ajal töötavad nendega kõrvuti ka noorsootöötajad,
kes suhtlevad noortega igapäevaselt tänavatel, selgitades karantiinireeglite järgimise vajalikkust.
Tänusõnad oleme võlgu lasteaedade ja
koolide õpetajatele, kauplusemüüjatele,
bussijuhtidele, teisisõnu, kõigile neile,
kes ei saa jääda koju, vaid on sunnitud
igapäevaselt riskima oma eluga, minema
tööle ja aitama ühiskonda edasi toimida.
Ütleme aitäh kõigile neile ja teeme seda
vähest, mis on meie võimuses, et nende
pingutused kannaksid vilja – jääme koju.
Aitäh teile selle eest.
Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem

Lasnamäe Leht

Kokku likvideeritakse linnaosas 36 kasutuskõlbmatut mängu- ja ronimisplatsi.

>>> Lk 1.
Kuigi eriolukorra tõttu on ka Lasnamäe
sunnitud loobuma traditsioonilistest kevadtalgutest, toimuvad kevadised koristustööd sellegipoolest linnaosa üheksal
tühermaal. Metsaaluste ja tühermaade
prahikoristus tellitakse linnaosa koristustööde lepingupartnerilt.
Vananenud mänguinventar
Aprillikuus alustati kogu linnas lagunenud

mängu- ja ronimisväljakute eemaldamist.
Enamasti on tegu rohtu kasvanud liivakastide, kasutuskõlbmatute ronimisalade
ning vanade asfaltkattega palliplatsidega, mille kohta on laekunud kaebusi ka
elanikelt, kes on mures amortiseerunud
inventari ohutuse pärast.

Linnaosasse jääb üle 80 töötava mängu-,
spordi- ja koerteväljaku, uute väljakute
rajamisel lähtutakse põhimõttest, et üle
ühe või kahe hooviala paikneks korralik
mänguväljak. Viimastel aastatel on rajatud spordi- ja mänguväljakud Priisle ja
Tondiloo parki.

Pärast väljakute likvideerimist pinnas tasandatakse ja külvatakse uus muru. Linnaosavalitsus on valmis kuulama korteriühistute ettepanekuid, et vabaks jäänud
alad vajadusel koostöös sisustada.

Lisaks renoveeriti Asunduse pargi peremänguväljak ja rajati Katleri staadioni street workout plats. Koostamisel on
Vormsi ja Kivila parkide peremänguväljakute rekonstrueerimise projektid.

Jüriöö pargi kõrvalt kulgev tänav sai Vahuri nime
Vastavalt Tallinna linnavalitsuse 2020.
aasta 23. märtsi korraldusele nr 361
anti Ülemiste asumis Peterburi teelt
põhja suunas kulgevale tänavaharule
nimeks Vahuri tänav.
„Tallinna linnavalitsuse nimekomisjon
kaalus Peterburi teelt algavale ja Jüriöö
pargi kõrvalt kulgevale kõrvalharule ka
Jüriöö pargi järgi Jüriöö tänava nime
andmist. Jüriöö park on rajatud Sõjamäe
lahingu toimumiskohta ning lahingupaika tähistab Jüriöö ülestõusu mälestusmärk,“ kommenteeris Tallinna linnaplaneerimise ameti kohanimekorraldaja Liis
Palmipuu.
„Kuna maaomanikud eelistasid vähem
täpitähti sisaldavat tänavanime, osutus
valituks E. Bornhöhe Jüriöö ülestõusu
ainetel kirjutatud teose „Tasuja“ tegelase
Vahuri nimi.“

Jüriöö pargist on kujunenud traditsiooniline sõdurivande andmise koht.
Varem on Lasnamäe linnaosas Jüriöö
ja ülestõusuga seonduva teema järgi
nimed saanud ka Tambeti tänav, Tasu-

ja puiestee ning samast teemast on tuletatud Tõrviku tänava ja Tõivu tänava
nimed.

Teadaanne munitsipaal- ja sotsiaalmaja elanikele!
Tallinna linna eluruumi üürilepingut
on võimalik pikendada ja muuta kirjalikult, saates vabas vormis avalduse
aadressile linnavaraamet@tallinnlv.ee.
„Head Tallinna linna munitsipaal- ja sotsiaalmaja elanikud! Tänases eriolukorras
on oluline hoida oma tervist ja kaitsta teis-

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

te tervist. Me teame, et parim viis viirusest
hoidumiseks on vältida otsekontakti, püsides võimalusel kodus. Seepärast oleme
Tallinna linnas otsustanud, et kõik, kellel
on vajadus pikendada või muuta üürilepinguid, saavad seda teha kirjalikult, saates
vabas vormis avalduse e-kirjaga. Kui teil
tekib probleeme või küsimusi, siis helista-

Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee
Tel. +372 56 706 706

ge meie töötajatele ja nemad aitavad teid.
Väldime otsekontakte ja püüame sellega
kaasa aidata viirusele piiripanemisele.
Olge terved!“ sõnas abilinnapea Eha Võrk.
Probleemide ja küsimuste korral küsi nõu
telefoni teel: 640 4646, 640 4648, 640
4510.

Lasnamäe Leht veebis:
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2020
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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Paneme üheskoos
koroonaviiruse levikule piiri!
Praeguses
eriolukorras
tuleb soovitusi uksest ja aknast.
Koondasime kokku kõige olulisema info linna, terviseameti ja
Eesti Vabariigi valitsuse juhistest – palun loe, jäta meelde ja
tegutse nende järgi!
12. märtsil välja kuulutatud eriolukorrast tingitud meetmed on hädavajalikud, et kaitsta koroonaviiruse
eest kõige haavatavamat osa elanikkonnast: meie vanemat põlvkonda ja krooniliste haigustega inimesi.
Usaldusväärne info
Tallinn on info linna eriolukorra aegsete piirangute ja teenuste osutamise kohta koondanud kodulehele
https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine. Täpne ja usaldusväärne info eriolukorra kohta
on kättesaadav kriis.ee lehel ning
koroona kohta infotelefonil 1247.
Lisaks saab infot Tallinna puudutavates küsimustes numbrilt 14 410.
Jälgi ka Eesti rahvusringhäälingu
uudiseid teles, raadios ja internetis. Uudistesaateid kantakse lisaks
eesti ja vene keelele üle ka viipekeeles. ETV eetris on iga päev kell
12 „Aktuaalse kaamera“ erisaade.
ETV+ kannab eriolukorra ajal üle

kolmapäeviti kell 11.30 toimuvat
Tallinna venekeelset pressikonverentsi, kus räägitakse koroonaga
seotud teemadest vene keeles.
Kuidas kaitsta ennast ja teisi
Haigestumise puhul võta esmajärjekorras ühendust oma perearstiga
või helista perearsti nõuandeliinile
1220. Väldi silmade, nina ja suu
katsumist. Kui puudutad oma silmi,
nina või suud mustade kätega, võid
kergesti nakatuda mitte ainult koroonaviirusesse, vaid ka teistesse
hooajalistesse viirushaigustesse.
Kui aevastad või köhid, siis kata
suu ja nina ühekordse salvrätiga.
Viska see kohe prügikasti ja pese
seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast
kätt. Suu ja nina katmine takistab
pisikute ja viiruste levimist. Kui
aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja viirused sattuda sinu
kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida katsud.
Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused ning oled reisinud välismaal, otsi varakult abi. Jälgi oma
tervist ja püsi kodus. Helista oma
perearstile või kui perearsti ei ole

Kui sul on kerged hingamisteede
haiguste sümptomid ja sa ei ole
reisinud välismaal, järgi hoolikalt
tavapäraseid hügieeninõudeid ning
püsi kodus, kuni oled tervenenud.
Haigussümptomitega
inimese
diagnoosi määramise ja ravi üle
otsustab arst, palun võta oma perearstiga ühendust ja järgi meditsiinitöötajate juhiseid.
Kontaktide vähendamine
Väga oluline on vältida kontakte
teiste inimestega, üksteisel külas
ja ka poes käimist. Eriti kehtib see
vanemate kui 60-aastaste inimeste
kohta. Nüüd on aeg, kui võib julgelt
helistada ja abi paluda lastelt, noorematelt sugulastelt või sõpradelt ja
naabritelt. Kui teil või teie lähedasel
on praegusel ajal võimatu kodust
väljuda kas tervislikul või mõnel
muul tõsisel põhjusel ja sugulastel
ei ole samuti võimalik aidata, palume nõu ja abi saamiseks ühendust
võtta linnaosavalitsusega.

Täpsema info ja vastused korduma kippuvatele küsimustele leiad veebilehelt www.koroonaviirus.ee.

Lasnamäe noored: plusse leidub ka kujunenud olukorras

Välja kuulutatud eriolukorraga seotud liikumispiirangud on valusaimalt puudutanud ehk kõige aktiivsemat elanikkonna osa – meie noori.
Üleminek e-õppele, huviringide ja vaba aja veetmiskohtade sulgemine, eemalolek sõpruskonnast –
põlvkonnal, kes on harjunud aktiivse eluviisiga, tuli
järsult harjuda hoopis uue elulaadiga.
Ka Lasnamäe noortenõukogu esindajad ei jäänud
ajutistest uuendustest kõrvale ja jagasid oma kogemusi kodus püsimise osas.
Karantiinist üldiselt
Valerija Morkovnikova (Tallinna Linnamäe Vene
lütseum):
- Alguses oli karantiiniga harjumine väga keeruline,
sest varem olin hästi liikuv. Tasapisi avastasin aga
enda jaoks ka kodus püsimise plusse: hakkasin
sagedamini veetma aega oma vanematega, kellega leidsime palju ühiseid vestlusteemasid, leidsin
aega raamatute lugemiseks ning nende filmide ja

Lasnamäe noortekeskus
viiruse tõkestamise eesliinil
Eriolukorras panustab keskuse meeskond nii online-tegevustesse kui üha jõulisemalt ka teavitustöösse tänaval.

võimalik kätte saada, siis helista
perearsti nõuandeliinile 1220. Ära
mine perearstikeskusesse ega erakorralise meditsiini osakonda ise
kohale, kui arst ei ole selleks selget
suunist andnud. Hädaolukorras helista 112.

Koroonaviiruse leviku peatamiseks saab
oma panuse anda igaüks.
Lähtu lihtsatest reeglitest:
1. Kui vähegi võimalik, püsi kodus.
2. Kui oled haige, püsi kindlasti kodus.
3. Kui pead viibima karantiinis, püsi kindlasti kodus.
4. Väljas käies hoia teistega turvalist distantsi (2 meetrit).

Kuidas suhtub Lasnamäe noorem põlvkond
e-õppesse, lõpueksamite edasilükkamisse ja
karantiini üldiselt.
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sarjade vaatamiseks, mida olen ammu näha tahtnud. Nii et karantiin on senimaani olnud lõbus ja
produktiivne ning, mis kõige tähtsam, möödunud
kodus viibides!
E-õppest
Kaarina Seidelberg (Tallinna Laagna gümnaasium):
- E-õppega harjumine ei olnud minu jaoks probleem, sest juba enne karantiini olin harjunud kodus
palju iseseisvalt õppima. Sellel perioodil on õpetajad teinud tublit tööd – nad on olnud väga abivalmid
ja mõistvad, kodutöid on piisavalt, ülesannetele on
lisatud pikad ja põhjalikud selgitused ja küsimuste
korral on nad alati nõus olnud vastama. See kõik on
olnud võimalik tänu õpetaja ja õpilaste vahelisele
suhtlusele!

Noortekeskuse juhi ülesandeid täidab asutuse kauaaegne
noorsootöötaja Maria Kazlovskaya.
Kultuuri-, spordi- ja huvitegevust korraldava asutusena loob
Lasnamäe noortekeskus linnaosa noortele võimaluse sisustada
vaba aega ja end arendada. Et kõik see oleks võimalik ka eriolukorra tingimustes, tuli keskuse meeskonnal viia kogu vaba aja
sisustamise tegevus online-kanalitesse.
Huvitegevus on kolinud veebi
„Tegevuste mitmekesistamiseks oleme loonud nn päevateemade süsteemi,“ selgitab keskuse juhi ülesandeid täitev asutuse
kauaaegne noorsootöötaja Maria Kazlovskaya. Esmaspäev on
eelinfo jagamise päev, mis võimaldab noortel oma aega paremini
planeerida. Teisipäevad mööduvad suhtlemise tähe all, keskuse spetsialistid räägivad noortega sotsiaalvõrgustikus Instagram
neid huvitavatel teemadel. Kolmapäev on mõnele kitsamale teemale – näiteks jalgpallile – pühendatud otse-eetri päev. Neljapäeviti korraldatakse mänge, viktoriine ja võistlusi, reede on väljakutsete päev.
„Pea iga päev pakume keskuse külastajatele ka mõnda põnevat töötuba,“ lisab Kazlovskaya, – „Meistriklassid toimuvad kas
veebipõhiste tundide läbiviimise platvormil Zoom või Facebooki
ja Instagrami vahendusel ning nende teemad võivad varieeruda
veebidisainist kokanduseni.“
Kord paari-kolme nädala jooksul kaasatakse üritustesse ka külalisi, näiteks hiljuti oli huvilistel võimalus esitada küsimusi vastsele linnaosa vanemale Vladimir Svetile ning vahetada kogemusi
Narva noorsootöö organisatsiooniga VitaTiim.
Teavitustöö tänavatel
Eriolukorrast tingitud e-õppele üleminek ning liikumispiirangute
kehtestamine paiskas segi noorte harjumuspärase elukorralduse ning pani noortekeskust rohkem panustama teavitustöösse
tänaval.
„Enam-vähem iga õhtu veedab üks meie töötajatest üheskoos
mobiilse noorsootöötajaga neli tundi tänaval, kus nad jagavad
noortele infot koroonaviirusest hoidumise ning piirangutest kinnipidamise vajalikkuse kohta. Selgitame, miks on tähtis püsida
võimalikult palju kodus ning kuidas võib haigus ühe sümptomiteta inimese kaudu levida tema lähedaste ja sõpradeni. Paneme
rõhku hügieenireeglitele ja 2 x 2 põhimõttest kinnipidamisele, lisaks tutvustame noortele neile suunatud tasuta ürituste valikut,“
kirjeldas Kazlovskaya tänavatöö sisu.

Lõpueksamite edasilükkamisest

Iseloomustades üldist meelestatust, märkis Kazlovskaya, et kuigi kujunenud olukord on ebatavaline ja uus eranditult kõigi noorte
jaoks, saab neid üldistades jaotada kahte rühma. „Osa harjus kodusoleku ja distantsõppega suhteliselt kiiresti ära, avastades selles peituvad võimalused ja eelised. Teine osa, olles küll koduspüsimisega mõnevõrra harjunud, igatseb pikisilmi hetke, mil saab
taas sõpradega piiranguteta väljas liikuda,“ märkis Kazlovskaya.

Maksim Kozõrev (Lasnamäe Vene gümnaasium):
- Minu kui abituriendi jaoks on eksamite edasilükkamine hea uudis, kuna see annab rohkem aega
ettevalmistamiseks. Arvan, et see aitab eksamid
paremini sooritada, karantiin aga soodustab keskendumist!

Üllatusena tõi Kazlovskaya välja, et vaatamata laialt levinud
arvamusele, et noored elavad ja suhtlevadki veebis, ei asenda
digitaalne suhtlemine nende arvates päriselus sõpradega kokkusaamist. „Usun, et praegune olukord paneb nii noori kui ka meid
kõiki rohkem väärtustama ehedat näost-näkku suhtlemist,“ võttis
Kazlovskaya kokku tänavatöö muljed.

Lasnamäe Leht
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Tallinna haridussüsteem kriisiajal: aitame lapsi ja vanemaid
Et lapsed ei jääks tegevuseta ja nälga,
nende vanemad aga saaksid jätkata
tööd, on linn rakendanud mitmeid abimeetmeid.

Vadim Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea
Koroonaviirus Covid-19 on meie kõigi elu,
igapäevased tegemised ja toimetamised korralikult segamini löönud. Üheks suureks valdkonnaks, kus toimus päris palju muudatusi,
on haridus. Lapsed ja nende vanemad, koolide ja lasteaedade õpetajad ja kõik teised, kes
hoiavad üleval meie haridussüsteemi, pidid
kiiresti kohanema täiesti uue olukorraga.
Distants- ehk e-õpe
Üsna ootamatult tuli meil üle minna üleüldisele kodusele e-õppele. See õppemeetod

rakendus nii suures ulatuses esmakordselt.
Tänaseks oleme selles uues reaalsuses
elanud juba mitu nädalat. Tuleb tunnistada, et meie õpetajad, lapsed ja vanemad
on saanud väga hästi hakkama. Süsteem
toimib ja nii mõnedki tunnetavad esmakordselt, mida tähendab õpetaja raske töö.
Siinkohal tahaksin tänada lapsevanemaid
kannatliku meele ja osavõtlikkuse eest, õpetajaid kiire kohanemisvõime ja suutlikkuse
eest oma põhitöö ümber korraldada ning ka
ametnikke, kes aitavad meie haridussüsteemi võimalikult valutult ümber muuta. Linn on
omalt poolt hea seisnud selle eest, et koolihariduse omandamine praeguses olukorras
ei jääks arvuti või korraliku netiühenduse
puudumise taha. Ainuüksi arvuteid leidsime
rohkem kui 500 õpilase ja 560 õpetaja jaoks.
Oleme kaardistanud hetkeseisu ja jälgime
pidevalt, et õppetööks vajalikud tehnilised
vahendid kõigil lastel olemas oleksid.
Koolitoit
Uue elukorraldusega paremini hakkama
saamiseks on Tallinn rakendanud terve
rea abimeetmeid, üheks olulisemaks sai
toitlustamine. 18. märtsist alates andsime
üldhariduskoolide õpilastele võimaluse
saada ka praeguses olukorras iga päev

sooja koolilõunat. Eriti oluline oli see nende laste jaoks, kellele koolitoit oli ainsaks
soojaks toiduks päeva jooksul.
1. aprillist muutus koolilõuna jagamise korraldus: et piirata inimeste otsekontakte,
andsime lastele (või nende vanematele)
kord nädalas korraliku toidupaki kaasa. Mul
on väga hea meel, et saime süsteemi suhteliselt valutult tööle, tänusõnad siinkohal
koolijuhtidele, kes suutsid protsessi väga
hästi korraldada, ja lastevanematele, kes
suhtuvad asjasse distsiplineeritult ja vastutustundlikult. Numbrid räägivad iseenda
eest: aprilli keskpaigaks ulatus pakkide
saajate arv pea 20 tuhandeni! Tagasiside
on olnud väga positiivne.
Lasteaiad
Erinevalt koolidest on lasteaiad Tallinnas
kogu kriisiperioodi vältel avatud olnud ja
valmis lapsi vastu võtma, ehkki valdav
osa lastest on vastavalt soovitustele koju
jäänud. Lasteaedades on rakendatud ranged hügieenimeetmed, näiteks toimub
laste üleandmine ja vastuvõtt õues, lasteaia ruumidesse ei lubata haigusnähtudega inimesi, sh lapsi. Regulaarselt toimub
täiendav desinfitseerimine ning järgitakse
terviseameti soovitusi.

Antud oludes pidasime õigeks, et ükski vanem, olenemata sellest, kas ta laps käib
lasteaias või mitte, ei pea eriolukorra lõpuni kohatasu maksma. Me pole unustanud
ka eralasteaedu. Tänu sellele linnavalitsuse otsusele säästavad lapsevanemad
71,25 eurot kuus.
Huvikoolid
Sarnaselt üldhariduskoolidega on praegu
distantsõppel ka huvikoolid, aga sel kujul
ei ole võimalik täita õppekava täies mahus.
Seetõttu oleme vabastanud linna munitsipaalhuvikoolides õppivate laste vanemad
eriolukorra lõpuni arvete maksmise kohustusest. Kuna meie huvikoolide ringitasud
jäävad valdavalt vahemikku 25–70 eurot,
on selline säästmine keerulisel ajal kindlasti pere eelarvele leevenduseks.
Tänaseks on juba tekkinud teatav rutiin,
ent ma loodan väga, et me ei jõua sellesse roopasse nii sügavalt kaevuda, et väljatulek tekitaks uue stressi. Praegu küll
tundub, et kõige mustemad stsenaariumid
on õnneks ära jäänud. Soovin meile kõigile
kannatlikku meelt ja oidu järgida valitsuse
ja terviseameti soovitusi. Püsigem terved,
hoidkem oma lähedasi, eriti aga meie vanemaid!

Tallinna keskraamatukogu teenused Lasnamäe linnaosa seenioridele
Eriolukorra ajal laiendas raamatukogu
koduteeninduse võimalusi.
Tallinna Keskraamatukogu peab oluliseks
hoida eakatega kontakti ka kriisiajal, et nad
ei tunneks end kodus üksi. Raamatukoguhoidjad on valmis eakate kõnedele vastama ja aitama, olgu kõne ajendiks infovajadus või mõni igapäevamure.

Vestlusklubi toimub esmaspäevast reedeni
kell 11–12. Vestlusklubis osalemiseks tuleb
lisada oma Skype’i kontaktide hulka kasutajanimi „Seenioride vestlused“. Küsimuste
korral saab raamatukoguga ühendust võtta
telefonil 683 0917.
Raamatud koju

Skype’i vestlusklubi

Koduteenindus on teavikute koju toomise
teenus, mida raamatukogu pakub Tallinna
elanikele, kelle tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada. Eriolukorra
perioodil pakutakse koduteenindust ka
neile pensioniealistele Tallinna elanikele, kel puuduvad lähedased, kes saaksid
neile raamatuid raamatukogust tellida,
ning kel on COVID-19 viiruse riskigruppi
kuulumise tõttu ohtlik väljas liikuda.

Skype’i vahendusel toimuvas seenioride
vestlusklubis arutatakse päevakajalistel
teemadel ning osalejad saavad raamatukoguhoidjalt küsida enda jaoks olulist infot.

Teavikuid tuuakse koduteeninduse lugejale
koju üks kord kuus. Raamatute tellimiseks
tuleb helistada telefonil 683 0920 või kirjutada koduteenindus@tln.lib.ee.

Küsimusi saab esitada telefoni teel 683
0917 ning reaalajas chat’i ja Skype’i vahendusel, lisaks ka e-posti teel ls@tln.lib.
ee. Chat’i leiab Tallinna keskraamatukogu
veebilehe www.keskraamatukogu.ee paremast nurgast. Skype’i kasutajanimi: Tallinna
Keskraamatukogu infoteenindus.

Programm „Seeniorid digitargaks”
Programmi „Seeniorid digitargaks” raames
saavad seeniorid individuaalsetel koolitustel küsida kõike, mis puudutab tahvelarvutite ja nutitelefonide, Facebooki ja Skype’i,
e-teenuste ja e-raamatukogude kasutamist
ja palju muud. Koolitusel osalemiseks kirjuta ls@tln.lib.ee või helista 683 0917 ning
lepi kokku koolituseks sobiv aeg. Eriolukorra ajal on aktiveerunud interneti- ja telefonipetised ning seetõttu algatas riigi infosüsteemide amet kampaania „Eriolukorras eriti
IT-vaatlik!“. Raamatukogu on kampaaniaga
ühinenud, et jagada soovijatele digiturvalisuse nõu. Pakume digiturvalisuse küsimustes koolitust veebi ja telefoni teel. Osalemiseks helista telefonil 683 0917.
Lisaks koolitustele on võimalik oma digioskusi igaühel ka iseseisvalt täiendada. Keskraamatukogu veebilehelt leiab näiteks Skype’i ja
Facebooki konto loomise ja kasutamise juhendi, e-raamatukogu ELLU videojuhendid.

Tallinna päeva

Raamatukoguga saab suhelda ka
Skype’i vahendusel, vastavad oskused
omandatakse programmi „Seeniorid
digitargaks“ raames.

e-etteütlus

15.05.2020 kell 12.00
tallinn.ee/etteutlus

Ettevalmistavad vebinarid
30.04.2020 kell 12
"Uudista uudissõnu, ära võõrista võõrsõnu!"
7.05.2020 kell 12
"Suur ja väike algustäht – ühed
tähtsad mõlemad!"

