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Tänavaremondi hooaeg algas
Tondiraba ja Martsa tänavatest

Kvartalisiseste teede taastusremont kestab terve suve.

4. juunil algasid linnaosa
kvartalisiseste teede
taastusremonttööd.

tel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja suhtuda mõistvalt remondiga
seotud piirangutesse. Töö plaanitakse
lõpetada augusti alguses.

Tööde käigus paigaldatakse uus asfaltkate nii Tondiraba tänava sõiduteele kui
ka kõnniteedele ning vahetatakse välja
äärekivid. Pärast Tondiraba tänava remonti korrastatakse ka Martsa tänava
jalgtee. Linnaosavalitsus palub liikleja-

Ehitustööd tellis Tallinna keskkonna-ja
kommunaalamet. Remonttöid teostab
Viamer Grupp OÜ. Omanikujärelevalvet
viib läbi TPJ Inseneribüroo OÜ. Tänavaremondi hooaeg jätkub juulikuu alguses, siis alustatakse tööd Linnamäe

teel. Plaanis on korrastada Läänemere
tee sõidutee ja Linnamäe tee kõnnitee.
Juulikuu lõpus saabub Vilisuu tänava
sõidu- ja kõnnitee kordategemise järjekord. Augustikuu keskpaigas alustatakse Kahu tänava remonditöid. Tänavaremondi suvehooaeg lõpeb Punase tänava 17 ümbruse jalgtee korrastamisega, see on kavas lõpetada septembrikuu jooksul.

Juulikuus
linnaosavanema
Vladimir Sveti
telefonivastuvõtte
ei toimu. Varem
neljapäeviti toimunud
vastuvõtud algavad
taas augustikuus.

Tunnustati Lasnamäe haridusasutusi

9. juunil tänas Tallinn oma haridusasutusi õppeaasta jooksul tehtud töö eest ning tunnustas hariduskonkursside võitjaid. Tunnustati järgmisi Lasnamäe haridusasutusi ja õpilasi:
• Kaarina Seidelberg, Tallinna Laagna gümnaasium (Aasta õpilane 2020);
• Tallinna Lindakivi lasteaed, Tallinna Asunduse
lasteaed, Tallinna lasteaed Kirsike, Tallinna Pae
lasteaed, Tallinna Ümera lasteaed (Koostööprojekt 2020);
• Tallinna Loitsu lasteaed ja Tallinna lasteaed
Laagna Rukkilill (Koostööprojekt 2020);
• Tallinna Tondiraba huvikool (Haridusuuendus
2020 alakategoorias lapse/õppija päeva disain);
• Tallinna Kihnu lasteaed (Haridusuuendus 2020
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste alakategoorias);
• Tallinna Laagna lasteaed-põhikool (Tegus õpilasesindus 2020);
• Linnamäe Vene lütseum (Koolinoorte sportmängude parim põhikooliastme arvestuses);
• Tallinna Pae gümnaasium (Koolinoorte sportmängude parim põhikooliastme arvestuses).

Priisle Äripargis avas uksed
24/7 Office ühiskontor

Sissetuleku kaotanud pered saavad toiduabi
29. juunist saavad eriolukorra tagajärjel majanduslikesse
raskustesse sattunud pered esitada taotlusi toiduabi saamiseks.
Täiendavat toiduabi saavad taotleda Lasnamäe linnaosa rahvastikuregistrisse kantud lastega pered, kes on sattunud majanduslikult abitusse olukorda perekonna sissetulekute vähenemise või
nende kaotuse tõttu. See tähendab, et perekonna netosissetulek
on esimese pereliikme kohta väiksem kehtivast töötasu alammäärast (584 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui
80% kehtivast töötasu alammäärast (467,20 eurot).
Taotlusi saab esitada alates 29. juunist ning esimeste toiduabipakkide jagamine toimub 8. juulil.
Taotlus tuleb esitada Lasnamäe linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda aadressil Pallasti tn 54 või Mahtra tn 48 (E kl
9–12 ja 14–17.30, N kl 9–12 ja 14–16.30). Taotluse saab saata
ka digiallkirjastatuna e-postiga lasnamae@tallinnlv.ee.
Toiduabi jagamine toimub Lasnamäe LOV ruumides aadressil
Pallasti tn 54 igal kolmapäeval alates 8. juulist kell 12.00–14.00.
Järgmise nädala toiduabipaki saamiseks tuleb taotlus esitada
jooksva nädala neljapäeva õhtuks. Lisainfot saab helistades 645
7799. Toiduabipakkide jagamine toimub kuni 31. augustini.

Kontoripinda vajavatele ettevõtjatele mõeldud
ühiskontor on varustatud kõigi tööks vajalike tehniliste vahenditega. Kontor on avatud 24/7 ning
kliendid saavad kasutada internetti, hoida oma
dokumente locker-kappides, kasutada printerit ja
nõupidamisruumi.
Teenust saab kasutada nii päevapileti alusel kui
tähtajatu üürilepinguga. Samuti on võimalik rentida vaid nõupidamisruumi kas koosolekute või
koolituste korraldamiseks.

Uuskasutuskeskus avas kodupoe
Mustakivi Uuskasutuskeskuses (Mahtra 5) on
avatud uus kodupood. Kodupoest leiab kõiki
majapidamise ja remondiga seotud hästi hoitud
teise ringi asju: mööblit, põnevaid kodutekstiile,
nõusid ja kodukaupu, tehnikat ja raamatuid. Vastavatud kodupood võtab vastu ka tavapäraseid
puhtaid, terveid ja korralikke annetusi (E–R kell
10–18 ning L kell 10–16).
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Jalutaja kogemus ja tallatud rajad

Linnaosavanema veerg

Tallinna ülikooli magistrandid
uurisid tallatud radade
tekkimist linnas.
Kristjan Saar,
Tallinna ülikooli rekreatsioonikorralduse
magistrant

Seoses koroonaviiruse infektsiooni COVID-19 ülemaailmse pandeemia ja selle
leviku tõkestamiseks seatud eriolukoraga on enamikul meist põhjust rääkida
elust enne ja pärast koroonakriisi. Võrdsel määral puudutab see nii iga inimest
kui ka ühiskonda tervikuna. Kehtestatud
piirangud, mille tingimustes pisut rohkem
kui kaks kuud elasime, jõudsid kõikidesse elusfääridesse: paljudel tuli esimest
korda elus asuda kaugtööle, kooliõpilased ja tudengid pidid harjuma distantsõppega, mõned meist kaotasid töö ja
sissetuleku. Ühiskonna seisukohast oli
kehtestatud eriolukord esimene taasiseseisvunud Eesti ajaloos. Selle ajaga saadud kogemus näitas, et ühise eesmärgi
nimel oleme võimelised tegutsema ühtse
tervikuna ja järgima reegleid. Õnneks ei
kujunenud infektsiooni levik Eestis nõnda suureks, nagu spetsialistid kartsid.
Oma panus on selles kõigil, kes vähendasid miinimumini rahvarohkete kohtade
külastusi, kasutasid kaitsemaske ja -kindaid, desinfitseerisid käsi ning innustasid
oma sõpru ja lähedasi järgima ohutusmeetmeid. Aitäh teile mõistva suhtumise
ja koostöö eest!
Eriolukorra lõppemisel ja 2+2 reegli leevendamisel võib tekkida ekslik mulje, et
oht on juba möödas. Arstid ja teadlased
ei ole aga nii optimistlikud ja hoiatavad,
et ees võib oodata koroonaviiruse uus
laine ning keegi ei saa tagada, et seda
õnnestub ületada suuremate tagajärgedeta. Sellepärast kutsun teid üles mitte
kaotama valvsust, vaid jätkama samade
lihtsate reeglite järgimist, millega oleme
harjunud viimase kolme kuu jooksul ning
mis kaitsevad mitte ainult koroonaviiruse
infektsiooni, vaid ka muude piisk- ja puutenakkusena levivate haiguste eest.
Läbielatu näitas, kuivõrd suurel määral
sõltub kogu ühiskonna turvalisus selle
iga liikme eluhoiakust ja käitumisest. Paljudel meist on ees kauaoodatud puhkuseaeg. Tänavu, kui välismaale minek on
ikka veel seotud haigestumisriskiga ning
linnaosa, linna ja üleriigilise tähtsusega
üritused jäetakse ära, on oodata, et enamik puhkajatest veedab suve maakodus,
linnarandades ja -parkides. Harvad pole
juhtumid, mil puhkuse ajal kaotatakse
mõõdutunne. Väljenduda võib see alkoholi liigtarbimises, oma ujumisvõime
ülehindamises või, nagu näitas 20. juunil
Laagna teel toimunud traagiline avarii,
ilma juhtimisloata ohtlikus liikluskäitumises. Kui juhtute märkama ükskõik millist
ohtlikku käitumist, palun teatage sellest
hädaabinumbrile 112. Nii saate päästa
kellegi elu. Olgem üksteise suhtes tähelepanelikumad!
Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem
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Tallinna ülikooli tudengite ühisprojekti
„Paigauuringud: jalutaja vaatenurk, linnaesteetika ja linnaloodus“ raames võtsime
vaatluse alla inimeste poolt sisse tallatud rajad Tallinnas. Valisime linnaruumis
kolm konkreetset paika: lisaks Kesklinna
Tehnika tänava ja Haabersti Õismäe tiigi ümbrusele ka Lasnamäel asuva Pae
pargi.
Oma töös ei pidanud me oluliseks võtta
otsustaja rolli, et tõestada või ümber lükata tallatud radade vajalikkust, ega teha
ettepanekuid teedevõrgustiku või nende
pinnakatte muutmiseks, vaid püüdsime
aru saada, millistel põhjustel jalutaja radu
kasutab ja miks need tekkinud on.
Kas loomulik linna kujunemise osa?
Tallatud radu nähakse linnaruumis pigem
kui lahendamist vajavaid murekohti, mitte
kui loomulikku linna kujunemise osa.
Tallatud rajad võivad kohati viidata mingile planeerimise puudusele, aga samas
ei pruugi see nii olla. Tallatud radade teke
on loomulik linnakeskkonna ümberkujundamise protsess, mis võib viidata inimeste soovile viibida looduslikumas keskkonnas või omada erinevaid valikud. Sellisel
viisil kujundavad inimesed keskkonda
endale meelepärasemaks, mis peaks
iseenesest olema ju heaks eelduseks ka

Ka Pae pargis leidub alasid, mis vajaksid lisateede rajamist.
selles keskkonnas kauem ja rohkem viibimisele.
Pae pargi rajad
Üheks projektis vaadeldavaks paigaks oli
Pae park. Pargiala ise on kolmest objektist kõige hiljem valminud ja loodud täpse planeeringu järgi, kuid siiski on seal
näha reaalsest kasutamisest tekkinud
märke paiga ümberkujundamisest. Pargis leidub alasid, mis vajaksid lisateede
rajamist, näiteks linnaosa valitsuse kõrval
järsult lõppevale asfaltteele järgnev lõik,
kust tallatud rada viib üle haljasala parki.
Loendamatud rajad läbivad ka sealseid
väikseid metsatukkasid, kus on võimalik
end tunda nagu keset metsikut loodust ja
üldse ära unustada, et viibid Tallinna ühe
suurima linnaosa tehispargis.

Kokkuvõtlikult jõudsime järgmiste järeldusteni:
• puude ja metsatuka lähistel kulgevad
rajad on eraldatumad, privaatsemad ning
pakuvad jalutajale rohkem põnevust ja
avastamisrõõmu;
• inimesed soovivad joosta ja jalutada ka
pehmemal pinnasel;
• tallatud rajad tekivad ka siis, kui ühelt
alalt teisele liikumiseks ei ole loodud ühtki
teed või tuleks minna ringiga.
Projekti viisid läbi
Tallinna ülikooli tudengid:
Kristi Kalmet (haldus- ja ärikorraldus),
Sisi Salumaa (Aasia uuringud),
Nelli Kaasikmäe (eripedagoogika),
Martin Sõmer (linnakorraldus),
Kristjan Saar (rekreatsioonikorraldus).

Jalutaja kogemus Pae pargis
Pae pargi regulaarse külastajana käin
seal tavaliselt paar korda nädalas jalutamas keskmiselt üks tund korraga.
Esmalt pean oma kodukohast Kadriorust parki jõudma. Minu eelistatuim
variant parki jõudmiseks on üle Lasnamäe kanali kulgev Ilvese sild, seejärel jooksen paralleelselt kanaliga kuni
Lasnamäe linnaosa valitsuseni, mis
asubki Pae pargi kõrval. Enne sinna
jõudmist pean läbima paarsada meet-

rit haljasala, millel on inimeste poolt
sisse tallatud rajad, kuhu teekatet pole
pandud. Ebameeldiv on see siis, kui
on vihma sadanud ning teerajad porised ja loike täis.
Pae park on oma dramaatiliste vaadete ja erinevate tasapindadega erakordselt huvitav ning Tallinna piires
ainulaadne park, mis on loodud, kasutades ära vana kaevanduspiirkonda.

Selle tulemusel on tekkinud veekogu,
kus ei tohi kala püüda ega ujuda, talvel ei või jääl jalutada ega linde sööta.
Saan aru, et tegemist on linnapargiga,
mis võib-olla kõikideks niisugusteks
tegevusteks ei sobigi, kuid siiski unistan, et seal saaks suvel liivaselt rannalt vette minnes vabalt ujuda ja kala
püüda ning talvel, kui on piisavalt külmakraade, jäätunud veekogul uisutada ja hokit mängida.

Kadrioru pargis jalutaja on Pae parki alati oodatud
Kommenteerib Leili Müür, Lasnamäe linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna arhitekt:
Pae järv on tekkeliselt endine paekarjäär, kus on astmeline põhi
alates 2 m kuni kohati 8–11 m sügavuseni. Pae karjääris lõpetati kaevandamine 1972. aastal ja sellele järgnevalt on sinna
visatud kontrollimatult jäätmeid, muuhulgas tselluloositehase
omi. (Tselluloositehas asus praeguse Sikupilli keskuse kohal.)
Ujumiseks sellise põhja ja reostusega veekogu eriti sobiv ei ole.
Järve jää ei pruugi talvel nii ühtlaselt külmuda, et oleks tagatud
ohutu uisutamine, kuna paekihtide vahelt valgub vesi karjäärialale ebaühtlaselt.
Pae pargi kavandamisel rääkisid kaasa ka kohalikud elanikud,

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

kelle sooviks oli säilitada suurem puudetukk puutumatuna, see
sai nime Ööbiku park. Seal pole teadlikult teid rajatud, et pesitsevatele laululindudele jääks alles vaiksem ja looduslikum
keskkond.
Kadrioru pargis jalutaja ja jooksja on Pae parki igati oodatud,
seetõttu on Lasnamäe linnaosa valitsus oma lähiaastate kavades ette näinud Ilvese sillalt tulijaile Lasnamäe tänava äärde
kergliiklustee rajamise kuni Pallasti sillani.
Linnaosavalitsuse kõrvale on tekkinud tallatud rada sel põhjusel, et sinna kavandatud tee ja parkimisala ei ole välja ehitatud
esialgselt planeeritud ulatuses. Kaalume tallatud raja sõelmetega katmist, et tagada selle mugavam läbitavus igal aastaajal
kuni kehtestatud detailplaneeringu täies mahus elluviimiseni.

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 Valitsus
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Mustakivi rahvusvaheliste liinide
peatus saab teoks!

Lasnamäe noortekeskuse
uus juht on Pavel Vassiljev
Tallinna linnavalitsus kinnitas 25. juuni istungil Lasnamäe noortekeskuse uueks juhiks noorsootöö valdkonna kogenud spetsialisti
Pavel Vassiljevi.

Pikaajaline probleem leiab
lahenduse juba sel suvel.

Vassiljev lõpetas 2007. aastal Tallinna Linnamäe Vene lütseumi, seejärel jätkas õpinguid Portsmouthi (Suurbritannia) ja Lundi (Rootsi) ülikoolis turunduse erialal, 2013. aastal läbis koolipedagoogika täiendkoolituse Tallinna ülikoolis. Varem on Vassiljev töötanud Tallinna Linnamäe Vene lütseumis projektijuhina,
kohalikes lastelaagrites kasvatajana ning projektide eestvedajana mitmes mittetulundusühingus. Samuti on ta osalenud vabatahtlikuna paljudes rahvusvahelistes programmides. Hetkel
jätkab ta koolitajana noortevaldkonnas ning vastutab noorteprojektide läbiviimise eest Shokkin Group International organisatsioonide võrgustikus.

Linna elurütm muutub kiiresti. Alles
kümme aastat tagasi tuli haldusküsimuste lahendamiseks, ostude
sooritamiseks või meelelahutamiseks „linna sõita“. Nüüd on suur
osa linna taristust Lasnamäe elanikel käe-jala ulatuses.
Muutustest ei jäänud puutumata
ka ühistransport. Varem pidid lasnamäelased selleks, et ida suunas
sõita, minema esmalt bussijaama,
et pisut vähem kui tunni pärast
kaugliinibussiga oma korteri akendest mööda vurada. Nüüd tuleb
Lasnamäele Mustakivi asumisse
kaugliinibusside vahepeatus.
Sellise peatuse vajadusest on
ammu räägitud, kuid juttudest kaugemale ei jõutud. Olukord muutus
umbes aasta tagasi, kui peatuse
laiendamise ning ootepaviljoni ja
vajaliku taristu ehituse küsimustega hakkasid tõsiselt tegelema
linnavolikogu saadikud Maksim
Volkov, Aleksandr Zdankevitš ja
Andres Koldre. Lasnamäelastele
nii vajalik objekt hakkas omandama
reaalseid piirjooni.
Maksim Volkovi sõnul näitab vedajate statistika juba nüüd, et ligikaudu 40% reisijatest väljub just
Mustakivis, loogiline on eeldada, et
sama palju on ka bussi peale tulijaid. „Enne koroonaviirusega seotud piiranguid suundus ida poole
keskmiselt 37 reisi päevas. Sõidu
Mustakivi peatusest alustamisel

„Mul on hea meel asuda juhtima noortekeskust, kus olen rohkem
kui 10 aastat tagasi õpetanud noori breiki tantsima. Viimase 15
aasta jooksul lõin kaasa noorsootöös nii Tallinnas kui ka välismaal noorteprojektide koordinaatorina ja mitteformaalse hariduse
koolitajana. Nüüd plaanin saadud kogemusi Lasnamäe noortekeskuse arendamisel kasutada,“ ütles Pavel Vassiljev.

Peatuse laienemise eest seisid linnavolikogus saadikud Andres Koldre,
Maksim Volkov ja Aleksandr Zdankevitš.
võidab ajaliselt 74% Lasnamäe ja
Pirita elanikest. Keskmine ajavõit
on seejuures 30 minutit, rääkimata
sellest, kui palju lihtsustab niisugune lahendus lastega ja pagasiga
reisijate elu,“ selgitas Volkov.
Kohtumistel Lasnamäe elanikega
on korduvalt kõlanud soov, et nende piirkonda tehtaks peatus ida
suunal väljuvatele rahvusvaheliste
liinide bussidele, märkis Aleksandr
Zdankevitš. „Mulle kui Lasnamäe
saadikule on tähtis, et see projekt
muudaks elanike liikumise mugavamaks ja parandaks piirkonna
transporditeenindust,“ lisas Zdankevitš.

Lasnamäe noortekeskus asub aadressil Punane tänav 69. Sel
suvel töötab noortekeskus noortega õues, peamiselt Raadiku
asumis ja Kivila pargis. Sügisel jätkab keskus taas tegevust siseruumes.

Andres Koldre arvates võimaldab
projekt vähendada koormust linna
taristule, kuna Lasnamäe inimestel
ei ole enam vaja bussijaama sõita.
„Planeedi ressursside säästmiseks
tuleb teha kõik, mis võimalik. Minu
arvates on see peatus väike samm
õiges suunas,“ selgitas Koldre.
Volkovi, Koldre ja Zdankevitši ettepanekul planeeriti linna 2020. aasta
eelarve projektis raha ehitustöödeks. Projekti investeeringute kogumaksumus on ca 150 000 eurot.
Seega leiab pikaajaline probleem
lahenduse juba sel suvel ja Mustakivi transpordisõlm muutub sõna otseses mõttes rahvusvaheliseks.

Aastate eest õpetas Pavel Vassiljev noortekeskuses lapsi breiki
tantsima.

Lasnamäe põhikooli uuenev hoone sai nurgakivi
Koolis tegutsenud Lasnamäe noortekeskus töötab ajutiselt kolmes kohas.
Veebruarikuus alanud Lasnamäe põhikooli (Ümera 46) ümberehitus on jõudnud niikaugele, et 18. juunil said nurgakivi nii
täielikult renoveeritav õppehoone kui ka uus võimlakompleks.
Valmivas hoones hakkavad lisaks põhikoolile tööle veel Lasnamäe lastekeskus ning Tallinna õppenõustamiskeskus.
Nurgakivi saanud võimlakompleks pakub sportimiseks paremaid tingimusi kui kooli vana, nüüdseks lammutatud spordisaal. Kompleksi esimesele korrusele tulevad riietusruumid ja
aeroobikasaal ning teisele maadlussaal abiruumidega. Õppe-

töö välisel ajal saab pääsu kooliruumidesse sulgeda, samas
säilib juurdepääs lastekeskusele. Täieliku uuenduskuuri läbib
ka kooli staadioniala.
Koolihoone renoveerimise tõttu kolis hoones varem tegutsenud Lasnamäe lastekeskus märtsis 2020 pooleteiseks
aastaks kolme kohta:
• Uuslinna 3a (päevakeskus ja huviringid);
• Punane 69/1 (ööpäevased rühmad, aadress võib muutuda);
• Mahtra 48 (huviringid, administratsioon ja laod).
Uus lastekeskuse postiaadress on Mahtra tn 48 – 102,
13812 Tallinn.

Alates 8. juunist 2020 hakkasid lastekeskuse personali
e-posti aadressid kehtima kujul nimi.perekonnanimi@llk.
tln.edu.ee. Juhataja e-posti aadress: Ljudmilla.Ivassenko@
llk.tln.edu.ee.
Lasnamäe lastekeskuse põhitegevuseks on kolm teenust:
käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus (nn ööpäevased rühmad, 24 kohta), laste päevakeskus (30 kohta) ja
huviringitegevus. Asutuse tegevuse eesmärgiks on luua
koolikohustuslikele lastele tingimused arenguks ning aidata
ennetada perekondade toimetulekuraskusi. Sotsiaalteenuseid osutatakse sotsiaalhoolekandeosakonna suunamisel
Tallinna elanikele tasuta.

3 küsimust Lasnamäe linnaosakogu liikmele
Vastab Kalle Aljas:

Milline isiklik seos on teil Lasnamäega?
Olen Lasnamäe elanik alates
1983. aastast.
Mille olete linnaosakogu liikmena enda prioriteediks seadnud?
Olles ühtaegu Lasnamäe linnaosakogu vara- ja majanduskomisjoni liige, saan koos teiste komisjoniliikmetega mingil määral
mõjutada linnaosa arengut detail-

planeeringute osas (hoonete
ehitus, teed, haljastus jm). Tähtsaks pean, et Lasnamäe linnaosa
oleks võimalikult hästi heakorrastatud (st et meie ümber oleks palju puid, põõsaid, lilli...). Kindlasti
tuleb vältida liigtihedat täisehitamist, mis süvendaks liiklus-, parkimis- ja saasteprobleeme.
Millised on teie arvates Lasnamäe viimase aja suuremad
edasiminekud ja väljakutsed?

Minu elukoht on Tondiloo pargi
kõrval, mille tõttu pean selle pargi
rajamist üheks tähtsamaks saavutuseks Lasnamäel. Nüüd on
suur osa lasnamäelastest saanud
meeldiva ajaviitmispaiga. Pargis
on võimalusi meelepäraseks tegevuseks lastele, noortele ja vanadele. Meeldiv on tõdeda, et park
laieneb edaspidi üle Mustakivi
tee. Malehuvilisena olen mõelnud,
et mõnes paigas võiks olla võimalus värskes õhus malet mängida.

Saaks teha betoonist lauad sisse
ehitatud must-valge malelauaga
(niisugused on Nõmmel P. Kerese
tänava pargis). Arvan, et kasutajaid oleks, Eesti on ju malemaa!
Muret tunnen üle Laagna tee viivate sildade pärast, mis on amortiseerunud. Hea, et tööd käivad.
Hiljuti remonditi Raadiku sild,
praegu remonditakse Varraku
silda. Edaspidi tuleks kindlasti
jätkata üle Laagna tee minevate sildade remonti. Ühtlasi oleks
vaja uuendada sildade nimesildid
(võib-olla isegi neoonkirjas?).

Lasnamäe Leht
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Meie medalistid 2020
Lasnamäe koolilõpetajate seas oli tänavu 25 kuld- ja 19 hõbemedalisti.

Juuni 2020

Tallinna toetused korteriühistutele
2020. aastal
Korteriühistute tegevus määrab
suuresti linna näo – selle, kui
atraktiivse, ohutu või kodusena
nii elanikud kui ka külalised linna
tajuvad.
Eha Võrk
Tallinna
abilinnapea

Lasnamäe Vene gümnaasium
Kuldmedal
Artjom Radin

Tallinna Kuristiku gümnaasium
Kuldmedal
Dmitri Kabarõhha
Artjom Korot
Grete Nikker
Hõbemedal
Aveli Leola
Agnete Markus
Rihard Peder
Paula Valdna

Tallinna Laagna gümnaasium
Hõbemedal
Elise Adwan

Tallinna Linnamäe Vene lütseum
Kuldmedal
Andrei Aleksejev
Igor Andrejev
Aljona Antonova
Anastasia Antonova
Anastasia Djomina
Natalja Halfina
Artur Aleksander Kanõšin
Darja Maljutina
Alisa Mihhailova
Anastassija Nesterova
Anastasia Paškova
Renata Prost
Polina Savenkova
Danil Tervonen
Aleksandrs Utenko
Janika Vilde
Maksim Voltškov
Hõbemedal
Milena Bayushkina
Violetta Burlachenko
Polina Kruglikova
Kristine Rõbatšonok
Elina Tommik
Leon Vabištševitš
Aleks Vain

Tallinna Pae gümnaasium
Kuldmedal
Angelina Drozd
Alina Losseva
Fiona Siiv

Tallinn pakub korteriühistutele nii rahalist
toetust hoonete renoveerimiseks ja hoovialade korrastamiseks kui ka seminarides
osalemise võimalust.
Toetused
„Hoovid korda“ pakub suuremahuliste
tegevuste jaoks kuni 16 000 eurot, et
hooviala turvalisemaks, atraktiivsemaks
ja funktsionaalsemaks muuta. Näiteks
saab toetust parkimisala rajamiseks,
prügimaja või prügikonteinerite platsi, samuti istumisala väljaehitamiseks,
abihoone lammutamiseks ja uue ehitamiseks, teede remondiks. Uuendusena
hakkab linn toetama ka rattahoidjate
ja elektrijalgrataste laadimisvõimaluste
paigaldamist. Selleks aastaks on “Hoovid korda” taotluste vastuvõtmine lõppenud. Kõiki teisi toetusi korteriühistutele
on võimalik taotleda aastaringselt kuni
meetme eelarve lõppemiseni.
„Rohelise õue“ väiketoetuse abil (kuni 600
eurot) saab haljastada korterelamu ümbrust, osta taimede jaoks betoonvaase ja
ampleid, rajada hekke, istutada lilli, teha
puudele hoolduslõikust, rajada või taastada muru.
Tallinn toetab ka korterelamu energiatõhususe ja ohutusega seotud tegevusi. Neist

Kuula klassikalist
muusikat Tallinna
keskraamatukogu
vahendusel!

Kuldmedal
Siim-Artur Soome

Hõbemedal
Birgit Salutamm
Anastasija Tagunova
Andi Tammeorg

Täpsemat infot saab Tallinna keskraamatukogu veebilehelt või kirjutades e-posti aadressile naxos@
tln.lib.ee.

Tallinna täiskasvanute gümnaasium

toetustest mahukaim on „Fassaadid korda“ – sellega kaasrahastab linn korterelamu fassaadi, katuse või tehnosüsteemide
ümberehitustöid, mille esmaseks eesmärgiks on energiatõhusus – toetuse suurus
on kuni 10% ehitustööde maksumusest,
kuid maksimaalselt 20 000 eurot. Lisaks
on võimalik taotleda kuni 3000 eurot renoveerimise käigus seinamaalingu loomise
eest, kui selle kavandi on kooskõlastanud
linnakujunduskomisjon.
Rõdude ja varikatuste auditi toetus aitab
katta kulud, et palgata pädev spetsialist
enne 1993. aastat ehitatud elamu seisukorda hindama. Uue toetusena panustab
Tallinn alates 2020. aastast ohutusse:
alustame rõdude ja varikatuste auditi jätkutegevust, mis toetab kuni 10% auditi aruande kohaselt vajalike ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 10 000 eurot. Teine uus toetus on tuleohutustoetus
– rahalist abi võib küsida hoone tuletõkkesektsioonide moodustamiseks.

Mitterahaline tugi
Linn aitab ühistuid ka mitterahaliselt – linnaosade valitsustel on õigus anda olemasolev parkimisrajatis, mis piirneb korterelamu kinnistuga, parkimisprobleemi
lahendamiseks tasuta korteriühistu kasutusse tavapäraselt viieks aastaks. Siinjuures on tingimuseks, et sellega ei rikutaks
naaberkinnistute huve.
Juhul kui korteriühistu on omavahendite
arvel ehitanud linna maale ehitusprojekti
alusel parkimisala, siis on korteriühistul võimalik taotleda parkimisala enda kasutusse
isikliku kasutusõiguse alusel. Linna maale parkla rajamise protsess algab linnaosa valitsusest, isikliku kasutusõiguse
seadmise taotlemiseks tuleb pöörduda
linnaosa valitsusse. Isiklik kasutusõigus
seatakse tasuta 15 aastaks. Korteriühistu
peab parklat ise hooldama, tagades parkimisrajatise heakorra vastavalt Tallinna
linna heakorra eeskirjale.

„Hoovid korda“ ja „Fassaadid korda“ on linna
populaarseimad toetused. Lisainfot korteriühistutele
mõeldud toetuste kohta saab veebilehelt:
https://www.tallinn.ee/est/toetused

Tallinna keskraamatukogu lugejad
saavad tasuta kasutada e-muusikakogusid Naxos Music Library ja
Naxos Music Library Jazz.
Naxos Music Library on maailma
juhtiv ja pidevalt täienev klassikalise muusika e-audiokogu. Praeguseks sisaldab see üle 150 000
CD-plaadi jagu muusikat. Naxost
saab kasutada veebilehitsejaga
või rakenduses, mida on võimalik nutiseadme rakendustepoest
tasuta alla laadida. Muusikakogudesse sisselogimine on lihtne
– tuleb vaid sisestada isikukood
või lugejakaardi number ja Minu
ESTERi salasõna.

Hõbemedal
Anna Malkova
Valeria Naumova
Anastasija Serebrova
Karina Trebunskaja

„Rohelise õue“ toetuse abil saab haljastada korterelamu ümbrust.

Halva une nägu
Unehäired võivad rikkuda lapse elu.
Kingi head und ja toeta Eesti esimese
laste unekeskuse loomist.
Sõlmi püsiannetus:

Või helista:

toetusfond.ee

900 7710 10 €

Burger King jõudis Lasnamäele
Lasnamäe Centrumis avas juuni keskel uksed neljas Burger Kingi restoran Eestis.
Lasnamäe esindus paikneb
keskuse peasissepääsu juures.
Restorani kogupinnaks on 259
ruutmeetrit, sellest söögisaal
137
ruutmeetrit.
Lisaks
Lasnamäe esindusele teenindavad kliente mai lõpust ka Rocca al Mare ja Ülemiste keskuse
ning Balti jaama ootepaviljoni
Burger Kingi restoranid.
„Eesti inimesed võtsid kuulsa
Ameerika
burgeriketi
avasüli vastu ning praegustele numbritele otsa vaadates ei
saaks öelda, et kodumaisel tihedal burgerimaastikul uutele tegijatele ruumi pole,“ rääkis Tallink Grupi kaldakaubanduse juht ning
Burger Kingi frantsiisi maaletoomise projektijuht Katre Kõvask.
Kolme esimese nädala jooksul on Burger Kingi restoranides tehtud üle 20 000 tellimuse ja serveeritud
pea 12 000 Whopperit.
Klientide lemmikuks on mõistagi osutunud säilitusainetest prii 100% protsenti veiseliha pihviga Whopper, mida on söödud enim juustuga, topelt pihvi ja juustuga ning klassikalise retsepti järgi valmistatult.
Whopperitel on tihedalt kannul veiseliha pihvi, peekoni ja maheda BBQ kastme täiustatud Steakhouse
ning kahe veiseliha pihvi ja kolme juustuviiluga Big King XXL burger.
„Suur tänu kõigile burgerisõpradele, kes meie juurde selle aja jooksul jõudnud on, sisenemisel oma
käsi desinfitseerinud ning burgerit nautides teiste inimestega ohutut distantsi hoidnud. Loodan siiralt,
et sama vastutustundlik käitumine ning enda ja teiste tervise eest hoolitsemine on saanud sotsiaalseks
normiks, mida järgitakse sama hoolikalt ka edaspidi,“ lisas Kõvask.
Jätkuvalt kehtib kõikides Burger Kingi restoranides 2+2 reegel ning võimalusel palutakse toit Wolt
toidukulleri rakenduse abil koju tellida. Ohutuse tagamiseks pakendatakse kaasaostetav toit suletud
paberkottidesse.
Koos Lasnamäe esinduse avamisega töötab Burger Kingi ridades Eestis üle 100 inimese.
Restoraniketi laienemisega Eestis otsib Burger King oma ridadesse tublisid ja hakkajaid kolleege. Burger
Kingi ägeda ja tööka kollektiiviga liitumiseks piilu vabu töökohti aadressil https://www.burgerking.ee/
tule-toole/ ja saada oma CV juba täna aadressil info@burgerking.ee.
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja küsi lisa – 5399 3595
***
ABC Laenude OÜ annab laenu kulla ja hõbeda tagatisel. Tel. 6009544

A+ puhastus
KINNISVARAHOOLDUS
HEAKORRATÖÖD
ERITÖÖD
KODUKORISTUS

Vaata lähemalt www.aplusspuhastus.ee
+372 5399 1650 info@aplusspuhastus.ee

***
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal
kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sulas või soovi korral ülekandega.
Vormistan ja arvelt maha võtan ise NB: Kuulutus ei
aegu. Vaata lisaks www.seisevauto.ee
***
Pikaajalise kogemusega santehnik teeb kõiki töid.
Tel. 55 188 37 Pavel
***
VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tallinnas.
Dr Vilkevičius. Hind al. 65€ - www.vita.ee 669-0806

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

Pole viga! 5 või S?
Ära otsi vabandusi –
tule kontrolli silmi!

Meie oskame
Sind aidata!
Broneeri aeg:

660 2553 virbi@silmatervis.ee

Virbi 10, Tallinn www.silmatervis.ee

lasnaleht.ee Ajalugu ja lood

Jüriöö tuli

ta koos mõttekaaslastega mälestushiit taastama. Toetust – tõsi küll, eeskätt moraalset – osutas algatusele
Tallinna linnamuuseum.

Josef Kats

T

Еврогимназия работает на основе бессрочного разрешения на деятельность
от Министерства образования и науки на базе государственной
программы обучения. Уже более 15 лет в Еврогимназии успешно действует программа
ACCEL, благодаря которой прохождение
курса гимназии 10 - 12 классов возможно за два года.
Еврогимназия производит набор учащихся в 10 класс на 2020/2021 учебный год.

Уважаемые выпускники 9 –х классов и их родители!

Mõistetavatel põhjustel ei õnnestunud mälestusmärki
kavandatud tähtajaks –Jüriöö ülestõusu kuuesajandaks aastapäevaks 1943. aasta aprillis – valmis saada.
Vähem mõistetav on see, miks ei tundnud orjastatud
talurahva relvastatud ülestõusu mälestusele pühendatud memoriaali rajamise vastu mingit huvi ENSV

Это дает ученику возможность реализовать индивидуальную образовательную траекторию
и освобождает время для подготовки к поступлению в высшее учебное заведение.

WWW.SISEKAITSE.EE/ESTONSKIJ

Запишись на БЕСПЛАТНЫЕ языковые
курсы и стань гражданином Эстонии.

ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК!

ПРИХОДИ И УЧИ

Meie jaoks harjumuspärase kuju ja kõla sai see kohanimi alles XIX–XX sajandi vahetusel. Eesti riikliku
iseseisvuse saavutamise järel hakkas aga soov jäädvustada kangelaslike eellaste mälestust üha valjemini

Veel aasta hiljem – 1934. aastal – töötas Danzigi tehnikaülikooli vilistlane, insener-arhitekt, Vabadussõja
veteran ja hilisem kolonelleitnant Johann Ostrat välja memoriaali detailse projekti. Selle mastaapsus on
muljetavaldav: juba ainuüksi igavese tule jaoks mõeldud torn pidi olema saja kolmekümne meetri kõrgune. Selle valgus pidi selge ilmaga paistma Läänemere
põhjarannikule Soome!

Для поступления в 10 класс необходимо представить следующие документы:
● заявление (заполняется при подаче документов)
● документ об окончании основной школы
● заключить договор на обучение(между родителями и школой)

Legend kõneleb, et 1342. aastal ülestõusnud talupoegade väe Revali künnisel hävitanud sakslased püüdsid hävitada viimsegi mälestuse vastuhakust – isegi
kaudne vihje sellele oli nende jaoks talumatu. Väideti,
et just nimelt seepärast olevat Sõjamägi linnaümbruse kaartidel ümber nimetatud Seamäeks. Kõlab sarnaselt, kuid on solvav – hukkunud sõdalaste asemel
meenutatakse sigu. Oli siin nüüd tõepoolest tegemist kurja tagamõttega või kõigest magistraadi õ-tähe kirjas edasiandmisel kogenematu baltisakslasest
kirjamehe kirjaveaga, sellest ajalugu, nagu öeldakse,
vaikib.

võimud. Täielikust hävimisest päästis sõjaaja karmide talvede tõttu märgatavalt hõredamaks jäänud Sõjamäe tammesalu mitte riiklik tähelepanu, vaid eraisik
– kodu-uurija Karl Laane. 1965. aasta maikuus asus

Обучение платное. Выпускники получают документы государственного образца.
Обучение проводится по адресу: Вильде тее, 72.

Selle kaugele ulatuv kuma meenutab sündmust, mis
toimus ligi seitse sajandit tagasi – Läänemere ranniku ühe suurima feodalismivastase väljaastumise ajal
– Jüriöö ülestõusu. Seda ülestõusnute hävinguga lõppenud sündmust, millest sai alguse Saksa ordurüütlite
ikke tugevnemine, meenutab Tallinna kaardil tänase
päevani kohanimi Sõjamägi.

ja selgemalt kõlama. 1926. aastal tegi Eesti Kultuuriajalooline Selts ettepaneku anda Jüriöö ülestõusu
alguspäevale rahvuspüha staatus ja rajada ülestõusu
ühe olulisima lahingu paigale memoriaal. Memoriaali asukoha asjus kahtlust polnud: loomulikult Sõjamäe
kõrgendik, kuhu juba järgmisel aastal pandi tulevase
mälestusmärgi sümboolne nurgakivi – massiivne kivirahn, mille küljele oli sisse raiutud aastaarv 1343.
Seejärel jäi algatuse edasiviimine kuueks aastaks toppama. Alles ülestõusu viiesaja üheksakümnendal
aastapäeval, 1933. aasta kevadel, hakati hõredasse võsasse kasvanud tühermaal taas tegutsema.

Дополнительная информация по тел. 6625372, 662 8695. Сайт школы www.erakool.ee

allinlased, kes on üle neljakümne, leiavad pikalt mõtlemata vastuse küsimusele, kus põles linnas neljakümne aasta eest igavene tuli:
üks oli Tõnismäel, teine – Maarjamäel. Seda,
kus sümboolne mälestustuli praegu süüdatakse, suudavad käigu pealt öelda pigem mitte tallinlased, vaid
külalised, kes peatuvad pealinna Narva ja Peterburi
poolse sissesõidu juures paiknevas hotellis Susi. Need
külalised, kellele meeldib enne uneaega jalutada, märkavad kindlasti, et päikeseloojangul süttib taeva poole
kõrguva betoonist torni tipus leek, mis jääb ümbruskonda kogu ööks valgustama.

Vaja läks veel kolmekümmet aastat ja riigikorra vahetust, et taas hakataks kõnelema Sõjamäele täieulatusliku memoriaalkompleksi rajamisest: see toimus 1995.
aasta kevadel. Taas oli tegemist eraalgatusega: naabruses asuva hotelli omanik, ettevõtja Jüri Uppin tuli
mõttele jäädvustada mitte üksnes Jüriöö ülestõusu,
vaid kõigi langenud Eesti sõdalaste mälestus. Ülestõusu järjekordse aastapäeva eelõhtul, 23. aprillil 1997.
aastal, avati tulevase memoriaali esimene element:
eesti muinassõdalase neljameetrine maasse löödud
mõõk. Memoriaalkompleks sai valmis kümme aastat hiljem: 2007. aastal süttis kolmekümnemeetrises
tornis gaasitõrvik – elav mälestus Jüriöö ülestõusuks
märku andnud lõketest. Loojangust koiduni valgustab see leek sissesõitu Eesti riigi pealinna Tallinnasse.
Seega ei hukkunud XIV sajandil kaotust kandma pidanud ülestõusnud Sõjamäel siiski asjata.

