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Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel
1. juuli seisuga 118 142 inimest. Juunikuuga võrreldes
suurenes elanike arv 96 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht

TASUTA

www.tallinn.ee/lasnamae

Tähelepanu turvalisusel

Alates 27.08 vastab
linnaosa vanem
Vladimir Svet
elanike küsimustele
neljapäeviti
ajavahemikul
kl 13-14 telefonil
645 7780.

Tondiloo pargis ootab kasutajaid
uus treeningseade

16. juulist tagab Pae promenaadil korda ostumenetluse võitnud turvafirma.

Tondiloo välijõuväljak sai ajutise täienduse põhjamaistesse tingimustesse projekteeritud uue
põlvkonna demoseade Omnigym rinnalt surumise pingi näol. Paigaldatud kaldsurumispingil on
ainulaadne raskuse lisamise mehhanism, mis
võimaldab muuta raskusi 5 kg kaupa. Seade on
mõeldud kasutamiseks igale vanusele, olenemata treenija füüsilisest tasemest. Esialgse kokkuleppe kohaselt jääb simulaator parki suve lõpuni.
Piisava huvi olemasolul kaalub linnaosavalitsus
võimalust sellesarnaste seadmete paigaldamiseks teistele avalikele spordiväljakutele.
Hetkel on Lasnamäe linnaosas 10 kohta jõutreeninguteks värske õhu käes – välitreeningseadmetega väljakud asuvad Tondiloo, Priisle, Pae
ja Asunduse parkides, Paasiku, Vormsi ja Koorti
peremänguväljakutel ning Pae promenaadil.

Teiste meetmete hulgas on kavas paigaldada promenaadile kaamerad ja tõkkepuud.
Politseistatistika kohaselt on Pae promenaadi ja nn turu näol tegu Lasnamäe ühe
probleemsema kohaga, kus tegutseb
kolm pika lahtiolekuajaga baari ja kolm
alkoholipoodi. Piirkonnas on korduvalt
olnud probleeme avaliku korraga ja kohalikud elanikud kurdavad purjutajate
käitumise üle.
Et teha alkoholi tarbivate ja avalikku korda rikkuvate inimeste viibimine promenaadil võimalikult ebamugavaks, sõlmis
linnaosavalitsus lepingu ostumenetluse
võitnud turvafirmaga Patriot Security
OÜ. Valve tööaeg pandi paika koostöös

kohalike elanike Facebooki grupi administraatoritega, esialgu töötavad valvurid ajavahemikel kell 8.00–13.00 ja kell
17.00–00.00. Vahetuste vahel patrullib
turul ka munitsipaalpolitsei meeskond.
Turvalepingu tähtaja lõppemisel oktoobrikuu keskpaigas hinnatakse olukorda ja
vajadusel kaalutakse mehitatud valve
jätkamist.
Mehitatud valve on üks paljudest sammudest, mida linnaosavalitsus on kavandanud Pae turul kujunenud olukorra
leevendamiseks. Muuhulgas on kavas
paigaldada promenaadile kaamerad ja

tõkkepuud ning vaadata ümber pinkide
asukohad, et need ei soodustaks alkoholi grupiviisilist tarbimist vastavate asutuste kõrval.
Renoveeritud Pae promenaad avati
2019. aasta septembris. Promenaadile
rajati kaasaaegne ja säästlik valgustus,
uus tänavakate, puhkealad, pingid ja kahetasandiline haljastus puude ja põõsastega. Promenaadil asuvad mänguväljak
ning võimlemis- ja sportimiskompleks.
Promenaadi algusesse ja lõppu on paigaldatud betoonsilindrid, mis tõkestavad
sõidukite pääsu promenaadile.

Peterburi tee algus saab
uue tänavavalgustuse
Majaka ja Kantsi tänava vahelisel Peterburi tee
lõigul algasid tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd. Tööde käigus viiakse tänavavalgustuse
õhuliinid maa alla, vahetatakse välja ligi 80 tänavavalgustusmasti ja asendatakse olemasolevad
valgustid säästlikumate LED-valgustitega, mille
minimaalne eluiga on 25 aastat.
Ehitustööde lepinguline tähtaeg on november
2020. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellitud ehitustöid teostab AS Elektritsentrum,
tööde lepinguline maksumus on umbes 950 000
eurot.

Teederemondi järg on Linnamäe tee käes

Bussiliinide nr 7, 13, 50 ja 58
marsruudi muudatus

Tondiraba tänaval alanud teederemondi
hooaeg jätkub Linnamäe teel.

Seoses Pae tänav 12 piirkonna sulgemisega ehitustöödeks suunatakse alates 27.07.2020 tööpäeva algusest kuni 05.08.2020 tööpäeva lõpuni
bussiliinid nr 7, 13, 50 ja 58 ümbersõidule.

Juulikuu teisel poolel algavad taastusremonditööd Läänemere tee ja Linnamäe tee ühendusteel ja Linnamäe tee kõnniteedel. Tööde
käigus paigaldatakse uus asfaltkate Läänemere tee ja Linnamäe tee ühendusteele, vahetatakse välja äärekivid, uuendatakse liikluskorraldusvahendid ja taastatakse haljastus
ning asfalteeritakse Linnamäe tee mõlemapoolsed kõnniteed.
Liiklejatel palutakse järgida ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid.
Tööde tellija on Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet. Remonditöid teostab Viamer
Grupp OÜ. Omanikujärelevalvet viib läbi TPJ
Inseneribüroo OÜ.

Bussiliinid nr 7 ja 13
• Liikumistee kesklinna suunal: Pae tänav, Kiive
tänav, Väike-Paala tänav, Peterburi tee.
• Liikumistee Seli suunal: Peterburi tee, Väike-Paala tänav, Pae tänav.
• Peatused: Pae peatus Seli suunal tehakse Peterburi teel paiknevas Pae peatuses (liinide nr 12,
54 ja 55 peatuses).
Bussiliinid nr 50 ja 58
• Liikumistee Pae suunal: Pae tänav, Kiive tänav,
Väike-Paala tänav, Peterburi tee; Pae tänav, Majaka tänav.
• Liikumistee Seli ja Priisle suunal ei muutu.
• Peatuste asukohad ei muutu.
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Toiduabi sissetuleku kaotanud peredele

Linnaosavanema veerg

Pakkide jagamine toimub suve lõpuni.
Toiduabi saavad taotleda pered, kes on
eriolukorra tagajärjel kaotanud sissetuleku või kellel see on oluliselt vähenenud. Nädalas korra saadavat täiendavat
toiduabi väljastatakse suve lõpuni üks
komplekt ühe lapse kohta.

Meie linnaosa üks suurimaid probleeme
ning elanike rahulolematuse ja kaebuste põhjusi on avalikku korda rikkuvad
joodikud ja asotsiaalid. Need on inimesed, kes ostavad odavat alkoholi ja
tarbivad seda umbes samas kohas, kus
nad selle ostsid. Eriti valusalt tabas see
probleem Pae asumi elanikke, Pae turu
kundesid ning Pae promenaadil jalutajaid.
Tegelikult eksisteerib niisugune probleem praktiliselt kõikjal, kus on olemas
alkoholipoed. Linnavõimud ei saa keelata alkoholimüüki – sellist õigust ei ole
meile seadusega antud.
Sellepärast on meie ülesanne võidelda tagajärgedega ning koostöös
kohalike elanikega püüda teha nii, et
inimestel, kes ei pea ühiskonnanormidest lugu, oleks tülikas tarbida alkoholi suvalises kohas.

Kellele?
Abi on mõeldud Lasnamäe linnaosas registreeritud lastega peredele, kelle netosissetulek on esimese pereliikme kohta
väiksem kehtivast töötasu alammäärast
(584 eurot) ja iga järgmise pereliikme
kohta väiksem 80% kehtivast töötasu
alammäärast (467,20 eurot).
Kuidas?
Taotlus tuleb esitada Lasnamäe linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda aadressidel Pallasti tn 54 või
Mahtra 48 esmaspäeval 9.00–12.00 ja
14.00–17.30; neljapäeval 9.00–12.00
ja 14.00–16.30. Taotluse saab saata digiallkirjastatuna e-postiga lasnamae@
tallinnlv.ee. Elektroonilise taotlusvormi ja
lisainfo saamiseks võtke ühendust linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnaga telefonil 645 7799.

Pehme multšikattega rada sobib liikumiseks igas eas spordiharrastajatele, eriti aga eakatele ja liigesehaigusi põdevatele inimestele.
Hinnates jooksuraja seisukorda, otsustas linnaosavalitsus mitte piirduda osalise taastamisega, vaid uuendada peaaegu kahekilomeetrise terviseraja katte kogu ulatuses. Kokku paigaldati rajale 200 m3
materjali.

Esimesed eeldused selleks lõi hiljutine
promenaadi uuendamine, kuid see oli
vaid esimene samm meeldiva linnakeskkonna loomiseks.

Meie laiem eesmärk on meeldiv linnakeskkond, mis oleks turvaline iga
elaniku jaoks, sellepärast võtsime eesmärgiks lahendada nii Pae promenaadi
– kus kuu keskpaigas alustas tööd turvafirma – kui ka teiste elanikele muret
tekitavate kohtade probleemid.
Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem
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toiduabipaki saamiseks tuleb taotlus esitada jooksva nädala neljapäeva õhtuks.
Kogu suve jooksul abi saamiseks piisab
ühest taotlusest.

Linnaosa esinduspargi terviserada sai
uue puukooremultšist katte.

Pikas perspektiivis muutub Pae promenaad mugavamaks ja ligitõmbavaks
kohaks siis, kui sinna soovivad tulla tavaelanikud – selleks, et jalutada, käia
poes, veeta aega lastega jne.

Me peame mõtlema, kuidas jagada vastutust alkoholipoodide ja joomaasutuste
vahel, et nad hakkaksid toimuva eest
vastutama.

Kus?
Toiduabi jagamine toimub kolmapäeviti
Lasnamäe linnaosa valitsuse ruumides
aadressil Pallasti tn 54. Järgmise nädala

Pae pargi jooksurajal
uuendati multšikate

Joodikute ja asotsiaalide kogunemised
promenaadil (või turul üldiselt) on vana
probleem. Saame aru, et nii lihtsalt me
seda ei lahenda, ning oleme valmis töötama, et seda järk-järgult vähendada.

Meetmete hulka, mis peaksid leevendama promenaadil toimuvat, kuuluvad
nii koostöö politseinike, mupo, turvafirma ja kohalike kogukondadega kui ka
näiteks valvekaamerate paigaldamine.
Me ei saa kõrvaldada kõikjalt pinke ega
tuua ohvriks mugavat linnakeskkonda,
mida me loome kõigi elanike jaoks, pelgalt sellepärast, et keegi teenib nende
viinasõprade arvel.

Toiduabi väljastatakse üks komplekt ühe lapse kohta. Pilt on illustratiivne.

Pae pargi terviseraja multšiga katmise töid teostas vähempakkumisel parima hinnapakkumise teinud Conrec Infra OÜ. Tööde maksumus on 9806,40 eurot.

Elanikud küsivad – linnaosavalitsus vastab
Sõidan pidevalt autoga K. Kärberi tänava ja Vana-Narva
mnt vahet ja näen, kuidas jalakäijad jäävad hätta Ussimäe
teel, kus ei ole kergeliiklusteed. Suviti käivad paljud selle
kandi inimesed Pirita jõe ääres puhkamas ja on sunnitud
liikuma mööda teeäärt lastega ja tirima lapsevankreid teisel
pool piiret. Sinna ehitati paar elumaja ja kergliiklustee tehti
ainult nende piires. Aastaid tagasi lubati sinna ehitada korralik kõnnitee, aga siiani ei ole ehitamiseks läinud.
Vastab Ain Orav, Lasnamäe linnaosa valitsuse linnamajanduse
osakonna juhataja:
Linnaosavalitsus on aastate jooksul teinud Tallinna keskkonna-ja
kommunaalametile ettepanekuid Ussimäe tee rekonstrueerimise lülitamiseks teede investeeringute plaani, kuid rahaliste vahendite piiratuse tõttu ei ole objekt teede rekonstrueerimise ja
kapitaalremondi plaani mahtunud. Teadaolevalt on Ussimäe tee
rekonstrueerimine planeeritud teostada 2021. aastal ning teetööde käigus rajatakse ka puuduvad kõnniteed.
Meie algatusel on käesolevaks ajaks Ussimäe teele rajatud
kaks jalakäijate ülekäigurada, mis leevendavad liiklusohtlikku

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

olukorda. Lisaks on Tallinna keskkonna-ja kommunaalametil
käesoleval aastal kavas rajada Hooldekodu tee kergliiklustee,
mis võimaldab jalgratturitel ja jalakäijatel mugavalt liigelda kuni
Iru hooldekoduni.

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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Lasnamäe lastekeskus
kutsub suvelaagrisse
Suvi on kõige ilusam aastaaeg, eeskätt
laste jaoks!
Suvel võib puhata, mõtlemata õpingutest ja kodutöödest. Tahad – lähed
randa päevitama või suplema, tahad
– suundud hoopis metsamatkale. Kuid
lapsevanemad on tihtipeale liiga hõivatud…
Mis siis lastele jääb? Nutividinad. Nendega on valem lihtne: mäng (chat) korrutatud ajaga annab vastuseks (ükskõik
mille) sõltuvuse. Päriselu ei paku enam
mingit huvi. Lapse elu möödub ekraani
taga.
Suveprogrammi lõpetab 22. augustil Kivila pargi minifestival.

Sisukas koolivaheaeg linnas
Suve toimub linnaosas palju tasuta noorteüritusi.

Frier, korvpallitreener ja endine Ameerika
Ühendriikide elukutseline korvpallur.

Koroonaviiruse leviku tõttu sisuliselt eesliini
valdkonnaks muutunud tänavanoorsootöö
võimaldab kõige kiiremini viia noorteni vajalikku infot ja tunnetada nende probleeme. Paljuski seetõttu kolis Lasnamäe noortekeskus
suveks Raadiku piirkonda, Kivila parki ja teistesse noorte lemmikpaikadesse.

Programm võib suve jooksul muutuda, halva
ilma korral võib treening ära jääda. Info kõikide suviste tasuta treeningute kohta leiab veebilehelt www.tallinn.ee/koolivaheaeg.

Välitreeningud
Koostöös Tallinna spordi- ja noorsooametiga
korraldab noortekeskus Lasnamäe suveprogrammi, mille raames toimuvad noortele
suve jooksul tasuta üritused, treeningud ja
võistlused. Tõukerattatreeningud leiavad aset
esmaspäeviti kella 13–14 MTÜ Keerdtrepp juhendamisel Tondiloo ehk Kivila pargis (Kivila
tn 9).
Jalgpallitreeningud korraldatakse teisipäeviti
ja neljapäeviti kella 14–16 AJAXi jalgpallistaadionil (Võidujooksu tn 8a). Jalgpallitreeneriks
on legendaarne Lasnamäe jalgpallur ja jalgpallitreener Boriss Dugan.
Kolmapäeviti kella 15–16.30 Kivila pargis toimuvad korvpallitreeningud viib läbi Howard

Suvefestivalid parkides
Suveprogrammi raames on kindel koht ka
Kivila pargi noorte minifestivalidel. Esimesed
üritused toimusid juba 20. juunil ja 18. juulil.
Värskes õhus leidus tegevust nii sportliku ajaviite harrastajatele kui ka neile, kes eelistavad
loomingulisemaid tegevusi. Nii oli spordifännidel võimalus lihvida ja näidata oma tänavatantsu-, rulluisu- või lauatenniseoskusi, ülejäänud aga said osaleda kleepsude valmistamise
töötoas või liituda fotomatkaga. Vahetult enne
juulikuu minifestivali korraldas noortekeskuse
meeskond pargis ka noortetalgud. Suveprogrammi lõpetab 22. augustil suvelõpu minifestival, mis toimub samuti Kivila pargis.

Et seda ei juhtuks, töötabki Lasnamäe
lastekeskus. Päevakeskuses ja ööpäevastes rühmades käivad lapsed kogu
õppeaasta vältel linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade suunamisel.
Kuid suvel? Suvel on meil laager ka!
Meie laager on eriline – kodune, kammerlik. Meie juures lapsed puhkavad ja
avardavad silmaringi. Ilusa ilma korral
toimuvad kindlasti jalutuskäigud. Ja

mitte ainult supelrandadesse – meil on
ju suurepärane linn vapustava ajalooga!
Vihma-tuule-tormi
korral
toimuvad
muuseumikülastused, töötoad, väljasõidud… Vaba aja sisustamise ja
turvalisuse tagamise eest vastutavad
lastekeskuse professionaalsed pedagoogid ja psühholoogid.
Kui teil ei ole aega ega võimalust viia
last puhkusele või lihtsalt minna temaga linnaranda, võtke meiega ühendust!
Laagris olles tutvub laps nii erinevate
linnarandadega (kus lapsel hoiavad silma peal pedagoogid), kui ka õpib mängima, suhtlema eakaaslastega ja saab
endale uusi sõpru!
Laager toimib aadressil Uuslinna tn 3a
(igal koolivaheajal).
Tänavu suvel saab teie laps laagris puhata 24.–28.augustini. Broneerimine ja
lisainfo kohapeal või telefonil 635 6828.
Kinkige oma lastele õnnelik lapsepõlv!

Tasuta
imetamisloengud
vene keeles
1. augustil
11:00 - 15:00
Pae Park
Info: team@mamaonline.eu

Tänavanoorsootöö on noortega kontakti
loomine nende kogunemiskohas (park, kaubanduskeskus või linnatänav) eesmärgiga
neid toetada, motiveerida ja suunata.
1

3 küsimust Lasnamäe linnaosakogu liikmele
Vastab Aleksander Bessedin:

et tunnen linnaosa elu päris hästi,
kuna elan Lasnamäel selle ehitamisest saadik ning siinsamas
elavad ka minu lapsed ja lapselapsed.
Sel põhjusel tajun ka kõike Lasnamäel toimuvat – selle elanike
ja linnaosavalitsuse edusamme,
muresid ja lootusi – läbi isikliku ja
osavõtliku suhtumise prisma.

Milline isiklik seos on teil Lasnamäega?
Sisuliselt on Lasnamäega seotud
kogu minu elu: lõpetasin siinse
25.keskkooli (nüüdse Tallinna Pae
gümnaasiumi), pärast töötasin
Dvigateli tehases. Julgen väita,

Mille olete linnaosakogu liikmena enda prioriteediks seadnud?
Põhiküsimus minu jaoks on aidata kaasa elamissõbraliku keskkonna kujunemisele Lasnamäel.
Keskkonna, mis kätkeks endas nii
korralikke teid, siseõuesid ja parke, hästi toimivat ühistransporti,
sotsiaalasutusi, lasteaedu, koole

ja rikkalikke vaba aja veetmise
võimalusi eri vanuses inimestele.
Tallinna linnavolikogu saadikuna
suhtun vastutustundlikult ka linna
ja linnaosa aastaeelarve koostamisse.
Minu ülesannete hulka kuuluvad
nii linnaosakogu istungitel osalemine, töö komisjonides kui kohtumised elanikega.
Pean vajalikuks rõhutada, et Lasnamäe arengu positiivne dünaamika on paljuski seletatav tiheda
koostööga saadikute vahel ning
hästi toimiva kommunikatsiooniga linnaosa ja linna juhtkonna
vahel. Minu praktikas on olnud
juhtumeid (näiteks seoses Pae
silla asfaldi amortiseerumise või
J. Smuuli tee ja Liikuri tänava va-

helise valgusfoori paigaldamise
tähtaegade kontrolliga), kus oli
vajalik operatiivselt sekkuda, mis
osutuski võimalikuks tänu hästi
koordineeritud meeskonnatööle.

rast on meeldiv näha, et linnaosas
tegutsevad Tondiraba huvikool,
raamatukogud,
muusikakool,
spordikompleksid ja kultuurikeskus Lindakivi.

Millised on teie arvates Lasnamäe viimase aja suuremad edasiminekud ja väljakutsed?

Tunnetan linnaosa pulssi, näen,
kuidas kujuneb ja muutub selle
elanike maailmavaade. Ühest küljest on lasnamäelased harjunud
stabiilsuse ja mugavusega, teisalt
aga avatud kõigele uuele ja uuenduslikule.

Meie linnaosa areneb hoogsalt.
Minu kodukoha kõrvale, Liikuri
tänavale, kerkis kuus uut kortermaja, praegu heakorrastatakse
territooriumi.
Lasnamäel käib aktiivne lasteaedade ja koolide rekonstrueerimine.
Elanikkond kasvab ja vaba aja
korraldamise küsimus muutub järjest päevakajalisemaks. Sellepä-

Elu ei seisa paigal – iga päev toob
uusi väljakutseid, väljavaateid,
uusi probleeme ja ülesandeid, mille lahendamine aitab meil liikuda
edasi ja areneda. Ees on ootamas
palju tööd, mis on loomulik, kui
jutuks tuleb linna rahvarohkeim
linnaosa.

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
***
VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tallinnas. Dr Vilkevičius. Hind al. 65€ - www.vita.ee
669-0806
***
Lamekatuste remont rullmaterjaliga SBS,vannitubade remont,boilerite,pistikute paigaldus.58508713

Loe

meie linnaosa



uudiseid
portaalis

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

