Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. jaanuari seisuga
118 047 inimest. Detsembrikuuga võrreldes vähenes elanike arv
182 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht
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Linnaosa vanem
Vladimir Svet vastab
elanike küsimustele
neljapäeviti
ajavahemikul
kl 15–16
telefonil 645 7780.

TASUTA

www.tallinn.ee/lasnamae

Võta osa Tallinna kaasava
eelarve rahvahääletusest

Härma staadionil avati
Eesti suurim vabaõhuliuväli

Jaanuari lõpuni saab rahvahääletusel valida kuni kaks
Lasnamäe paremaks muutmise ideed.
Kokku läheb hääletamisele 16 ettepanekut.

4) Kase-Varese kogukonna pargi
arendamine Katleri ja Paasiku tänavate piirkonnas
Eesmärk: korrastada Kase-Varese
park, kavandada parki lauatennise ja
teiste lauamängude lauad, ronimislinnak või seiklusrada.
Kood hääletamisel: Lasnamäe04

8) Majaka vaateplatvorm (Lasnamäe tee äärsel paekaldal, Ilvese
silla ja Pae silla vahelisel alal)
Eesmärk: tekitada Sikupilli paekaldale piirkonna uhkuseks olev mõnus ja
kaunis vaba aja veetmise võimalus,
mis suurendaks elanike ühtsustunnet
ja toimiks kui silmapaistev maamärk
nii kohalikele kui turistidele.
Kood hääletamisel: Lasnamäe08
9) Mustakivi jalakäijate tunneli ümberehitamine
Eesmärk: heakorrastada aegunud
ja tänapäeva nõuetele mittevastav
tunneli sisemus, muuta tunnel turvaliseks ka öisel ajal läbimiseks.
Kood hääletamisel: Lasnamäe09

11) Pae pargi statsionaarne tualettruum
Eesmärk: paigaldada Pae parki avalik statsionaarne tualettruum ligipääsuga puuetega inimestele ning imikutoaga.
Kood hääletamisel: Lasnamäe11
12) Paepargi tänava jalgtee korrastamine ja valgustamine
Eesmärk: muuta Lasnamäe poolikud kõnniteed kõvakattega teedeks.
Kood hääletamisel: Lasnamäe12
13) Paevälja silla korrastamine
Eesmärk: vahetada välja olemasolev sild ja kõrvaldada ohud.
Kood hääletamisel: Lasnamäe13
14) Pirita jõeoru maastikukaitseala
grillimiskoha korrastamine
Eesmärk: korrastada olemasolev
grillimiskoht.
Kood hääletamisel: Lasnamäe14

Detsembrikuu viimasel päeval lõppes fooride ja
seotud taristu ehitus Narva maantee, Kose tee
ja Vormsi tänava ristmikul. Valminud fooriobjekt suurendab oluliselt jalakäijate ohutust ning
tagab ohutuma ja parema sõitmise võimaluse
Kose teelt ning Vormsi tänavalt Narva maanteele. Liiklusohutuse suurendamine ja sõiduvõimaluste parandamine kõrvaltänavatelt aitab kaasa
ka liikluse rahustamisele. Objekti kogumaksumus on 145 000 eurot. 2021. aasta kevadel külvatakse veel kaevetööde kohtadesse muru ning
sobilike ilmastikutingimuste saabumisel teostatakse ka teekattemärgistustööd.

Hoiame Eesti
elu avatud!
Kanna maski

15) Purskkaev Arbu rohealale
Eesmärk: muuta Liikuri ja Arbu tänava vaheline haljasala atraktiivsemaks, tugevdada Lasnamäe positiivset mainet.
Kood hääletamisel: Lasnamäe15

Hoia distantsi

Kasuta HOIA mobiilirakendust

16) Tervise- ja seikluspark Kihnu 1
piirkonnas
Eesmärk: muuta üks lemmikjalutusalasid ametlikuks pargiks.
Kood hääletamisel: Lasnamäe16

Kõigi kaasava eelarve ideedega saab tutvuda internetis aadressil
https://www.tallinn.ee/est/kaasaveelarve/.

Laadi mobiilirakendus alla
veebilehelt hoia.me

Haigena püsi kodus

I!

3) Joogikraanid
Eesmärk: tagada juurdepääs joogiveele vaba aja veetmise kohtades (pargid, suured mänguväljakud,
spordiväljakud).
Kood hääletamisel: Lasnamäe03

7) Läänemere tee 3 roheala kujundamine
Eesmärk: heakorrastada tühjana
seisev roheala Rimi kaupluse vastas.
Ehitada minipark, luua varikatus.
Kood hääletamisel: Lasnamäe07

10) Laste mänguväljak Vikerlase 20a
Eesmärk: luua mänguplats eri vanuses lastele, uuendada olemasolevad
mänguelemendid.
Kood hääletamisel: Lasnamäe10

AS

2) Eesti hagija kuju püstitamine
Tondiraba pargis
Eesmärk: kuju avaldaks austust
Eestis aretatud koeratõu väärtusele. Siiani pole Lasnamäel ilusat ja
sümbolilist tähendust omavat kohtumispaika, hagija kuju sümboliseeriks
aga lojaalsust ja pühendumust.
Kood hääletamisel: Lasnamäe02

6) Linnuvaatluse platvorm Pae
pargis
Eesmärk: luua võimalus vaadelda
Pae pargis pesitsevaid veelinde. Tegemist võib olla ka lihtsalt vaateplatvormiga, mis võimaldaks paremini
tutvuda pargi olemusega, sekkudes
sellesse minimaalselt.
Kood hääletamisel: Lasnamäe06

Lasnamäe ja Pirita piiril
valmis fooriristmik
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1) 220 V pistikupesade paigaldamine avalikku ruumi
Eesmärk: julgustada inimesi veetma rohkem aega õues, aidata kaasa
keskkonnasõbralikumate transpordiliikide kasutamisele.
Kood hääletamisel: Lasnamäe01

5) Lasnamäe muusikarada – heliallikad, mis kajavad vastu
Eesmärk: luua uus võimalus vaba aja
veetmiseks vabas õhus, paigaldades
ilmastiku- ja vandaalikindlad muusikariistad mitmetele haljasaladele, et
luua „muusikaline teekond“ Tallinna
linnas, millel igaüks saaks osaleda.
Kood hääletamisel: Lasnamäe05

Selleks on vaja võtta kaasa isikut tõendav dokument, et linnaosa töötaja saaks
isiku tuvastada ning veenduda kehtivas
hääletusõiguses Lasnamäel (peab olema kehtiv sissekirjutus linnaosas).

Lisainfo telefonil 632 8000 või e-posti aadressil
lasnamae@piritaspordikeskus.ee.

kriis.ee
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ON

Selleks, et viia
linnaosas ellu üks
kaasava eelarve raames
esitatud ideedest,
peab kaasava eelarve
projektide osas
Lasnamäel hääletama
vähemalt 1500 inimest.

Internetikeskkonnas muutub 24/7 kaasava eelarve veebilehel olev hääletamise link aktiivseks 18. jaanuari hommikul.

Linnaosavalitsuse majas (Pallasti tn 54)
ja Lasnamäe Centrumis saab hääletada
hääletussedeliga või avaliku arvuti kasutamise võimalusega.

Härma staadioni väliliuväli on avatud iga päev
kella 9–22. Kohapeal töötab uiskude laenutus,
kuid tulla saab ka isiklike uiskudega. Uisuväljak
ja uisulaenutus on avatud kogu talvehooaja.

T

Eelmise aasta lõpus käivitas Tallinn esmakordselt kaasava eelarve projekti,
mille eesmärk on igal aastal viia kõigis
linnaosades ellu projekt, mille idee pakuvad välja ja valivad hääletusel linnaosa
elanikud.

Hääletus toimub 18.–31.jaanuarini 2021.
a, sellel saab osaleda vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne
elukoht on Lasnamäe.

Hääletuse lõpule viimiseks on vaja end
eelnevalt tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID,
Smart-ID või EU eID abil.

OH

Tegusad Lasnamäe elanikud esitasid 66
ettepanekut. Pärast seda, kui ekspertkomisjon oli hinnanud nende teostatavust
ja tingimustele vastavust, valiti välja 16
rahvahääletusele minevat ideed.

Lasnamäe Leht
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Kuhu viia vanad jõulupuud

Linnaosavanema veerg

Kogutud jõulupuid kasutatakse Tondiraba pargi metsaradade katmiseks.
Vanade jõulupuude kogumiseks on 12
hästi ligipääsetavat kohta, mis on avatud
19. jaanuarini.
Vanu jõulukuuski kogumispunktidesse
tuues tuleb meeles pidada, et puu ei tohi
olla pakitud kilesse, küljes ei tohi olla ehteid, plastikut, riiet ega muud põletamiseks mittesobivat materjali.

Pöördumine seoses
Ümera tänava
tragöödiaga
Meie linnaosas on aset leidnud kurb ja
tervele mõistusele arusaamatu juhtum:
oma kodus Ümera tänaval tapeti 36-aastane naine, emata jäid kaks väikest last.
Tapja, 80-aastane naaber, on vahistatud
ja uurimise all. Lastele on leitud turvaline
elukoht ja tagatud lähedaste hool, käimas on eestkoste vormistamine.
Tegemist on sellist laadi kuriteoga, millel
puudub ratsionaalne seletus. Mõrvarile
ei saa olla ühtegi vabandust ega õigustust. Meedias on olnud palju juttu sellest,
justkui olnuks ohvril naabriga konflikt ja
naabrit häirisid ohvri lapsed. Peame ütlema endale kindlalt ja selgelt: tragöödias on süüdi ainult see, kes kasutas
vägivalda. Me ei tohi mitte mingil juhul
jagada süüd selle kuriteo ja ka muude
vägivaldsete kuritegude ohvritele ja nende lähedastele. Vägivalda ei saa kunagi
õigustada heanaaberlike suhete puudumise, olmeliste konfliktide ja muude asjaoludega, mis tulevad inimeste vahelistes
suhetes ette päevast päeva.
Just seetõttu peame üheselt mõistma
hukka kõiki, kes kasutavad teiste suhtes vägivalda ja õigustavad selle kasutamist. On oluline, et vaimse ja füüsilise
vägivalla ohus elavad inimesed teaksid,
et nemad ei ole selles vägivallas süüdi ning et neil on alati olemas õigus ja
võimalus otsida abi ja toetust. Seda on
eriti oluline üle rõhutada Ümera tänaval
toimunuga seoses, sest alati on suur
ahvatlus hakata ebaratsionaalseid juhtumeid olmeliste põhjustega seletama.
Ei, see mis juhtus ühes tavalises Lasnamäe kortermajas, ei ole seotud laste
tekitatud müra ega tavalise naabrite vahelise konfliktiga. Ema kaotanud lapsed
ei ole grammigi süüdi selles, et nende
naabril oli illegaalne relv. Ainult kuriteo
toimepanija, tema enda minevik ja motivatsioon on süüdi selles, mis toimus.
Meile aga jääb kohustus pingutada selle
nimel, et tagada lastele turvaline lapsepõlv, leida uus pere ja toetada seda nii
hästi, kui me oskame. Ühtse kogukonnana peame pingutama selle nimel, et
taastada rahu Ümera tänaval asuvas
kortermajas, täpselt samasuguses, kus
võib elada igaüks meist.
Avaldan kaastunnet hukkunu lähedastele ja soovin jõudu kogu Lasnamäe kogukonnale.
Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem

Lasnamäe Leht

Jaanuar 2021

Kogumiskohad paiknevad järgmistel
aadressidel:
• Majaka ja Lasnamäe tn nurk (Majaka
esine haljasala);
• Pae 48a esine haljasala;
• Võru 16 juures olev haljasala;
• Vikerlase 13 tagune haljasala (Kahu tn);
• Katleri asumi Grossi poe ja kooli staadioni vaheline haljasala;
• Läänemere tee 8 esine haljasala;

• Läänemere tee 19 juures olev haljasala;
• Kivila tn ääres, Kivila 34 vastas olev haljasala;
• Mustakivi Konsum, Mahtra 9 ees olev
haljasala;
• Raadiku tn 4 ja 8 vahelisel haljasalal;
• Ümera Maxima ja Grossi poe vaheline
haljasala;
• Kalevipoja 10 esine haljasala (Vikerlase
tn poolt).
Linnaosavalitsus palub mitte visata majapidamis- ja ehitusjäätmeid ning muid jäätmeid jõulupuude kogumiseks mõeldud
kohtadesse.
Samuti ei tohiks jõulupuid jätta haljasaladele ega prügikonteinerite lähedusse.
Jõulukuuski võtavad aia- ja haljastusjäätmetena vastu ka Pärnamäe, Rahumäe,
Paljassaare ja Pääsküla jäätmejaamad,
mille kohta leiab teavet siit: www.prugi.ee.

COVID-19 vaktsineerimisest
21. detsembril 2020. a sai Euroopa
Liidu müügiloa esimene COVID-19
vastane vaktsiin.
Eesti eesmärk on võimaldada 2021. aastal vaktsineerimine kõigile Eesti elanikele.
Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele, tervishoiuasutuste töötajatele, hoolekandeasutuste töötajatele ja elanikele, üle
70-aastastele ja teatud diagnoosidega
(nt diabeet, astma, vähktõbi) inimestele.
Vaktsineeritav saab teavituse oma pere-

arstilt ja eesti.ee kaudu, et kuulub vaktsineerimise sihtrühma ja tal on võimalus
end vaktsineerida lasta. Vaktsineerimine
on vabatahtlik ja 2021. aastal Eestis kõigile tasuta.
Sõltuvalt Eestisse jõudvatest vaktsiinikogustest on eesmärk alustada riskirühmade laiemat vaktsineerimist 2021. aasta
jaanuaris ning jõuda 2021. aasta II kvartalis selleni, et kõigil soovijail oleks võimalus end vaktsineerida COVID-19 haiguse
vastu. Laste vaktsineerimist alustatakse
siis, kui on olemas lastele sobiv vaktsiin.

Kaugõpe pole põhjus
liikumisrõõmust loobuda
Detsembrikuus korraldas Tallinna Linnamäe Vene lütseum 20-päevalise väljakutse, mille jooksul osalejad pidid iga päev
läbima 6000 sammu.
Kokku võttis väljakutsest osa ligi 110 gümnaasiumiõpilast ja õpetajat, neist 50 saavutasid korraldajate poolt püstitatud eesmärgi. Aasta viimasel päeval loositi kõigi
tingimused täitnud osalejate vahel välja
20 auhinda lütseumilt, linnaosavalitsuselt,
Tallinna spordi- ja noorsooametilt ning
teistelt koostööpartneritelt.
„Talvel ja eriti kaugõppel olles liiguvad kooliealised aina vähem, mis paneb löögi alla
nende tervise. 6000 sammu võib esmapilgul tunduda lühikese vahemaana, kuid
ka see pani õpilasi rohkem ja innukamalt
liikuma,“ ütles väljakutsest osa võtnud lütseumi abiturient Mark Jefimov.
Liikumiskampaania ei jäänud ka kooli kehalise kasvatuse õpetajate tähelepanuta,
mis peegeldus heades ainehinnetes.

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

Neli korraldajate poolt püstitatud eesmärgi saavutanud gümnaasiumisõpilast.

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-2021
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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Doonoripäev Lasnamäel

Katleri asum sai nime lihunikule
kuulunud mõisa järgi
Nii mõnigi kohanimi on tuletatud kunagise omaniku nimest. Lasnamäel on selleks Katleri. Vähesed teavad,
et Katleris paiknes mõis. Mõisa rajas sinna 19. sajandi
algul rahaasjade eest vastutanud linnaametnik (kämmerei) Carl Koch. Tema eesnime järgi kutsuti mõisa
ja piirkonda Karlovaks (saksapäraselt Carlowa). Kuna
mõisast lõuna poole jäi Tondi raba ning itta Tondi kõrts,
siis piirkonna nimena oli kasutusel ka Tondi: nii aeg-ajalt
kohtamegi allikates ka Tondi mõisa nime.
1870. aastatel omandas Karlova mõisa varem lihunikuna tegutsenud August Kattler (1840–1915), kelle järeltulijate omandusse jäi see järgnevateks aastakümneteks.
Ligi sajandi eest, 11. detsembril 1927. aastal tabas mõisahoonet suur tulekahju. Sel ajal elas majas kuus perekonda. Tuletõrje tuli küll kohale, kuid kuna mõisa kandis
polnud mõistetavalt veevärki ja lähedal asuv tiik oli juba
jäätunud, siis ei suudetud pilbastest valmistatud katust
päästa. Mõis oli kindlustatud väiksemas summas, kui
oleks hinnanguliselt tarvis olnud korraliku remondi tegemiseks. Nii hävis mõisa mansardkorrus, mida kasutati
eluruumidena. Kohalike mälestuste järgi oli mõisahoone
järgnevatel aastakümnetel kollast värvi.

Karlova mõis 1930. aastate kaardil.
Juba Kattleri eluajal olid Karlova ja Katleri nimed vaheldumisi kasutusel ning hiljem jäi uuem ehk Katleri nimi
peale. Mõisa juurde kuulusid aed ja mitu hektarit põldu. Lisaks peahoonele paiknes krundil ka üksjagu abihooneid. Pärast teist maailmasõda oli mõisakompleks
Nõukogude armee kasutuses, kuid peagi rajati selle
lähedusse sõjaväelennuväli. Nõukogude lennuvälja lennuraja jäänuseid kohtab endiselt mitmel pool Linnamäe
tänava lähistel.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse korraldatav
doonoripäev toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril kultuurikeskuses Lindakivi. Doonoreid võetakse vastu ajavahemikul kella 13.30–17.30.
Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Doonoriverd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel ning
patsientide raviks vähi- ja maksahaiguste, verejooksu, raske
trauma, aneemia, leukeemia, põletuste ja paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse
kartuses ei saaks sooritada.
Tule ja aita päästa elusid!

Väo asum: muistsest asulast
moodsaks tööstusalaks

Maskide jagamine üksi
elavatele pensionäridele

Kuigi tänapäeval on Väo asum tööstuse päralt ning püsielanikke on seal väga vähe, pole see alati nii olnud.
Väo küla mainitakse kirjalikes allikates juba 13. sajandil.
Arvukad arheoloogilised väljakaevamised näitavad, et
inimesed on siinkandis elanud aastatuhandeid. Seega
võime väita, et Väo piirkonna näol on tegemist asulaga,
mis kuulub vanimate asulate hulka, mis Tallinna aladel
on avastatud.
Harrastusarheoloogid on Väos tegutsenud juba 19. sajandil, kuid suurim osa olulisi avastusi jääb 1980. aastatesse. Arheoloogid avastasid siis mitmed asulakohad
ja kalmed, millest üks on unikaalne laevkalme, mis tähendab, et selle kivid on paigutatud laevakujuliselt. Kalmetest on lisaks luudele leitud ka mitmesuguseid ehteid ja tarbeesemeid. Kalmete periodiseerimise üle on
vaieldud. Uuematele uuringutele tuginedes on pakutud,
et vähemalt osaliselt pärinevad need pronksiajast ehk u
5. sajandist eKr.  
Siinkandis paiknenud ja teise maailmasõja üle elanud
talud liideti sovhoosiga ning valdavalt hävisid järgnevate

Tööd Väo karjääris, 1965. Foto: O. Juhani.
kümnendite jooksul. Alates 1959. aastast tegutseb Väos
Paekivitoodete tehas, mis toodab paekivikillustikku.
Aastakümneid on Väos toodetud materjale kasutatud
hoonete ja teede ehituses üle kogu Eesti. Väo küla alad
liideti Tallinna linnaga 1975. aastal.

TET Estel 150: keisrirongist kuukulguri seadmeteni
Lasnamäel Kuuli tänaval paiknev tehas Estel tähistas
hiljuti 150. sünnipäeva. Tõsi, pika ajaloo jooksul on
tootmise spetsialiseerumine muutunud. Balti Raudtee
Peatehased rajati 1870. aastal ning tehas keskendus
vedurite ja vagunite tootmisele ja remondile. Jõudsalt
arenenud tehas suutis toota ka väga kõrgetele nõuetele vastavaid ronge: üks neist valmis keiser Aleksander
III tellimusel.
Pärast Eesti iseseisvumist 1918. aastal suured ettevõtted riigistati. Tehases jätkati vagunite ja rongide tootmist ning valmistati isegi Tallinna tänavatel kuni 1960.
aastateni kasutusel olnud elektritramme. Nõukogude
ajal anti tehasele siin sajandivahetuse paiku töötanud
Nõukogude riigitegelase Mihhail Kalinini nimi.
Suured reformid algasid 1958. aastal, kui ettevõte
hakkas tegelema elektrotehnika toomisega, põhiliseks seadmeks sai elavhõbealaldi, mille ajapikku vahetasid välja kaasaegsed pooljuhtseadised – diood
ja türistor. Tehase toodangut kasutati laialdaselt üle
kogu Nõukogude Liidu näiteks elektrirongide detailidena ning metalli- ja masinatööstuses ning kaevanduses. Toodang oli omaaegse tehnoloogia tipus: sead-

Alates detsembri algusest jagab Lasnamäe linnaosa valitsus
ülelinnalise kampaania raames meditsiinilisi maske üksi elavatele pensionäridele ja vähekindlustatud peredele.
Kampaania puudutab väikese sissetulekuga üksi elavaid
pensionäre, abivajavad lapsi, väikese sissetulekuga lastega
peresid, toimetulekutoetuse saajaid, sotsiaalkorterites elavaid inimesi ning avahooldusteenuse saajaid. Iga abivajaja
saab ühe karbi, mis sisaldab 50 maski. Lisainfo tel 645 7799.

Ära toida veelinde,
nad saavad ise hakkama
Lisatoitmise tõttu minetavad veelinnud loomuomase
rändesoovi ning võivad pakase saabudes hukkuda.
Keskkonnaamet tuletab meelde, et sinikael-parte, kühmnokk-luiki ja teisi veelinde ei tohiks inimene toita.

meid tarniti nii esimese Nõukogude kuukulguri jaoks
kui ka hiljem CERNi ehk Euroopa Tuumauuringute
Keskusesse.
Estel kolis Lasnamäele Kuuli tehnoparki 2007. aastal
ning selle endisest asukohast on saanud tallinlaste seas
armastatud Telliskivi loomelinnak. Tänapäeval kasutatakse Esteli tooteid üle kogu maailma ning tarnitakse enam
kui 40 riiki. Esteli tooted on kasutusel lennunduses, masinaehituses, energeetikas ja teistes valdkondades. Tehases töötab ligi 150 spetsialisti.

Sügisel rändavad veelinnud lõuna- ja läänepoolsetele talvitusaladele. Veelindude toitmine hilissügisel ja talvel annab
neile aga vale signaali talviste toiduolude kohta ja võib ahvatleda loomuomasest rändest loobuma. Inimese heausklik ja
enesekeskne sekkumine võib saada lindudele saatuslikuks –
kui rändlinnud rännakut ette ei võta, siis ilmade külmenedes
satuvad nad raskustesse ja võivad ka hukkuda.
Inimese naabrusesse peatuma meelitatud veelinnud kaotavad olulise osa oma füsioloogilisest võimekusest ja instinktidest. Tihedalt toitmiskohtadesse meelitatud veelinnud nakatuvad kergemini ka haigustesse ning levitavad haigusi ja
parasiite üksteisele, mõnikord ka inimesele.
Veelindude jaoks on parim käituda aastatuhandete jooksul
väljakujunenud looduslike ajendite järgi. Ilmade külmenedes
ja loodusliku toidubaasi vähenedes on neile kõige parem lennata talvitumiseks sobivamatele aladele.
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STEP maksab toetusi noortele ja tööandjatele!
Tatjana Lavrova
STEP-programmi koordinaator
ja nõustaja

pöörduja on vähemalt 18-aastane, makstakse talle töötamise ajal
stipendiumi ja toetatakse abivajadusel (nt kõnekaardi või lõuna ostmisel). Programmis saab osaleda
korduvalt.

STEP-programm aitab töö otsimisel õigusrikkumise taustaga
15–26-aastaseid noori, kes ei õpi
ega tööta. Enamik STEP-noori on
põhiharidusega, paljud omavad
töökogemust ja eriharidust. Hetkel
ühendab STEP-partnerite võrgustik enam kui 170 tööandjat.

Juhul, kui noorel ei ole õigusrikkumise tausta, kuid ta vajab abi töö
või haridustee leidmisel, siis soovitame pöörduda programmi Hoog
Sisse poole (lisainfo: hoogsisse@
tallinnlv.ee).

STEP-i meeskond on avatud kõikidele töötajatest huvitatud ettevõtetele ja toetab igati nende osalemist.
Enamik noori pöördub STEP-programmi poole Lasnamäelt.

Noorte tööturule kaasamise programmi STEP on ellu kutsunud
siseministeerium ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi viib läbi OK
Arenduskeskus ja tegevus toimub
praegu Harjumaal (sh Tallinnas).
STEP-i meeskond ja partnervõrgustik näevad vajadust jätkata
programmi tegevust ka pärast
projekti lõppu ning pakkuda noortele samasuguseid võimalusi üle
kogu Eestimaa.

Tööandjale:
võta meiega ühendust!
Tööandjad saavad STEP-programmiga liituda: step.ee/leia-sobiv-tootaja/.
STEP-programm
maksab tööandjale noore (alates
18-aastasest) tööl püsimise eest
rahalist toetust ning on tööandja
jaoks olemas 6 esimest noore töötamise kuud.
Lisaks sellele saavad ettevõtjad tänu Eesti töötukassale
13–16-aastaste noorte tööle võt-

misel tagasi 30% neile makstud
palgast. STEP-programmis olevate kuni 29-aastaste noorte puhul,
kes on ka töötukassas arvel, on
võimalik esimese aasta jooksul
50% palgast tagasi saada.

Noorele:
tule meile, me aitame!
Selleks, et alustada, on vaja täita ankeet aadressil www.step.ee
eesti või vene keeles. Pärast seda

võtab noorega ühendust STEP-i
nõustaja, kes lepib kokku kohtumise aja. Nõustaja keskendub
osaleja tugevatele külgedele ja
viib ta kokku tööandjaga, lähtudes
ettevõtte võimalustest. Juhul, kui

Lisainfo:
www.step.ee
E-post programm@step.ee
Tel 5860 2686

Tallinna abimeetmed korteriühistutele 2021. aastal
2021. aastal panustab linn korteriühistutesse mitmesuguste toetuste kaudu üle 1,36 mln euro.
Eha Võrk
Tallinna abilinnapea

Tallinn pakub korteriühistutele nii rahalist
toetust hoonete renoveerimiseks ja hoovialade korrastamiseks kui ka seminarides
osalemise võimalust ja tasuta nõustamist.
Nõu ja abi saab küsida mitmest kohast
2019. aasta oktoobris tegevust alustanud
Tallinna Korteriühistute Teabekeskus jätkab ka sel aastal, sealt saavad probleemidele lahenduse leidmiseks mitmekülgset
tasuta nõu ja abi nii korteriühistute juhid
kui ka tavalised korteriomanikud. Teabekeskus tegeleb nõustamise, lepitamise,
arenguseminaride ja koolituste korraldamise, toetuste jagamise ja linnaametite ülese
koordineeriva tegevusega.
Teabekeskuse tegevuse käigus saadava
info ja halduspraktika põhjal võib Tallinna linn edaspidi esitada ka vajaduspõhiseid ettepanekuid korteriomandi- ja
korteriühistuseaduse täiendamiseks.
Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7) saavad korteriühistute
juhid ja korteriomanikud tasuta nõu ja tarvidusel ka lepitusteenust. Vajadusel suunatakse abivajaja pädeva spetsialisti juurde,
kui nõustaja ise mõnele küsimusele süvitsi
vastata ei oska.

Nõu ja abi saamiseks on korteriühistutel
teisigi võimalusi:
• tulla Eesti Korteriühistute Liidu nõustamisele linnavalitsuse teenindussaalis;
• Pöörduda Lasnamäe linnaosa valitsuses
tegutsevasse komisjoni (eelregistreerimine
tel 5625 7713), mis tegeleb nii nõustamise
kui ka lepitustega;
• küsida nõu Tallinna linnavaraametist (Vabaduse väljak 10). Nõustamisele tuleb eelregistreerida telefonil 6404500.
Probleemide lahendamisel aitab
korteriühistukomisjon
Korteriomanikud ja ühistujuhid tunnevad
puudust lepitavast vahemehest, kes aitaks
osapooli ühiste arusaamade kujundamisel
ja probleemide lahendamisel. Siin tulebki korteriomanikele appi Tallinna linn, kes
moodustas 2020. a kevadel ajutise korteriühistukomisjoni. Selle komisjoni otsused
on soovituslikku laadi ja komisjon ei lahenda rahalisi vaidlusi. Komisjoni töökord ja
avalduse vorm on leitavad aadressil: tallinn.ee/korteriühistu.
Linnaosade valitsused korraldavad regulaarselt infopäevi ühistutele olulistel teemadel ning linn organiseerib nüüd juba
traditsiooniks saanud elamumajanduskonverentsi, millel lahatakse ühistute toimimist mõjutavaid teemasid. Korteriomanike
teadmiste täiendamiseks jätkuvad ka eesti
ja venekeelsed tasuta arenguseminarid ja
koolitused.
Toetused korteriühistutele
Hoovide korrastamiseks saab korteriühistu toetust taotleda kahe meetme kaudu.

„Hoovid korda“ pakub suuremahuliste tegevuste rahastamiseks kuni 16 000 eurot
hooviala turvalisemaks, atraktiivsemaks
ja funktsionaalsemaks muutmiseks. Näiteks saab toetust parkimisala rajamiseks,
prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamiseks, istumisala väljaehitamiseks, abihoone lammutamiseks ja uue ehitamiseks,
teede remondiks. Linn toetab ka rattahoidjate ja elektrijalgrataste laadimisvõimaluste paigaldamist. „Hoovid korda“ taotluste
esitamise tähtaeg on 1. märts. Kõiki teisi
toetusi korteriühistutele on võimalik taotleda aastaringselt kuni meetme eelarve lõppemiseni.
Rohelise õue väiketoetuse (kuni 600 eurot)
abil saab haljastada korterelamu ümbrust,
osta taimede jaoks betoonvaase ja ampleid, rajada hekki, istutada lilli, teha puudele hoolduslõikust, rajada või taastada
muru.
Tallinn toetab ka korterelamu energiatõhususe ja ohutusega seotud tegevusi. Neist
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 elamus rõdude seisukorda hindama. Jätkame rõdude

ja varikatuste auditi jätkutegevusega, mis
toetab kuni 10% ehitustööde maksumusest, kuid maksimaalselt 10 000 eurot auditi aruande kohaselt vajalike tegevuste
elluviimiseks.
Tuleohutustoetuse eesmärk on toetada
korteriühistuid päästeameti ettekirjutuse
kohaselt vajalike tööde rahastamisel, et
parandada korterelamu tuleohutust. Tuleohutustoetuse ülemmäär on 50% korterelamu tuleohutuse parandamise tööde
maksumusest, kuid maksimaalselt 5000
eurot kuni üheksakorruselise korterelamu
kohta ning kuni 10 000 eurot tornelamute
puhul.
Linnaosavalitsuste panus
Linn aitab ühistuid ka mitterahaliste tegevustega – linnaosade valitsustel on õigus
anda parkimisprobleemi lahendamiseks
olemasolev parkimisrajatis, mis piirneb
korterelamu kinnistuga, tasuta korteriühistu kasutusse tavapäraselt viieks aastaks.
Siinjuures on tingimuseks, et sellega ei rikuta naaberkinnistute huve.
Kui korteriühistu on omavahendite arvelt
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, seega tuleb isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemiseks pöörduda
linnaosa valitsusse. Isiklik kasutusõigus
seatakse tasuta 15 aastaks. Korteriühistu
peab parkimisrajatist ise hooldama ja tagama selle heakorra vastavalt Tallinna linna
heakorra eeskirjale.

Unistad uutest oskustest ja teistmoodi tööst?
Meie usume, et unistuste teoks tegemise
võti seisneb õppimises!
Uuri lähemalt www.mehaanikakool.ee
ja kandideeri õppima väärt ametit
4. taseme esmaõppes
• Kinnisvarahooldaja, 4. tase
• Veevärgilukksepp, 4. tase

Kogemustega meistrile pakume
oskuste arendamiseks jätkuõpet
5. taseme õppekavadel
• Automaatik-tehnik
• CNC metallilõikepinkide (frees- ja treipingid)
operaator (vastuvõtt kuni 15.01.21)
• Kinnisvara heakorrameister

AVAB UUE ESINDUSE

TÄHESAJU KESKUSES
Uues esinduses pakume tööd

AUTODIAGNOSTIKULE ja AUTOREMONDILUKKSEPALE

Vastuvõtu info:
tel. 5695 2740 Anna Reren,
õppeinfo spetsialist
anna.reren@
mehaanikakool.ee

RAUDKINDEL
TULEVIK!

• AUTOMAATIKA
• AUTO
• EHITUS
• METALL
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
www.mehaanikakool.ee • kool@mehaanikakool.ee • tel 636 0110

Dokumentide vastuvõtt
https://sais.ee/
kuni 22.01.21
Koolis:
E K N 8:00 – 16:30
T R 8:00 – 15:30
kuni 25.01.21.
Kandideerimisel
on nõutavad:
- Isikut tõendav dokument
- Avaldus
- Vähemalt põhiharidust
tõendav kooli lõputunnistus koos hinnetelehega
(originaal või notariaalselt
või dokumendi originaali
alusel koolis kinnitatud
koopia).

Ootused kandidaadile: erialane haridus või -töökogemus, autojuhiload,
eesti keele oskus suhtlustasandil, hea tehniline taip ja huvi valdkonna vastu.
Saada oma CV heino@forss.ee
OÜ Forss on 1991. aastal asutatud ettevõte, kelle põhitegevus on
autoremont ja autovaruosade jae- ja hulgimüük. Autovaruosi pakub Forss
peamiselt saksa automarkidele ning autoremonti teostab VW, Audi
ja Škoda sõidu- ja tarbeautodele.

Forss Peetri
Allika tee 12

Forss Tallinn
Mooni 30

Forss Tartu
Aardla 23c

COVID-19

Valuravi

järgne taastusravi

TEGEVUSLUBA NR L03690

Füsioteraapial on äärmiselt oluline roll COVID-19
põdenud inimeste varasel ja jätkuval rehabilitatsioonil
Taastusravisse on oodatud inimesed pärast ägedat hingamisteede
infektsiooni ka COVID-19, kellel esineb nõrkust, hingeldust või õhupuudust.
Taastusarsti vastuvõtt
• Dr Aleksandra Butšelovskaja
• Dr Eduard Tsvetkov

Perearst või eriarst väljastab saatekirja
taastusarsti vastuvõtule

Algab taastusravi füsioterapeudi
juhendamisel
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OÜ VÄVARS
KÜLASTA
MEIE
KAUPLUSED !
TERE
TULEMAST !
Kardinasalong Vuaal
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

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 !
ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

Hoolitseme Sinu
nägemise eest!
Põhjalik nägemiskontroll
Prilliraamid suurtele ja väikestele
Nägemise abivahendid
Asjatundlik personal
2553
Broneeri aeg: 660
virbi@silmatervis.ee
Virbi 10, Tallinn www.silmatervis.ee

