
Kohalikud valimised: 
oluline info

11.–17. oktoobrini toimuvad 
üle Eesti kohaliku 
omavalitsuse volikogu 
valimised 
Hääletamisõigus
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa 
Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 
16-aastaseks ja kes on sisse kirjutatud vastavas 
vallas või linnas.

Hääletamisõigus on ka Eesti kodakondsust 
mitteomaval Tallinna elanikul:
• kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks;
• kes elab Eestis pikaajalise elamisloa alusel ja 

kel on nn hall pass;
• kes elab Eestis pikaajalise elamisloa alusel 

ning on kolmanda riigi (Vene Föderatsiooni, 
Ukraina, Valgevene jne) kodanik;

• kes elab Eestis alalise elamisõiguse alusel;
• kes on sisse kirjutatud vastavas vallas või lin-

nas, näiteks Lasnamäel.

Hääletamisõigus puudub isikul, kes on vali-
misõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või on 
kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab 
vanglakaristust.

Kodus hääletamine
Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva 
põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruu-
mis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus 
hääletamise taotluse saab esitada juhul, kui va-
lija asub oma elukohajärgse valimisringkonna 
territooriumil. Kodus hääletamine toimub ainult 
15.–17. oktoobril kella 9–20ni.

Valijal tuleb esitada kirjalik taotlus kodus hää-
letamise korraldamiseks hiljemalt 17. oktoobril 
2021 kella 14ks elukohajärgsele Tallinna linna-
osavalitsusele. E-kirjaga saab taotluse esitada 
elukohajärgsele linnaosavalitsusele e-posti aad-
ressil Lasnamae.elukoht@tallinnlv.ee.

Telefoni teel saab esitada taotluse 15. ja 
16. oktoobril 2021 kella 12–20ni ning valimis-
päeval, 17. oktoobril kella 9–14ni. Lasnamäel 
võetakse kodushääletamise soovid vastu telefo-
ninumbritel 645 7740 ja 645 7732.

Kodus hääletamise taotluses peab nimetama 
valija nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbri 
ning kodus hääletamise põhjuse. Viimaseks võib 
olla terviseseisund; kõrge iga; rasked teeolud; 
transpordivõimaluse puudumine või muud põh-
jused, mis takistavad valijat kodust lahkumast. 
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole 
põhjendatud, teavitab ta taotluse esitajat taotlu-
se rahuldamata jätmise asjaoludest.

Linnaosa vanem 
Vladimir Svet vastab 
elanike küsimustele 
neljapäeviti 
ajavahemikul  
kell 15-16  
telefoninumbril  
645 7780
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TASUTA
Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. oktoobri 
seisuga 117 673 inimest. Septembrikuuga võrreldes  
suurenes elanike arv 54 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Järgmine peatus – klindipark 
Lasnamäe, Kesklinna ja Pirita piiril 
kulgevale paeklindile kavatsetakse ra-
jada katkematu, ligi üheksa kilomeetri 
pikkune klindipark ehk sidus ja ter-
viklik teekond, mida iseloomustaksid 
looduslik mitmekesisus ja loodus-
kesksed lahendused. 

Klindipargi idee keskmes on olemasole-
va looduskoosluse säilitamine ja väär-
tustamine, mis tähendab, et sekkumine 
klindiala kujundamisel on minimaalne 
ning vajalik peamiselt selleks, et tagada 
linlastele turvalised jalgsi- ja rattaga liiku-
mise võimalused ning luua ilusa (mere)
vaatega puhkenurgad.

Planeeritava klindipealse pargi tee-
kond algab Tartu maanteest ning kulgeb 
kuni Pallasti sillani mööda Lasnamäe tä-
navat, seejärel jätkub mööda Valge täna-
va äärt kuni Narva maanteeni välja. Pargi 
põhiosaks kujuneb Mäe tänavast algav 
Suhkrumäe paekallas. Edasi läbib ka-
vandatava pargi teekond Narva maantee 
äärset nõlva ja lõpeb Pirita jõeorus.

Klindiparki iseloomustab looduslike 
väärtuste rohkus, muuhulgas asub seal 
Maarjamäe paekallas, mis võeti 1992. 
aastal Lauluväljakust kuni Kose teeni 
looduskaitse alla. Maarjamäe klindil asuv 
loopealne on kasvukohaks väärtuslikele 
taimekooslustele, millesse kuuluvad mit-
med haruldased taimeliigid. Siin asub ka 
klindialune mets, iseloomulik mikrokliima 
on loonud head tingimused omalaadse 
metsatüübi tekkeks, mida tänu lopsa-
kusele võib kirjeldada kui põhjamaist 
džunglit. Paekalda jalamil on ka rohkelt 

allikaid, mis toituvad Lasnamäe paelaval 
lubjakivilõhedesse imbunud veest, seal-
hulgas Varsaallikad, Purde juga ja Kat-
leri oja. Lauluväljaku lähistel lõikub pae- 
platoosse Hundikuristiku oja. Maastikuli-
selt kauneimaks piirkonnaks on Pirita ür-
gorg klindipargi idapoolses otsas.

Klindipargi kontseptsiooni tutvusta-
mine ja kaasamistegevused algavad ok-
toobrikuus ja kestavad kuni talve alguse-
ni. Selle aja jooksul on klindiga piirnevate 
asumite elanikel ja teistel huvilistel võima-
lus kaasa rääkida linna pikima rohelise 
teekonna kujundamisel. Kogutud ideede 
alusel asub linn koostama lähteülesannet 
maastikuarhitektuurilise konkursi jaoks.

Pargi loomisel saavad kaasa rääkida ka kohalikud elanikud.

Abipakid vähekindlustatud üksikvanuritele
Anname teada, et Lasnamäe linnaosa valitsus kor-
raldab taas abipakkide jagamise, toetame esmatar-
bevahendite ja toiduainete pakiga Lasnamäel ela-
vaid üksikuid vanaduspensionäre, kelle sissetulek 
jääb alla 582 euro.

Abipaki taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
• tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Lasnamäel;
• ta elab oma kodus üksi (korterisse ei ole kedagi peale 

tema enda elama registreeritud) ja
• ta saab vanaduspensioni ning tema kuusissetulek on 

väiksem kui 582 eurot.

Abipakke hakatakse väljastama alates 8. novemb-
rist Lasnamäe linnaosa valitsuses (Pallasti 54) ning eel-
nev registreerimine selleks ei ole vajalik. Pakk koosneb 
erinevatest toiduainetest ja lõhnavabast kodukeemiast, 
mis on pakendatud kahte eraldi kotti. 

Kui on küsimusi seoses abipakiaktsiooniga, siis on 
võimalik helistada tööpäeval (E-R) ajavahemikus 9.00-
16.00 Lasnamäe linnaosa valitsuse infotelefonile 645 
7755 või saata e-kiri aadressil Lasnamae@tallinnlv.ee.

Abipaki kättesaamiseks tuleb esitada isikut tõendav 
dokument. Nii tagame, et abipakid jõuavad abivajaja-
teni.

Võimalike arusaamatuste vältimiseks märgime, et 
tegemist ei ole igakuise toetusega.

Pargi teekond algab Lasnamäe tänaval ja lõpeb Pirita jõeorus.

Klindialust metsa kirjeldatakse 
põhjamaise džunglina.
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Kõik valima!

Selles ajalehenumbris räägime eel-
seisvatest valimistest. Vabad valimised 
on demokraatliku riigi alustala ning va-
limistel meelepärase kandidaadi poolt 
hääletamine vastutustundliku käitumise 
tunnus. Eestis on kolme tüüpe valimisi, 
kus rahvas saab hääletada ja seeläbi 
riiklikul, üle-euroopalisel või kohalikul 
tasandil poliitikat suunata: Riigikogu, 
Euroopa Parlamendi ja kohaliku oma-
valitsuse volikogu valimised. Just vii-
mased oktoobrikuus aset leiavadki. 
Erinevusi on valimiste vahel mitmeid, 
kuid kindlasti peab märkima, et KOV 
valimistel on hääleõigus rohkematel ini-
mestel kui näiteks parlamendivalimistel. 
Oktoobris saavad hääletada 16-aasta-
sed ja vanemad Eesti kodanikud ning 
Eestis alaliselt elavad Euroopa Liidu ko-
danikud või pikaajalise elaniku elamis-
loa või alalise elamisigusega muu riigi 
kodanikud või kodakondsuseta isikud.

Ometi ei tule kõik hääleõiguslikud 
inimesed valima. Näiteks 2013. aastal 
käis Tallinnas valimas 64% valijatest 
ehk siis ligi kolmandik inimestest jättis 
oma võimaluse kasutamata. Järgmisel 
korral rauges valimisaktiivsus veelgi. 
Nelja aasta eest käis Lasnamäel vali-
mas 52% valijatest, mis vastab Tallin-
na (53,6%) ja riigi keskmisele näitajale 
(53,3%). KOV valimiste näitajaid ei saa 
üks-ühele Riigikogu või Euroopa Parla-
mendi omadega kõrvutada, sest ring-
konnad moodustatakse teistmoodi ning 
erineb ka valijaskond. Siiski toome ära 
veel mõned numbrid: viimase kümnen-
di jooksul toimunud Riigikogu valimistel 
jäi valimisaktiivsus üle terve Eesti 63,5–
64,2% vahele. Euroopa Parlamendi 
valimised huvitavad inimesi ilmselgelt 
vähem: viimati võttis hääletusest osa 
kõigest 37,6% valijatest. 

Eesti ja Tallinna võrdlemisi tagasi-
hoidlikud valimisaktiivsuse tulemused 
ei erine kuigi palju naabrite omadest. 
Näiteks tänavu Soomes toimunud ko-
halikel valimistel käis Helsingis oma 
häält andmas 61,7%, eelmisel korral oli 
põhjanaabrite pealinna näitaja sama: 
61,8% valijaid. 2017. aastal toimunud 
Riia linnavolikogu valimistest võttis osa 
58,64% valijatest, 2020. aastal langes 
valimisaktiivsus koguni 40,58% peale.

Kõrgem valimisaktiivsus näitab, et 
riigis või linnas toimuv läheb inimestele 
korda. Mida rohkem inimesi osaleb vali-
mistel, seda parema esinduskogu saa-
me valimiste järel. Seega, kõik valima! 

Hiljuti avatud pargis toimuvad sel sügisel treeningud 
igas vanuses külalisele. 
Augustikuu lõpus avatud pargis on hulganisti vaba aja veetmise 
võimalusi, mis on toonud parki palju külastajaid ka teistest linna-
osadest. Jalutajatele ja spordiharrastajatele on lisaks pargivahti-
dele ja munitsipaalpolitseile abiks turvafi rma ning külastatavuse 
tipptundidel ka meedikud. 

Lasnamäe suurima pargi mitmekesiste võimaluste tutvus-
tamaks toimuvad seal sügisel mitmesuguse suunitlusega tree-
ningud.

Kepikõnd ja välitrenažöörid eakatele
Tondiraba parki kolisid kepikõnnitreeningud oma alalisest toi-
mumispaigast – Pae pargist – oktoobrikuus. Kepikõnnikolma-
päevadel saab selle spordiala põhitõdede kõrval omandada 
ka baasteadmisi välitrenažööride kasutamiseks. Treeningud 

toimuvad 6., 13., 20. ja 27. oktoobril algusega kell 11. Kogune-
mine Tondiraba jäähalli peaukse vastas parklas terviseradade 
poolses küljes. 

Treeningud toimuvad kepikõnniinstruktori Rene Meimeri ju-
hendamisel. Osavõtt ja keppide rent on tasuta. Eelregistreerimi-
ne ja täiendav info tel 645 7702.
Noortetreeningud
Treeningud toimuvad 31. oktoobrini: 
• Reedeti kell 16.00–17.30: tõukeratta street style’i sõitmise 

treening. 
• Laupäeviti kell 14.00-15.30: pumptrack’i töötuba. 
• Pühapäeviti kell 14.00–15.30: tõukeratta/rula/BMXi park sty-

le’i sõitmise treening. 
• Pühapäeviti kl 14.00–15.30 (v.a 10.oktoober) – välijõusaa-

li treening Ott Kiivikaga. Trennid toimuvad korvpalliväljaku 
kõrval asuvas jõuvälilinnakus.

Külmadele vastu Tondiraba pargis

Oktoobrikuus algab iganädalane eakatele mõeldud 
tasuta fi lmi- ja loenguprogramm „Kuldne sügis“.

Sarja avaloeng 5. oktoobril kl 12 keskendub Lasnamäe 
tulevikule, kõneleb arhitekt ja linnaplaneerija Oliver Alver. 
19. oktoobril toimuv loeng keskendub koroonaviirusele ja 
sellega seotud ohtudele ning seda peab kl 11 Eesti Pere-
arstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller. 2. novemb-
ril toimuv loeng keskendub tervislikule eluviisile, kõneleb 
kulturist, treener ja terviseedendaja Ott Kiivikas. Mitmed 
järgnevad loengud on pühendatud Lasnamäe ajaloole.

Loengud on tasuta ning eelregistreerimine pole vaja-
lik. Eestikeelsed loengud toimuvad teisipäeviti algusega 
kl 12 ning venekeelsed samal päeval algusega kl 14, 
kui pole märgitud teisiti. Ühe loengu kestus on ligikaudu 
1 tund. Loengud toimuvad Lindakivi kultuurikeskuses 
(J. Koorti 22).

Lisaks loengutele algab ka tasuta fi lmisari Lasnamäe 
eakatele. Filmid linastuvad Apollo kinos Ülemiste kesku-
se 2. korrusel (Suur-Sõjamäe 4), kuhu Lasnamäelt saab 
mugavalt kohale bussidega nr 7, 49 ja 65. 

12. oktoobril kl 11.00 linastub kogupere komöödia 
„Kratt“ (Eesti 2020) ning 26. oktoobril kl 11.00 komöödia ja 
draama žanris fi lm „Kotkatiivul“ (USA 2021). Filmid on va-
rustatud eesti- ja venekeelsete subtiitritega. Tasuta fi lmi 
vaatamiseks on vaja eelnevalt registreeruda. Selleks 

palume helistada numbritel 645 7702 või 645 7719 või 
kirjutada aadressile lasnamae@tallinnlv.ee.

Infot järgmiste Lasnamäe „Kuldse sügise“ sarja raames 
toimuvate loengute teemade ja fi lmide kohta saab edaspidi 
Lasnamäe Lehest ja kodulehelt tallinn.ee/lasnamae.

Kohapeal toimub COVID-tõendite kontroll (läbitud 
vaktsineerimiskuuri, haiguse läbipõdemise või negatiivse 
testi kohta) ning saab teha ka tasuta kiirtesti. Kiirtesti te-
gemiseks peab kohale tulema vähemalt 30 minutit enne 
ürituse algust.

"Kuldne sügis" muudab hooaega sisukamaks

Oktoobrikuus ootab Confi do vakt-
sineerimisbuss Lasnamäe eri pai-
gus kl 11–19 inimesi vaktsineeri-
ma. Kaitsepookida saab Moderna, 
Pfi zeri või Jansseni vaktsiiniga.

Vaktsineerima on oodatud kõik Eesti 
elanikud alates 12. eluaastast. Täis-
kaitse saavutamiseks on väga oluline 

läbida kogu vaktsineerimiskuur ja mit-
te loobuda teisest kaitsesüstist. Teise 
kaitsesüsti aja ja koha saab teada esi-
mese doosi tegemisel. Vaktsineerima 
tulles peab kaasa võtma ID-kaardi või 
passi, eelnev registreerimine ei ole 
vajalik. Vaktsineerimisele pääseb ela-
va järjekorra alusel, kuid soovi korral 
on võimalik aeg vaktsineerimisbussi 

eelnevalt registreerida ja broneerida 
läbi digilugu.ee. Vaktsineerimisbuss 
tegutseb Lasnamäel koostöös Confi -
do Meditsiinikeskusega.

Lisainfo vaktsineerimise ja vaktsii-
nide kohta www.vaktsineeri.ee, tele-
fonil 1247 (iga päev kell 8–20 eesti, 
vene ja inglise keeles) ja 605 1529 
(E–R kl 8–17).

Vaktsineerimisbuss jätkab tööd 
oktoobri keskpaigani



21. septembril toimus Lasnamäe lin-
naosakogu senise koosseisu viimane 
koosolek, millega lõppes ka linnaosa-
kogu pikaaegse liikme Elmar-Johannes 
Truu töö linnaosakogu esimehena. Lin-
naosakogu uus koosseis selgub pärast 
kohalikke valimisi, Elmar-Johannes 
Truu aga jagab Lasnamäe Lehele oma 
mõtteid linnaosakogu rollist ja lootustest 
seoses järgmise koosseisuga.

Kui kaua olete olnud linnaosakogu 
esimees ja miks lahkute?

Lasnamäe linnaosakogu esimees olen 
olnud nüüd kolm koosseisu järjest, 
st kokku 12 aastat. Linnaosakogu, tollal 
veel linnaosa halduskogu lihtliige olin 
aga juba 1993. aasta valimiste järel. Lin-
naosavalitsus asus siis Narva maanteel 
ja linnaosa areng toimus Eesti iseseis-
vuse taastamise järel vägagi aeglaselt.

Küsimusele, miks lahkun ega kandi-
deeri enam nendel valimistel, on vastus 
lihtne – minu aeg poliitikas saab täis, 
mul on seitse lapselast ja viis nooremat 
neist vajavad mind rohkem kui poliitika. 

Mul on siiras heameel Lasnamäe 
arengu üle viimastel aastatel – see on 
olnud muljetavaldav. Kuid nagu Lasna-
mäe, nii peab ka kogu Tallinn arenema 
edasi, ja elu on näidanud, et selleks on 
vaja uusi ideid ja aktiivseid tarkade mõ-
tetega kaasaegseid tegijaid. 

Milline võiks teie nägemuses olla lin-
naosakogu roll tulevikus, 5 ja 50 aas-
ta pärast?

Nii suures linnaosas nagu Lasnamäe 
oleks vaja anda linnaosakogule rohkem 
otsustusõigust linnaosa arengut puu-
dutavates küsimustes. Lasnamäe on 
ju elanike arvult suurem kui ükski teine 
Eesti linn (v.a Tallinn), kuid linnaosako-
gul on volitusi vähem kui linnade voli-
kogudel. 

Ma saan hästi aru, et Tallinna juhi-
takse ühtse seaduse alusel kõikides 
linnaosades, kuid linnaosade suurus ja 
eripära peaks andma teatud suuremaid 
volitusi linnaosade kogudele. 

Mida soovitaksite värsketele linna-
osakogu liikmetele?

Soovitan kõigile, kes kandideerivad, 
võimalikult palju kohtuda Lasnamäe ini-
mestega, et teada saada nende arva-
musi, mõtteid ja ettepanekuid elu edasi-
viimiseks Lasnamäel. Linnaosakogu 
liikmeks saades aga mitte neid unusta-
da, vaid kaasa aidata sellele, et soovitu 
saaks ka ellu viia.
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Elmar-Johannes Truu: 
Lasnamäe areng on olnud 
muljetavaldav

• 10.00-10.30 Meeliku/Kiviriku ristmikul

• 10.40-11.10 Katleri staadioni juures pakendi- 
konteinerite kõrval

• 11.20-11.50 Linnamäe tee tänava ääres parklas  
Linnamäe tee 4 juures

• 12.00-12.30 Läänemere tee 66 ja 70/1  
vahelisel parkimisalal

• 12.40-13.10 Ümera 54 ees

• 13.20-13.50 Kärberi 34b ja 40 vahelisel alal

• 14.00-14.30 Kärberi 4 ees

• 14.40-15.10 Raadiku tn 8 vastas olev roheala UUS!

• 15.20-15.50 Punane 63 ja 65 ees asfaldiplatsil  
(Vilisuu tänava poolsel küljel)

• 16.00-16.30 Virbi 20 juures

• 16.40-17.10 J. Koorti haljasala Liikuri ja Vana-Kuuli 
ristmiku juures parklas

• 17.20-17.50 P. Pinna 19 vastas  
(P. Pinna 12 küljel) 

• 18.00-18.30 Pae 80 parklas

• 18.40-19.10 Pallasti 30a parklas  
(Asunduse bussipeatuse juures)

Ohtlike jäätmete 
kogumisring 
Lasnamäel

ÄRA SAAB ANDA: 
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, aku-
happeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid, 
liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamürke, 
väetiste jääke, foto- ja muid olmekemikaale, elav-
hõbedajäätmeid, sh päevavalguslampe, elektri- ja 
elektroonikajäätmeid.

• 10.00-10.30 на перекрёстке Меелику и Кивирику

• 10.40-11.10 возле стадиона Катлери у пункта 
сбора упаковки

• 11.20-11.50 на парковке возле Линнамяэ теэ 4

• 12.00-12.30 в зоне парковки Ляянемере теэ 66 и 
70/1

• 12.40-13.10 перед Юмера 54

• 13.20-13.50 между Кярбери 34b и 40

• 14.00-14.30 перед Кярбери 4

• 14.40-15.10 зона озеленения напротив Раадику 8 
НОВОЕ!

• 15.20-15.50 на асфальтной площадке перед 
Пунане 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу)

• 16.00-16.30 возле Вирби 20

• 16.40-17.10 у перекрёстка зелёная полоса Коорти 
на Лийкури и ул. Вана-Куули

• 17.20-17.50 напротив П. Пинна 19  
(со стороны П. Пинна 12)

• 18.00-18.30 на парковке перед Паэ 80

•  18.40-19.10 на парковке Палласти 30a  
(возле остановки Асундусе)

Круг сбора 
опасных отходов 

в Ласнамяэ 

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ: 
батарейки и аккумуляторы, остатки масел 

и прочих смазочных веществ, просроченные 
лекарства, садовые ядохимикаты и удобре-

ния, фото- и другую бытовую химию, моющие и 
дезинфицирующие средства, топливные фильтры 

и использованную ветошь, содержащую опасные ве-
щества или загрязнённую ими упаковку, содержащие 
ртуть отходы, лампы дневного света, отходы электрони-
ки и другого электро-оборудования, растворители и их 
содержащие краски, лаки, клеи.

ГРАФИК ОСТАНОВОКAJAGRAAFIK JA AUTO PEATUMISKOHAD
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Ohtlikke jäätmeid 
võib ka ise viia 
kõigisse Tallinna 
jäätmejaamadesse ja 
kogumispunktidesse.

Опасные отходы 
также можно сдать на 

городских станциях 
и специальных 

пунктах приёма.
jäätmejaamadesse ja 
kogumispunktidesse.

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/jaatmed 
ja veebikaardil 
www.tallinn.ee/g15100s141186

Дополнительная информация: 
www.tallinn.ee/othod 
и на карте 
www.tallinn.ee/g15100s141187

Tänumedalid 
Lasnamäe 
eakatele

Aadu Jõgiaas, Tallinna Pensionäride 
Ühenduse esimees

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ju-
hatuse koosolekul tekkis arutelu, et me 
ei ole piisavalt tunnustanud praeguste 
pensionäride hulka kuuluvaid inimesi, 
kes võtsid osa poliitilistest protsessi-
dest, mis viisid 30 aastat tagasi ise-
seisvuse taastamiseni, ja on ka hiljem 
olnud Eesti arengule pühendunud ühis-
konnaliikmed. Koosolijate poolt tehti 
ettepanek asutada Tänumedal, mille-
ga tunnustada inimesi, kes on andnud 
oma tubli panuse Eesti riigi ja ühiskonna 
heaks nii enne taasiseseisvumist kui ka 
viimase 30 aasta jooksul. Kandidaatide 
esitamine jäi kohalike algorganisatsioo-
nide ülesandeks. Lasnamäe elanikest 
pälvisid EPÜL Tänumedali Kalle Aljas, 
Arvi Allos, Tatjana Beregovskaja, Marju 
Illaste, Rutti Kink, Liia Lepik, Kalju Nurm, 
Elmar-Johannes Truu ja Tiiu Võrno.



Eelhääletamine 
maakonnakeskuste 
jaoskondades

11.–14. oktoobril kella 12–20ni 
saab hääletada järgmistes Las-
namäe valimisjaoskondades:
• nr 36 – Paepargi Maxima XX, 

Paepargi tn 57. Tel 5430 1036.

• nr 37 – Smuuli Maxima XX, 
J. Smuuli tee 9. Tel 5430 1037.

• nr 42 – Lasnamäe Centrum, 
Mustakivi tee 13. Tel 5430 1499.

• nr 46 – Linnamäe Maxima XXX, 

Linnamäe tee 57. Tel 5430 1046.
• nr 49 – Ümera Keskus, Laagna 

tee 80. Tel 5430 1049.
• nr 50 – Kärberi Keskus, Kärberi 

tn 20. Tel 5430 1050.

• nr 51 – Ülemiste Keskus, Suur-Sõ-
jamäe tn 4. Tel 5430 1051.

• nr 53 – Tondiraba Spordikesku-
se hooviala, Varraku tn 14. Tel 
5430 1053.

Lasnamäe Leht Oktoober 20214

Valija saab hääletada oma valimis-
ringkonnas (Tallinnas näiteks Las-
namäel) vabalt valitud jaoskonnas. 
Valija ei ole enam seotud ühe kindla 
jaoskonnaga, kuna kasutusele võe-
takse valijate elektroonilised nime-
kirjad. 

Hääletamises ei ole midagi 
muutunud – valida saab ikka enda 
ringkonna kandidaate. Näiteks 

Lasnamäe valija, kes sai varem va-
limispäeval minna vaid oma elu-
kohajärgsesse jaoskonda, näiteks 
mõnda koolimajja, ja hääletada seal 
Lasnamäel kandideerivate kandi-
daatide poolt, saab nüüd valida en-
dale sobivaima jaoskonna kõikidest 
Lasnamäe linnaosas avatud jaos-
kondadest ja hääletab ikka Lasna-
mäe kandidaatide poolt.

Lasnamäe valimisjaoskonnad

Hääletamine elukohajärgse 
valimisringkonna valimisjaoskondades
15.–16. oktoobrini kella 12–20 saab Lasnamäe elanik eelhääletada ükskõik millises allpool 
loetletud elukohajärgse valimisringkonna valimisjaoskonnas. 
Valimispäeval, 17. oktoobril on kõik jaoskonnad avatud kella 9–20.

Nr 32 
Tallinna 
Teeninduskool, 
Majaka tn 2. 
Tel 5430 1032.

Nr 33
Lasnamäe 
Spordikompleks, 
Pae tn 1. 
Tel 5430 1033.

Nr 35
Lasnamäe 
Gümnaasium, 
Pae tn 59. 
Tel 5430 1035.

Nr 37 
Smuuli Maxima XX, 
J. Smuuli tee 9. 
Tel 5430 1037.

Nr 34
Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse hoone, 
Pallasti tn 54. 
Tel 5430 1034.

Nr 36 
Paepargi Maxima XX, 
Paepargi tn 57. 
Tel 5430 1036.

Nr 38 
Kultuurikeskus 
Lindakivi, 
J. Koorti tn 22. 
Tel 5430 1498.

Nr 39 
Tallinna Laagna 
Gümnaasium, 
Vikerlase tn 16. 
Tel 5430 1039.

Nr 40 
Lasnamäe 
Vene Gümnaasium, 
J. Koorti tn 23. 
Tel 5430 1040.

Nr 42 
Lasnamäe Centrum, 
Mustakivi tee 13. 
Tel 5430 1499.

Nr 44 
Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium, 
K. Kärberi tn 9. 
Tel 5430 1044.

Nr 41 
Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium, 
Martsa tn 2. 
Tel 5430 1041.

Nr 43 
Tallinna Mahtra 
Põhikool, 
Mahtra tn 60. 
Tel 5430 1043.

Nr 45 
Tallinna Linnamäe 
Vene Lütseum, 
Linnamäe tee 10. 
Tel 5430 1045.

Nr 47 
Tallinna Linnamäe 
Vene Lütseumi 
gümnaasiumihoone, 
Läänemere tee 31. 
Tel 5430 1047.

Nr 46
Linnamäe 
Maxima XXX, 
Linnamäe tee 57. 
Tel 5430 1046.

Nr 48 
Tallinna Läänemere 
Gümnaasium, 
Vormsi tn 3. 
Tel 5430 1048. 

Nr 50 
Kärberi Keskus, 
Kärberi tn 20. 
Tel 5430 1050.

Nr 52 
Vikerlase 
kaubanduskeskus, 
Vikerlase tn 19. 
Tel 5430 1052.

Nr 49 
Ümera Keskus, 
Laagna tee 80. 
Tel 5430 1049.

Nr 51 
Ülemiste Keskus, 
Suur-Sõjamäe tn 4. 
Tel 5430 1051.

Nr 53 
Tondiraba 
Spordikeskuse 
hooviala, 
Varraku tn 14. 
Tel 5430 1053.



Lasnamäe linnaosa 
kandidaatide koondnimekiri
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Olulisemad 
muudatused valimistel
Valija saab hääletada oma valimisringkonnas 
(Tallinnas linnaosas) vabalt valitud jaoskonnas. 
Valija ei ole enam seotud ühe kindla jaoskonna-
ga, kuna kasutusele võetakse valijate elektroo-
nilised nimekirjad. Hääletamises ei ole midagi 
muutunud – valida saab ikka enda ringkonna 
kandidaate. Näiteks Lasnamäe valija, kes sai 
varem valimispäeval minna vaid oma elukoha-
järgsesse jaoskonda, näiteks mõnda koolimaj-
ja, ja hääletada seal Lasnamäel kandideerivate 
kandidaatide poolt, saab nüüd valida endale 
sobivaima jaoskonna kõikidest Lasnamäe lin-
naosas avatud jaoskondadest ja hääletab ikka 
Lasnamäe kandidaatide poolt.

Siseministeerium saadab valijatele valija-
kaardi asemel teabelehe. Teabelehel on tut-
vustatud hääletamisõiguse tingimusi ja hääle-
tamisvõimalusi linnas. Teabeleht saadetakse 
kas elektrooniliselt või paberil ja seda ei ole 
vaja valimisjaoskonda kaasa võtta.

Pühapäeval saab valimisjaoskonnas 
e-häält pabersedeliga muuta.

Agitatsioon on keelatud vaid hääletamis-
ruumis, mujal on lubatud. Poliitiline välirek-
laam on lubatud.

Ettevaatusabinõud 
koroonatingimustes 
hääletamisel
Kui oled haige või karantiinis, hääleta ko-
dus. Seda saab teha interneti kaudu e-hää-
letades, samuti võib linnaosavalitsuse 
kaudu tellida valimiskasti koju. 

Valimisjaoskonnas ei kontrollita, kas valija 
on vaktsineeritud või mitte. Jaoskonda jõudes 

tuleks desinfi tseerida käed desinfi tseerimis-
vahendiga, mis on kohapeal kättesaadav. Sa-
muti tuleks kanda maski, mille saab vajadusel 
jaoskonnast. Isiku tuvastamisel palub jaos-
konna töötaja korraks maski eest ära võtta, et 
võrrelda inimese nägu fotoga isikut tõendaval 
dokumendil. 

Viirusepuhangu ajal aitab valimiste ohutust 
tagada varasemast suurem valimisjaoskon-
dade arv, et valijaid oleks võimalik paremini 
hajutada. Üle linna saab kuues kesksemas 
kohas hääletada välitingimustes (Lasnamäel 
– Tondiraba Jäähalli parklas), näiteks suurte 
kaubanduskeskuse parklates, mis samuti vä-
hendab riski.

Jaoskondade töötajate ohutust aitavad 
tagada respiraatorid, kindad ja läbipaistvad 
kaitsesirmid, mis tõkestavad piisknakkuste 
levikut. Samuti saavad jaoskondades valimisi 
korraldavad inimesed vajadusel ennast CO-
VID-19 suhtes kiirtestidega testida.

211  TARMO KRUUSIMÄE 
212  KALLE MUULI 
213  TÕNIS PALTS 
214  PILLE LILL 
215  ANNE EENPALU 
216  JEKATERINA RIKKAS 
217  MATIS PEDAK 
218  JEVGENI KARAVAJEV 
219  RAIVO OLMET 
220  REIN PORRO 
221  MARIS AMON-MERILAIN 
222  ANDRUS GAIDAR 
223  ROZALIA KLIMSON 
224  LAURI BERG 
225  HELBE MAASIK 
226  VLADISLAV MAŠINSKI 
227  KAI KIKAS 
228  AIVAR PAAS 
229  RALF KAUP 
230  ANRI KASK 
231  FRANK KOLDE 

C46  M0  Y90  K0

397  TIMUR SAGITOV 
398  HELLE LY TOMBERG 
399  ALEKSANDER POTOTSKI 
400  ANDREI ORPONEN 
401  ELEONORA LOGINOVA 
402  ALJONA ALEKSANDROVA 
403  ARVO KUIV 
404  JANNE KAJU 
405  PAVEL KRÕLATOV 
406  MARIKA MÄGI 
407  JÜRI-JOONAS KEREM 
408  NIKOLAI FAIST 
409  STEN KURIS 
410  ARTJOM PROTSKI 
411  LINDA MARIA LAANE 
412  LAURA LISETE ROOSAAR 

460  EDGAR SAVISAAR 
461  MIRELLE IRINA RIINA POOM 
462  MIINA TOMBERG 

509  ANDRUS VAARIK 
510  ANNE VETIK 
511  KIRILL KLAUS 
512  VICTORIA EROFEEVA 
513  ALEKSANDER VALDMANN 
514  VADIM KRISSAN 
515  ANASTASSIA JAKOBSON 
516  VLADISLAV ZAITSEV 
517  AVE HERMAS 
518  MARIA MOON 
519  JULIA GAIDUK 
520  SIRJE REBANE 
521  ANASTASSIA ARENG 
522  ANNA BORISSOVA 
523  ANASTASSIJA KUKK 
524  MILLA KURVITS 
525  MARINA LISETSKAJA-GOLUNOVA 
526  IMBI MASING 
527  JUHAN VARIK 
528  ELIZAVETA TAMMIK 
529  VEROONIKA JÕEKEERD 
530  ADELINA VOSTOKOVA 
531  KRISTINA KALDRE 
532  MEOS HOLGER KIIK
 

715  MIHHAIL KÕLVART 
716  KALLE KLANDORF 
717  VLADIMIR SVET 
718  AIVAR RIISALU 
719  MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI 
720  ERKI SAVISAAR 
721  ANASTASSIA KOVALENKO 

723  ALEKSANDR TŠAPLÕGIN 
724  DENISS PRESNETSOV 
725  IZABELLA RIITSAAR 
726  LEONID MIHHAILOV 
727  ALEKSANDR ZDANKEVITŠ 
728  MILENA POGODAJEVA 
729  DMITRI BUDÕLIN 
730  MARTIN JURTOM 
731  JEKATERINA ŠTEINMILLER 
732  ANDREI KANTE 
733  ANTS PILVING 
734  REIN VINNI 
735  HANON BARABANER 
736  IGOR JERMAKOV 
737  ALEKSANDER BESSEDIN 
738  ELENA GLEBOVA 
739  SERGEI PTŠJOLKIN 
740  RUSLANA VEBER 
741  ANDRES KOLDRE 
742  JEVGENIJA KUKK 
743  ROSTISLAV TROŠKOV 
744  NELLI PRIVALOVA 
745  ANU AUS 
746  VJATŠESLAV PRUSSAKOV 
747  VALERI KISLITSÕN 
748  ALLAN-KRIS MALLEUS 
749  JULIA SOMMER 
750  MARIA BARANJUK 
751  EDUARD KOROTIN 
752  PAVEL AFANASJEV 
753  ALEKSANDR GALAHHOV 
754  NATALIA TIMOFEJEVA 
755  IRENA VALGE 
756  GRIGORI-KAZIMIR SELIVERSTOV 
757  JULIA TROFIMOVA 
758  AADU JÕGIAAS 
759  SERGEI MAASIN 
760  MARIKA JUUSE 
761  GALINA TIMONINA 
762  VJATŠESLAV BOTŠKARJOV 
763  ŠAHRIJAR ABDULLAJEV 
764  HELLE KALDA 
765  MARK AUNAPU 
766  STANISLAV LOMUNOV 

767  VESTA IVA 
768  ANASTASIJA ŽERDETSKAJA 
769  VIKTORIA BOGDANOVA 
770  ANDRES JAAKMAN 
771  ANDREI POZDNJAKOV 
772  SERGEI NOVIKOV 
773  AARE-AIN RANNIT 
774  IRINA BRONZOVA 
775  ANDREI PILVING 
776  ALEKSANDR SAVITSKI 
777  JEKATERINA VASSILJEVA 
778  ALIISI LOKOTAR 
779  MARK JEFIMOV 
780  DMITRIY FADIN 
781  GERMAN LEVENETS 
782  KARINE OGANESJAN 

964  SVETLANA SKREBNEVA 
965  RON LUVIŠTŠUK 
966  PAVEL STARKOV 
967  JANEK ALEKSEITŠIK 
968  RENE REIMER 
969  KERTI KOLLOM SEIDELBERG 
970  VASSILI MALTSEV 
971  JANEK RAMMU 
972  KAIRI KURVITS-ROOSI 
973  KRISTO MÄGI 
974  DARJA POVALIHHINA 
975  ALEKSEI SOJUSTOV 
976  STANISLAV TITUŠKO 
977  DIANA ANDRIOT 

1035  MSTISLAV RUSAKOV 
1036  OLEG NAZMUTDINOV 
1037  DMITRI KUTŠER 
1038  EDUARD BAGLAJEV 
1039  EDUARD ŠOPP 
1040  KIRILL MURZA 
1041  SVETLANA LABUTINA 
1042  LARISSA ŠAROVA 
1043  VEERA ORLOVA 
1044  ARKADI DUBS 

1088  KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 
1089  VILJAR JAAMU 
1090  EEVE KIVI 
1091  TIIT SOORM 
1092  JANEK KAPPER 
1093  MIKO MERELAHT 
1094  RAGNAR PIKKEL 
1095  ÜLO SIIBAK 
1096  PETER-CHRISTIAN KIVISTIK 
1097  LARISSA KARPOVA 
1098  NATALJA LAKATOŠ 
1099  TOOMAS VIKS 
1100  MAREK ORAS 
1101  DIANA SUUN 
1102  NICOLE MEOS 
1103  GALINA SIRJAK 

1203  MART HELME 
1204  KERSTI KRACHT 
1205  PRIIT WILLBACH 
1206  HARRI KINGO 
1207  PIRET KOLLO 
1208  JUHAN KOBIN 
1209  KALLE ALJAS 
1210  RIINA KABI 
1211  TIIU POHL 
1212  LOORE ANTON 
1213  ANNE-MARIE KIRSIMÄE 
1214  ANNELI VELBAUM 
1215  TAAVI LEPIKO 
1216  HARRY MOOR 
1217  EDUARD ZGURO 
1218  VALDO TÕNISSOO 
1219  HORTENSIA IVANOVA 
1220  TIIA ARENBERG 
1221  RAUL ÖPIK 

Üksikkandidaadid
1276  JEVGENI SOOTS 
1277  ARTJOM TSARAJEV 
1282  SERGEI SVJATUŠENKO



Tallinna Renault’ ja Dacia esindus ABC Motors AS 
ootab oma meeskonda

AUTOREMONDILUKKSEPPA
Oled sobiv kandidaat, kui sul on eelnev autotehnikuna 
töötamise kogemus ja B-kategooria juhiluba. Saad vaevata 
aru ingliskeelsest tehnilisest kirjandusest ning oled oma töös 
iseseisev, aktiivne, täpne ja kohusetundlik. Sa oskad aega 
efektiivselt kasutada ning naudid tehniliste probleemide 
lahendamist. 

ABC Motors pakub sulle meeldivat ja sõbralikku töökeskkonda, 
kvaliteetseid töövahendeid, eneseteostamise võimalust, 
täiendkoolitust, võimalust töötada osalise koormusega ning 
motiveerivat töötasu.  

Kandideerimiseks saada CV meiliaadressile 
personal@abcmotors.ee.

Tallinna Renault’ ja Dacia esindus ABC Motors AS 
ootab oma meeskonda

AUTOPESIJAT
Oled sobiv kandidaat, kui sul on B-kategooria juhiluba ning 
oled oma töös iseseisev, aktiivne, täpne ja kohusetundlik. Sa 
oskad aega efektiivselt kasutada. Sinu tööülesanneteks on 
uute sõidukite müügieelne pesu, kasutatud sõidukite 
salongide kuiv- ja märgpuhastus, välipesu ja kleebiste 
eemaldamine.

ABC Motors pakub sulle meeldivat ja sõbralikku töökeskkonda, 
kvaliteetseid töövahendeid, eneseteostamise võimalust, 
täiendkoolitust, võimalust töötada osalise koormusega ning 
motiveerivat töötasu.  

Kandideerimiseks saada CV meiliaadressile 
personal@abcmotors.ee.

Palju õnne parima 
töökoha puhul!

Valdkonna 
keskmisest 
kõrgem palk

Tasu iga 
töötatud 
minuti eest

Täiendav 
tervise-
kindlustus

Kandideeri: pood.lidl.ee

Palju õnne parima 



• Ostame absoluutselt igas seisus autosid. 
Kustutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel. 58238310

• Võtame tööle tänavahoolduse autojuhte ja 
traktoriste. Info 51 018 03. Tasumise garantee-
rime.

Koduriided ja pesu
Rinnahoidjad, 

Läti 
12.-

Öösärgid alates 8.-
Puuvillast hommikumantlid alates 14.-

Aluspüksid alates 2,50.-

Pae 80, Bravokeskus, esimene 
korrus. Seal, kus asub postkontor

Bussid 58, 31
Peatus Uus-Pae

Viskoosist särgid, 
pidžaamad alates 

15.-

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 

ODAVDASIME
HINDU.

Enam kui 500 toodet. 

LINNAMÄE PRISMA ERIPAKKUMINE
Linnamäe tee 95, 13911 Tallinn • Avatud 24/7

Lõhe
1 kg

569

LINNAMÄE PRISMA ERIPAKKUMINE
Linnamäe tee 95, 13911 Tallinn • Avatud 24/7

69

Nõo

Fitlap õrnsoolatud 
seasisefi lee 
1 kg

579

Nõo

Fitlap õrnsoolatud 

Kana 
poolkoivad 
jogurti-
tillimarinaadis   
800 g (3,56/kg)

285

Hellus 

Keefi r 2,5%  
1 kg

075

Eesti Pagar 

Õuna-
iirisesaiake
360 g (5,53/kg)  

199

Rannarootsi 

Sealihasardell 
500 g (3,78/kg)

189

M.V.Wool

Soolalõhe 
viilutatud 
100 g (19,90/kg)

199



Crause Tantsukool
kutsub algajaid lapsi  
alates 5. eluaastast 
ettevalmistusrühmadesse  
tegelema võistlustantsuga.
Tunnid teisipäeva ja kolmapäeva  
õhtuti kell 18.30 
Tallinnas Suur-Paala 1,  
3. korrus.
Septembrikuu tasuta!

Lisainfo tel 510 4464, crause@crause.ee või leia meid Facebookist: Crause Tantsukool
Доп. Инфо: тел. 510 4464 или ФБ:  Crause Tantsukool 

TULE ÕPI TANTSIMA!

Приглашаем детей дошкольного возраста 
начиная с 5 лет в подготовительные
группы на занятия спортивными танцами.
Уроки проходят вечером в 18.30, по вторникам и средам,  
по адресу Суур-Паала 1, 3 зтаж. Уроки на русском и эстонском языках.
В сентябре занятия проходят БЕСПААТНО!

Crause Tantsukool
kutsub algajaid lapsi  
alates 5. eluaastast 
ettevalmistusrühmadesse  
tegelema võistlustantsuga.
Tunnid teisipäeva ja kolmapäeva  
õhtuti kell 18.30 
Tallinnas Suur-Paala 1,  
3. korrus.
Septembrikuu tasuta!

Lisainfo tel 510 4464, crause@crause.ee või leia meid Facebookist: Crause Tantsukool
Доп. Инфо: тел. 510 4464 или ФБ:  Crause Tantsukool 

TULE ÕPI TANTSIMA!

Приглашаем детей дошкольного возраста 
начиная с 5 лет в подготовительные
группы на занятия спортивными танцами.
Уроки проходят вечером в 18.30, по вторникам и средам,  
по адресу Суур-Паала 1, 3 зтаж. Уроки на русском и эстонском языках.
В сентябре занятия проходят БЕСПААТНО!

Crause Tantsukool
kutsub algajaid lapsi  
alates 5. eluaastast 
ettevalmistusrühmadesse  
tegelema võistlustantsuga.
Tunnid teisipäeva ja kolmapäeva  
õhtuti kell 18.30 
Tallinnas Suur-Paala 1,  
3. korrus.
Septembrikuu tasuta!

Lisainfo tel 510 4464, crause@crause.ee või leia meid Facebookist: Crause Tantsukool
Доп. Инфо: тел. 510 4464 или ФБ:  Crause Tantsukool 

TULE ÕPI TANTSIMA!

Приглашаем детей дошкольного возраста 
начиная с 5 лет в подготовительные
группы на занятия спортивными танцами.
Уроки проходят вечером в 18.30, по вторникам и средам,  
по адресу Суур-Паала 1, 3 зтаж. Уроки на русском и эстонском языках.
В сентябре занятия проходят БЕСПААТНО!

Kutsub algajaid lapsi alates 
5. eluaastast ettevalmistusrühmadesse 
tegelema võistlustantsuga.

Tunnid teisipäeva ja neljapäeva õhtuti 
algusega kell 18.45, Tallinnas Suur-Paala 1, 3. korrus.

Oktoobrikuu tasuta!

Приглашаем детей дошкольного возраста 
начиная с 5 лет в подготовительные группы 
на занятия спортивными танцами.

Уроки проходят вечером по вторникам и четвергам, 
начало в 18:45, по адресу Суур-Паала 1, 3 зтаж. 
Уроки на русском и эстонском языках.

В октябре занятия проходят БЕСПЛАТНО!

TULE ÕPI TANTSIMA!
Lisainfo tel 510 4464, crause@crause.ee või leia meid Facebookist: Crause Tantsukool 
Доп. инфо: тел. 510 4464 или ФБ: Crause Tantsukool

Käru Südamekodu asub Käru alevikus, Türi vallas, Türi-Rapla tee 
ääres. Kärusse saab sõita rongiga. Meie klientideks on suurenenud 
abivajadusega nii puudega kui ka dementsussündroomiga 
vanemaealised inimesed. Südamekodud on Eestis kõige kiiremini 
arenev eakatekodude grupp. Lisainfo: www.sudamekodud.ee

Käru Südamekodu OÜ pakub tööd

HOOLDAJATELE
TÖÖÜLESANDEKS ON hooldekodu klientide hooldamine ja abistamine 
igapäevates elamistoimingutes ja liikumisel.
NÕUDED TÖÖTAJALE omad hooldaja kutsekvali� katsiooni või oled valmis 
õppima, oled kohusetundlik, hooliv, sõbralik ja soovid inimesi aidata.
OMALT POOLT PAKUME stabiilset töökohta ja väärtuslikku töökogemust, 
töötamine graa� ku alusel, tööalast väljaõpet. 
Vajadusel pakume majutust ja sõidukompensatsiooni.
VAJALIKUD DOKUMENDID CV, kehtiv tervisetõend, 
haridust tõendav dokument.
LISAINFO Heili Burmeister, juhataja telefon 517 2057, 
e-post: heili@sudamekodud.ee 

Hea Lasnamäe elanik!

Taas on käes aeg, kui teie saate otsustada 
selle üle, kes juhib linna järgmised neli aastat. 
Nendel valimistel on mulle avanenud suurepä-
rane võimalus kandideerida teie juures.

Lasnamäe linnaosas kandideerin esma-
kordselt ning seetõttu pean oluliseks end veidi 
tutvustada. Olen sündinud 1961. aastal Lää-
nemaal, Kullamaal. Pärast keskkooli lõpeta-
mist jätkusid õpingud Tallinna Tehnikaülikoolis 
ökonomisti erialal. Olen olnud kaks koosseisu 

parlamendi liige ja nüüd viimased aastad Tal-
linna abilinnapea ettevõtluse ja innovatsiooni 
alal.

Arvan, et ei hakka kulutama aega ja ruumi 
oma töömehetee kirjeldamisele, aga pean täht-
saks märkida ära, et olles olnud paarkümmend 
aastat eraettevõtja, tundsin, et minu kogemusi 
saab rakendada ühiskonna teenimisele laie-
mas mõttes. 

Tallinnal on läinud hästi — oleme Euroopa 
Roheline Pealinn 2023. Meie elukeskkond on 
oluliselt paranenud, selle üheks heaks näiteks 
on Tondiraba park.

Abilinnapeana on minu üheks valdkonnaks   
ringmajandus ehk jäätmete käitlemine. Jäät-
mekäitluse temaatika puudutab meid kõiki 
ja seetõttu peab teenus olema normaalse ja 
mõistliku hinnaga ning käepärane. Eelnimeta-
tud valdkonnas on palju võimalusi ja vajadusi 
arenguks, eelkõige jäätmete liigiti kogumise 
osas. Me same sellega hakkama. Linn peab 
oma varaga heaperemehelikult majandama, 
sest oma ettevõtetest saadav tulu loob täien-
davaid võimalusi linnakodanike heaolu paran-
damiseks. Siinkohal pean oluliseks rõhutada, 
et AS Tallinna Vesi on jälle linna ehk teie kui 
linnakodanike kontrolli all. 

Täna me  veel päris hästi ei mõista, mida tä-
hendab võimalus juua kraanivett, aga tulevikus 
saame sellest järjest paremini aru.

Nüüd jõudsingi selle inimliku pooleni, miks 

ma siin teile kirjutan. Olen valmis panustama 
linna ettevõtluse korraldamisse ning selle läbi 
kõigi linnakodanike heaolu ja elukvaliteedi tõst-
misse, aga selleks on mul vaja teie toetust.

Äärmiselt oluline on, et kõik läheksid valima, 
sest ükskõiksus on üks hullemaid asju siin 
maailmas. Tean, et vahel võib elu olla raske ja 
keeruline, aga alati on midagi, mis lohutab ja 
rõõmustab. Mind on nendel puhkudel aidanud 
muusika- minu ansambel Meie Mees tähistab 

juba järgmisel aastal oma 25. sünnipäeva ning 
selle tähistamisele on oodatud kõik ning usun, 
et tuju saab olema hea!

Mihhail Kõlvart on olnud suurepärane linna-
pea ning mina tema meeskonnaliikmena olen 
õnnelik, et saan teid teenida.

Soovin teile ja teie lähedastele kõike ilusat, 
head ja tugevat tervist ning õnnelikku tulevikku, 
et koos saaksime öelda —TALLINN ON LINN, 
KUS HOMME ON TÄNA!

Aivar Riisalu

718

Maria
719

Jufereva-
Skuratovski

LASNAMÄE

Riigikogu liige, Tallinna volikogu liige


