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Talverõõme jätkub kauaks

Jääle minek on keelatud
ka linnaosa veekogudel

Meelepärase tegevuse leiab nii sportlike eluviiside harrastaja
kui ka valgusmängust lummatud uudistaja.
Lumerohke miinuskraadidega talv esitab väljakutse kommunaalteenistustele,
kuid pakub ka arvukaid võimalusi vabas
õhus aja veetmiseks. Lasnamäel saab
harrastada kõiki populaarseid talvespordialasid ning uudistada parkidesse
ja rohealadele paigaldatud eriilmelist
talvevalgustust.

Suusarada ja kelgumäed

Koostöös Eesti Terviseradadega on
Pae parki sisse aetud vabatehnika suusarada. 1,9-kilomeetrine ring kulgeb
ümber Pae järve ning on kogu pikkuses
valgustatud. Rajal on mitmed kerged
tõusud ja laskumised, mille läbimine
on jõukohane erineva ettevalmistusega
harrastajatele. Suusarada hooldatakse
vastavalt vajadusele.

Samas Pae pargis asub ka üks kahest Lasnamäe suuremast liumäest.
Teine liumägi ootab kelgusõidusõpru
Tondiloo (Kivila) pargis.

Uisuplatsid

Sel talvehooajal töötab Lasnamäel kaks
uisuplatsi: üks Härma staadionil ja teine
Tondiraba pargis. Mõlemale uisuplatsile
saab tulla oma uiskudega või laenata
uisuvarustust kohapeal.
Tondiraba pargi läänepoolses osas
tegutsev uisupark on avatud E–P kl
10–22. Jääväljak on 1200 m2 suurune, külastajatele on avatud ka minipannkooke pakkuv tänavakohvik
Kooker. Jääpileti hind on 7–9 eurot
(lastele vanuses 4–15 aastat ja pensionäridele 5–7 eurot), uisud saab laenata

4–8 euro eest vastavalt mudelile. Aadressil J. Koorti 23 asuv valgustatud
Härma uisustaadion on avatud E–P
kl 10–22. Uisuringi pikkus on 400 meetrit. Staadioni üksikkasutuse tund kõigile külastajatele on 2.50 eurot. Uiskude
laenutus maksab 4 eurot (eelkooliealistele lastele, õpilastele, üliõpilastele,
pensionäridele 2.50 eurot).
Nii Tondiraba uisupargi kui ka Härma uisustaadioni külastamisel peab
esitama COVID-tõendi läbitud vaktsineerimiskuuri või haiguse läbipõdemise
kohta. Tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga ning seda ei pea esitama alla 18-aastased külastajad.

semaid talvekaunistusi on eriti põnev
avastada koos lastega, samuti on need
hea ilmaga sobivaks ajendiks korraldada meeleolukas fotosessioon.
Pisut tagasihoidlikumad lahendused
kaunistavad väiksemaid rohealasid,
Laagna tee sildu, jõulukuuski ja teisi üksikuid puid.
Kahjuks näitab eelmiste aastate
praktika, et talvevalgustus meelitab ligi
ka vandaale. Kui juhtute tähele panema
mõnda vandaalitsemise juhtumit, saab
sellest teatada Tallinna munitsipaalpolitsei ameti telefonile 14410.

Talvevalgustus

Erilist rõhku on linnaosa kaunistamisel pandud parkide ja rohealade valgustamisele. Eriti uhkeid ja eriilmelisi
talvekaunistusi leiab Tondiraba, Pae
ja Tondiloo pargis. Loomi ja pühade
temaatikat kujutavaid ning abstrakt-

Tasuta kiirtestimine Lasnamäel

16. jaanuarini saab kultuurikeskuses Lindakivi teha tasuta antigeeni kiirtesti.
Tasuta kiirtesti tegemise võimalus on
kutsutud ellu COVID-19 leviku ohjeldamiseks, kuna jaanuarikuu esimene
pool on aeg, mil pered naasevad talvepuhkuselt, lapsed lähevad jälle kooli ja kõikjal annavad tunda pühadeaegsete koosviibimiste järelmõjud.
Kiirtesti saab teha kultuurikeskuses Lindakivi (J. Koorti 22) asuvas
nõustamis- ja vaktsineerimispunk-

tis, mis töötab tööpäeviti kl 12–19 ja
nädalavahetusel kl 10–17. Kiirtestimise võimalus on olemas 16. jaanuarini (kaasa arvatud). Lisainfo vaktsineerimise ja vaktsiinide kohta
www.vaktsineeri.ee, telefonil 1247
(iga päev kella 8–20 eesti, vene ja inglise keeles). Tasuta kiirtestimine jätkub
ka Vabaduse väljaku testimispunktis,
mis on avatud iga päev kella 9–21.

Pae järve ja teiste Lasnamäe veekogude õrnale
jääle minek on eluohtlik, kuid keelust hoolimata
lähevad siiski mõned inimesed kas kalapüügi
eesmärgil või muidu enda lõbuks jääle elu ja tervisega riskima.
Miinuskraadide saabudes tekkis jää Lasnamäel eelkõige Tondiraba parki, mille veesilmad
on väiksema sügavusega, kuid sellegipoolest
ohtlikud. Eriti ohtlikud on aga märksa sügavam
Pae järv ning kiiresti voolav Pirita jõgi, mille jääle
minek on samuti kategooriliselt keelatud.
Talve algusest on Pae järve kaldale paigutatud ka suur plakat, mis tuletab linlastele meelde,
et veekogude jääle minna ei tohi.
Kui märkate veekogudel abivajajaid, helistage viivitamatult hädaabinumbrile 112. Avaliku
korra rikkumise juhul aitab ka Tallinna munitsipaalpolitsei amet, kellega saab ühendust võtta
numbril 14410.

Kohviautomaadid nüüd
ka Lasnamäe parkides

Esimene avalik
kohviautomaat
on
paigutatud
Tondiloo
pargi
Linnamäe
tee
poolsele küljele
ja seal pakutakse
ööpäevaringselt
mitmesuguseid
kuumi jooke, tasuda saab müntide või pangakaardiga.
Lasnamäe suurimas, sügise algul avatud
Tondiraba pargis tegutseb samuti kohvik. Teistes linnaosa parkides püsivat toitlustajat küll
pole, kuid kohviautomaatide lisandumine populaarsetesse Tondiloo ja Pae parki toob leevendust kuumade jookide nappusele.

Jätkub klindiparki ideekorje

Tallinn soovib rajada Lasnamäe, Kesklinna ja
Pirita piiril kulgevale paeklindile ligi üheksa kilomeetri pikkuse katkematu pargiala. Käimasoleva
ideekorje käigus on klindiala loomisse võimalik
panustada kõigil huvilistel. Seni laekunud ettepanekutes rõhutatakse looduskeskkonna säilitamise ja piirkonna puhtuse tagamise olulisust.
Samuti juhitakse tähelepanu valgustusele ning
turvalistele ühendustele. Nende ideede alusel
asub linn koostama lähteülesannet maastikuarhitektuurse konkursi jaoks.
Ettepanekuid oodatakse kahe kuu jooksul,
s.o kuni 22. jaanuarini 2022. Oma ideid saab
pakkuda nii eesti, vene kui ka inglise keeles interaktiivses rakenduses Maptionnaire, veebivormi kaudu või saates tavalise postiga Lasnamäe
linnaosa valitsusse (Pallasti 54, Tallinn 11413).
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Vaktsineerimisvõimalused jaanuarikuus

Linnaosavalitsuse veerg

Uus aasta Lasnamäel
Aastavahetus on justkui sümboolne
hetk, kui vana aasta asemele tuleb uus
ning me unistame sellest, et kõik probleemid ja raskused jääksid seljataha.
Nii siiski pole ning tõenäoliselt annab ka
uuel aastal tooni COVID-19. Kuid sellest
hoolimata tahaksin rääkida mõnedest
headest asjadest ja väljakutsetest, mis
meil ees seisavad.
2022. aasta toob mitmesuguseid investeeringuid Lasnamäe taristusse. Algab Asunduse lasteaia remont ning veel
kuue lasteaia ümberehituste ettevalmistus. Alustame Lasnamäe sotsiaalkeskuse ehitust ning jätkame Iru hooldekodu õenduskodu ehitusega. Ei saa
mainimata jätta ka Tallinna haiglat. Tõsi,
sedavõrd mastaapsed rajatised ei kerki
üleöö ning sel aastal jätkuvad vajalikud
uuringud ja tehakse algust projekteerimisega. Hea meel on ka selle üle, et õige
varsti algavad Punane 17 kogukonnamaja ehitustööd. Uus hoone kujuneb
piirkonna tõmbekeskuseks, seal hakkavad tegutsema raamatukogu, huviringid
ja palju muud põnevat.
Tänavu alustame Tondiraba–Kadrioru jalgratta- ja jalgtee ehitusega. Uus
kergliiklustee seob pargid mugavaks
tervikuks. Eelkõige jalakäijate ohutusele mõeldes ehitame ümber Uusimäe ja
Priisle tee ristmiku, selle lähedal algab
ka Rahu tee ehitus. Linna ühe olulisema
magistraali – Peterburi tee – remondiga alustamise eel teeme vajalikke ettevalmistustöid, et tee muutuks kapitaalremondi järel mugavaks ja ohutuks nii
autodele kui teistele liiklejatele. Muidugi
tehakse korda ka väiksemaid, kuid sellegipoolest olulisi objekte. Näiteks just
siis, kui see lehenumber trükki läks,
alustati Mustakivi tunneli remonti.
Tallinna linna jaoks on prioriteediks
inimeste sportlik ja aktiivne eluviis. Seepärast algab Punasel tänaval jalgpallihalli ehitus ning mitmed muutused ootavad ka meie linnaosa parke. Valmistame
ette Pae pargi jaoks vajalikke uuendusi
ning alustame tulevase Klindipargi projekteerimisega. Parke muudavad mõnusamaks kohaks ka statsionaarsed
tualetid, mida soovime rajada Tondiloo
ja Pae parki. Muide, tegemist on kaasava eelarve hääletuse võiduideega.
Kohalikke rõõmustab kindlasti ka spordirajatiste, koerte- ja mänguväljakute
rajamine Seli metsa, mis muudab selle
meeldivaks ja turvaliseks linnaruumiks.
Tööd ja objekte on palju ning kõik kirjeldused ei mahu siia äragi. Igatahes mina
olen väga põnevil ja loodan, et teie ka.
Head ja tegusat aasta algust!

Anu Aus
Lasnamäe
linnaosavanema
kohusetäitja
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Lasnamäel jätkab tööd nõustamis- ja
vaktsineerimispunktide võrgustik – eelneva registreerimiseta saab mugavalt
vaktsineerida Ülemiste keskuses, Lasnamäe Centrumis ja kultuurikeskuses
Lindakivi.
Täiskaitse saavutamiseks on väga
oluline läbida kogu vaktsineerimiskuur ja
mitte loobuda teisest kaitsesüstist. Teise
kaitsesüsti aja ja koha saab teada esimese doosi tegemisel. Vaktsineerima tulles
peab kaasa võtma ID-kaardi või passi,
eelnev registreerimine ei ole vajalik.
Lisainfo vaktsineerimise ja vaktsiinide kohta www.vaktsineeri.ee, telefonil 1247 (iga päev kell 8–20 eesti, vene
ja inglise keeles).

Nõustamis- ja
vaktsineerimispunktide
asukohad

Kultuurikeskuses
Lindakivi
(J. Koorti 22)
E–R 12–19 ja L, P 10–17

Ülemiste keskuses
peasissepääsu kõrval
(Suur-Sõjamäe 4)
E–R 12–19 ja L, P 10–17

Confido Kiirkliinikus
Lasnamäe Centrumis
(Mustakivi tee 13)
E–L 10–21 ja P 10–19

Korteriühistutele jagatakse graniitsõelmeid
Jäiste olude vastu võitlemiseks jätkab
linnaosavalitsus Lasnamäe korteriühistutele tasuta graniitsõelmete jagamist.
Ühe korteriühistu kohta on arvestatud kolm graniitkillustiku kotti, 1 kott
kaalub 25 kg. Kotte graniitsõelmetega
väljastatakse alates esmaspäevast,
17. jaanuarist kuni neljapäeva, 20. jaanuarini iga päev kell 15.00 kuni 19.00
aadressil Vana-Kuuli 13, sissepääsuga

Paevälja puiesteelt. Vastavalt Tallinna
linna heakorra eeskirjale on kinnistu
ja ehitise omanik kohustatud teostama
heakorratöid kinnistuga või ehitisega
külgneval kõnniteel, mis asub teega
külgneva kinnistu ja sõidutee vahel.
Libeduse tõrjeks tuleb kasutada
puistematerjali, mille tera läbimõõt on
2–6 mm. Keelatud on kasutada tuhka
või kloriide.

Millal saab korda Mustakivi
kergliiklustunnel
10. jaanuaril algas Mustakivi kergliiklustunneli remont, millega tehti algust
tänu möödunud aasta kaasava eelarve ideekonkursil lasnamäelastelt
enim hääli saanud Mustakivi tunneli
uue sisekujundusliku lahenduse realiseerimisele.
Senisega võrreldes on olulisemaks
muutuseks tunneli liikumisruumi laiendamine pea kaks korda niiviisi, et tulevikus on seal ruumi nii jalakäijatele,
ratturitele kui lapsekärudega liiklemisel.
Tööde esimeses etapis demonteeritakse olemasolevad müügikioskid ning
korrastatakse nende alt paljanduvad
pinnad. Eemaldatakse niiskusest kahjustatud seinakattematerjalid ning korrastatakse seinad ja laed ning põrand
ja sadeveerennid. Tunnelisse paigaldatakse tänapäevased LED-valgustid ja
uuendatakse treppide käsipuud.
Pärast remonttööde lõppu on plaanis
muuta tunnel atraktiivsemaks linnaruumiks, kust ei puutu ka kauplemispinnad,
mis koonduvad tunneli keskel asuvatesse ruumidesse ega sega seega enam
tunnelis liiklemist.
Mustakivi kergliiklustunneli ehitustööde tellija on Tallinna keskkonna- ja
kommunaalamet, töid teostab AS TREF
Nord. Tööde lepinguline maksumus on

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

207 000 eurot ja lõpetamise tähtaeg
aprill 2022. Tunnel on jalakäijatele liiklemiseks avatud ka remondi ajal, kuid
liiklejatel palutakse järgida objekti ajutist
liikluskorraldust.

Kuu number:

4 uut

koerte jalutusväljakut
rajatakse tänavu Lasnamäe
linnaossa, täpsemini Mustakivi
ja Seli asumitesse.

Pärast remonttööde lõppu on plaanis muuta tunnel atraktiivsemaks linnaruumiks.

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-2022
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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Energiatoetus aitab toime tulla
Toetust saab taotleda 17. jaanuarist, 3. jaanuarist on tallinlastele avatud energiatoetuse
infotelefon 600 6300 (E 8.15 – 17.45; T–N 8.15 – 16.45 ja R 8.15 – 15.45).

Energiatoetus on energia hinnatõusust tingitud toetus väikese ja keskmise sissetulekuga
peredele, millega kompenseeritakse osaliselt elektri, gaasi ja
kaugkütte kulu.
Kellele on toetus mõeldud
Väikese ja keskmise sissetulekuga on inimene või pere, kelle
keskmine sissetulek perioodil, mille eest toetust taotletakse, on:
• 1126 eurot kuus pere ainsale või esimesele liikmele,  
• igale vähemalt 14-aastasele
50% sellest ehk 563 eurot ja  
• igale alla 14-aastasele sellest 30% ehk 338 eurot.
Näiteks kahest täiskasvanust
koosneva leibkonna toetuse saamise piir on 1689 eurot ning kahe
täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega pere toetuse saamise piir on 2365 eurot.
Olulised tähtajad
Tallinna elanikud saavad hakata
energiatoetust taotlema 17. jaanuarist, selleks ajaks peaks olema valmis taotluste haldamiseks
vajalik e-keskkond ja täiendava
väljaõppe saanud personal.
Taotluse läbivaatamiseks kulub kuni 35 tööpäeva. Kui kõik
dokumendid on korras, makstakse toetussumma välja järgneva
7 tööpäeva jooksul.
Kui taotleja peab esitama
täiendavaid andmeid, antakse
talle selleks aega 5 tööpäeva.
Toetuse periood on 2021.
aasta september kuni 2022. aasta märts (kaasa arvatud). Taotlusi
on võimalik esitada kuni mai lõpuni.
Inimene valib ise, mitme kuu
eest korraga toetust taotleb.
Maksimaalselt on võimalik taotleda kuni viie eelneva kuu kulude
kompenseerimist.
Kõige varasem kuu, mille eest
toetust makstakse, on september.

Kui suur on energiakulude
kompensatsioon ühes kuus?
Hüvitamisele kuulub 80% arve
summast, mis ületab:
• elektri puhul 120 eurot/MWh
(12 s/kWh);
• gaasi puhul 49 eurot/MWh
(4,9 s/kWh);
• kaugkütte puhul 78 eurot/
MWh (7,8 s/kWh).
Minimaalne
toetussumma
on 10 eurot, alla selle toetust ei
maksta. Sellisel juhul võib olla
mõistlik kokku koguda mitme kuu
kuludokumendid ja esitada nende osas ühine taotlus.
Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (nii elektri,
gaasi kui kaugkütte peale kokku).
Kui soovite alates 17. jaanuarist taotleda toetust tagasiulatuvalt perioodi september–
detsember eest, siis palume
teil kontrollida selle perioodi
arveid ja vaadata, kas seal
on kulud kajastatud nii, nagu
toetuse taotlemisel on ette
nähtud.
Energia
tarbimiskogus
peab olema arvel välja toodud MWh/KWh-s, gaasi puhul sobib ka m3. Sageli on
üüriarvel gaas ja kaugküte
seotud korteri ruutmeetri hinnaga, aga seda ei ole töötajal
võimalik teisendada. Kui mahuühikud on esitatud teisiti,
tuleb suhelda korteriühistuga
ja paluda esitada sellised arved, kus on kõnealused energiakulud välja toodud eelnimetatud viisil.
Millest alustada
Kontaktide vähendamiseks seoses COVID-19 olukorraga on soovitatav esitada taotlus e-keskkonnas (taotlen.tallinn.ee) mitme kuu
eest korraga.

Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku.
Need, kes e-keskkonnas taotlemisega toime ei tule, võiksid esmalt
paluda lähedaste abi ja kui ka see
ei ole võimalik, tuleb registreerida
endale telefoni teel aeg selle linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande
osakonnas, kelle territooriumil inimene rahvastikuregistri andmetel
toetuse taotlemise hetkel elab. Eelregistreerimise süsteem aitab vältida rahvamasside kogunemist ja
hoida inimeste tervist. Lasnamäe
linnaosavalitsuses saab taotlusе
esitamiseks registreeruda 17. jaanuarist telefoninumbril 645 7748
(täiendavat infot saab ka telefonidel 645 7746 ja 645 7704).
Vajalikud dokumendid
Toetuse taotlemisel on vajalikud
järgmised dokumendid:

• kuludokumendid, mille osalist kompenseerimist soovitakse
ja kust on näha energiatarbimise
kogukulu ja tarbitud energia kogus (energia tarbimiskogus peab
olema arvel välja toodud MWh/
KWh-s, gaasi puhul sobib ka m3);
• juhul, kui rahvastikuregistrijärgne elukoht ei lange kokku
tegeliku elukohaga ja tegelik elukoht ei ole pere omandis (ehk kinnistusregistrist kontrollitav), tuleb
kulude osaliseks kompenseerimiseks esitada ka eluruumi kasutamise alus (leping, kasutusõigus
vms);
• juhul, kui makstakse elatist
või täitemenetlusi, tuleb taotlejal
esitada selle kohta tõendid (näiteks pangakonto väljavõte, kuid
kui sealt nt elatise kohta info välja

ei tule, käsikirjaline allkirjastatud
tõend elatise maksmise kohta).

Lisainfo:

Rahandusministeerium
https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakuludehuvitamine (sellelt lehelt leiab
ka rahandusministeeriumi
loodud veebikalkulaatori,
millega igaüks saab kontrollida, kas kvalifitseerub toetusele).
Tallinna sotsiaal- ja
tervishoiuameti
energiatoetuse infotelefon
600 6300 (E 8.15 – 17.45;
T–N 8.15 – 16.45
ja R 8.15 – 15.45).

Selgunud on Tallinna II kaasava
eelarve võiduidee Lasnamäel
Detsembrikuu alguses toimunud Tallinna kaasava eelarve
hääletusel sai Lasnamäel suurima poolehoiu idee, millega sooviti avalike tualettide rajamist
linnaosa parkidesse.
Kaasava eelarve tingimuste kohaselt saab hääletusel kõige rohkem
hääli saavutanud idee linnalt rahastuse ja seda hakatakse ellu viima hääletamisele järgneval aastal.
Võiduidee nägi ette avalike
tualettide rajamist linnaosa parkidesse ja suurimate peremänguväljakute juurde. Statsionaarsete

tualettide olemasolu parandab
paljude inimeste jaoks parkide ja
mänguväljakute külastamise mugavust ja lahendab idee esitaja
Marja hinnangul kõigi väikelaste
vanematele tuntud probleemi.
Esialgu plaanitakse tualette rajada Pae ja Tondiloo parkidesse.
Lasnamäel võttis hääletusest
osa 1902 inimest ning kogu Tallinnas kaasava eelarve ideede poolt
hääletas 11 140 elanikku, neist
1902 Lasnamäel. Tallinna kaasava eelarve realiseerimiseks 2022.
aastal on kavandatud üks miljon
eurot, mis jaguneb linnaosade va-

hel. Lasnamäele on kaasava eelarve võiduidee realiseerimiseks
eraldatud 159 854 eurot.
Mullu osutus Lasnamäel kaasava eelarve hääletusel kõige
populaarsemaks ideeks Mustakivi jalakäijate tunneli remont. Ettevalmistustööde käigus ilmnes,
et tunneli renoveerimise aeg kujuneb plaanitust pikemaks, kuna
vajalikud tööd ei mahu eelarve
piiridesse. Selleks, et tunnel kujuneks sõbralikuks ja turvaliseks
linnaruumiks, toimuvad tööd mitmes järgus ning lisavahendite
kaasamisega.

Lasnamäel võttis hääletusest osa 1902 inimest.
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Enim asju
annetasid
jäätmekeskuse
kogumisringile
lasnamäelased
Novembrikuu lõpus toimunud jäätmetekke vähendamise nädalal kogus Uuskasutuskeskus koostöös Tallinna
linnaga korraldatud kogumisringidel inimestelt kokku ligi
kolm tuhat kilo asju.
Ühe nädala vältel oli kuues
linnaosas võimalik annetada korduskasutusse korralikke asju,
mida endal enam vaja ei lähe.
Uuskasutuskeskuse auto kogus
viie päevaga ligi 3000 kilogrammi
asju, kõige enam annetati Lasnamäel (900 kilogrammi) ja Nõmmel (800 kilogrammi).
Kui kogumisauto peatus jäi
kahe silma vahele ja uut kogumisringi ei jõua oodata, siis
kõikidesse
Uuskasutuskeskuse kauplustesse saab nende
lahtiolekuaegadel ära viia heas
korras liigseks muutunud puhtaid ja terveid rõivaid, jalatseid,
mänguasju, nõusid, köögitarvikuid, spordi- ja hobitarbeid, raamatuid, nipsasju, kodutekstiile,
sisustusesemeid ja väiksemat
kodutehnikat. Lasnamäel asuvad
uuskasutuskeskuse kauplused
Euromekka keskuses (Punane
tn 50), Tähesaju keskuses (Tähesaju tee 31) ning Mustakivi
keskuses (Mahtra tn 5).
Mugav uuskasutuskapp on
paigaldatud ka Ülemiste keskusesse. Korralikke riideid, jalanõusid ja mänguasju saab viia ka
üle linna paigutatud punastesse,
rohelistesse ja sinistesse riidekonteineritesse. Kui on soov ära
anda suuremaid asju nagu korralik mööbel või töökorras ja terve suurem kodutehnika (näiteks
külmkapp või pesumasin), tuleb
appi Uuskasutuskeskuse kaubik,
mis Tallinnas ja selle lähiümbruses tuleb asjale järele tasuta.
Selleks tuleks teha esemest pilt
ja saata koos enda kontaktidega
e-posti aadressile kaubik@uuskasutus.ee. Katkiseid, määrdunud või hallitanud tekstiile, mööblit ja suuremaid asju palume mitte
viia korduskasutuskõlblike asjade kogumispunktidesse. Nende
koht on jäätmejaamas.

Jõulupuude kogumiskohad
on avatud kuu lõpuni
Kuni jaanuarikuu lõpuni
võib vanad jõulupuud tasuta
ära anda 14 kogumispunktis
üle Lasnamäe.
• Majaka ja Lasnamäe tn nurk
(Majaka esine haljasala)
• Pae 48a esine haljasala

• Võru 16 juures olev haljasala
• Vikerlase 13 tagune
haljasala (Kahu tn)
• Katleri asumis 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 vaheline
haljasala

• Ümera Maxima ja Grossi poe
vaheline haljasala
• Kalevipoja 10 esine haljasala
(Vikerlase tn poolt)
• Võidujooksu 8 haljasala
• Ussimäe 2a haljasala

Lasnamäe linnaosakogu uus koosseis
Oktoobrikuus toimunud
kohalike omavalitsuste
volikogude valimiste
tulemuste põhjal on
moodustatud Lasnamäe
linnaosakogu uus,
10. koosseis.

Linnaosakogu pädevuses on seisukoha võtmine ja ettepanekute
tegemine kõigis linnaosa territooriumil omavalitsuse toimimist või
kohalikku elukorraldust puudutavates küsimustes.
Lasnamäe linnaosakogu
10. koosseis:
● Šahrijar Abdullajev
(Eesti Keskerakond)
● Aleksander Bessedin
(Eesti Keskerakond)

● Dmitri Budõlin
(Eesti Keskerakond)
● Anne Eenpalu
(ISAMAA Erakond)
● Victoria Erofeeva
(Sotsiaaldemokraatlik Erakond)
● Dmitriy Fadin
(Eesti Keskerakond)
● Aleksandr Galahhov
(Eesti Keskerakond)
● Mark Jefimov
(Eesti Keskerakond)
● Igor Jermakov
(Eesti Keskerakond)
● Andrei Kante
(Eesti Keskerakond)
● Janek Kapper
(Eesti Reformierakond)
● Harri Kingo (EKRE)
● Valeri Kislitsõn
(Eesti Keskerakond)

● Andres Koldre
(Eesti Keskerakond)
● Vadim Krissan
(Sotsiaaldemokraatlik Erakond)
● Milena Pogodajeva
(Eesti Keskerakond)
● Deniss Presnetsov
(Eesti Keskerakond)
● Vjatšeslav Prussakov
(Eesti Keskerakond)
● Rene Reimer
(Erakond Eesti 200)
● Izabella Riitsaar
(Eesti Keskerakond)
● Grigori-Kazimir Seliverstov
(Eesti Keskerakond)
● Svetlana Skrebneva
(Erakond Eesti 200)
● Tiit Soorm
(Eesti Reformierakond)

● Pavel Starkov
(Erakond Eesti 200)
● Diana Suun
(Eesti Reformierakond)
● Jekaterina Šteinmiller
(Eesti Keskerakond)
● Aleksandr Zdankevitš
(Eesti Keskerakond)
● Natalia Timofejeva
(Eesti Keskerakond)
● Julia Trofimova
(Eesti Keskerakond)
● Rostislav Troškov
(Eesti Keskerakond)
● Aleksander Valdmann
(Sotsiaaldemokraatlik Erakond)
● Jekaterina Vassiljeva
(Eesti Keskerakond)
● Ruslana Veber
(Eesti Keskerakond)

3 küsimust Lasnamäe linnaosakogu liikmele
Vastab Šahrijar Abdullajev:.

Milline isiklik seos on teil Lasnamäega?
Lasnamäega on seotud kogu
minu elu – siin käisin ma Arbu
tänava lasteaias, õppisin Mahtra
gümnaasiumis (praegu Mahtra
põhikool – toim.), siin alustasin
ka oma ametialast tegevust linnaosa heaks. Aastatel 2007–2015
töötasin Ida politseijaoskonnas,
aastast 2018 asusin tööle Lasnamäe munitsipaalpolitsei peainspektorina.
Võin uhkusega öelda, et olen
andnud suure panuse piirkonna
turvalisuse arengusse. Töötamine julgeoleku alal on võimalda-

nud mul kaardistada enda jaoks
Lasnamäe probleemsemad valdkonnad ja ka meetodid, mida
saab ja tuleb nende lahendamiseks kasutada.
Mille olete linnaosakogu liikmena enda eelisvaldkonnaks
seadnud?
Oma peamiseks eesmärgiks
sellel ametipostil pean kodukohas turvalise keskkonna tagamist. Lapsevanemad peaksid
lapsi välja lubades olema kindlad,
et nendega ei juhtu midagi halba.
Kui saadate oma järeltulijat hommikul kooli või viite lasteaeda, ei

peaks teil olema vajadust planeerida marsruuti nii, et see ei ristuks
ebaturvaliste kohtadega.
Teiste linnaosade elanikud on
tihti arvamusel, et Lasnamäel ei
ole turvaline elada. Usun, et ühiste jõupingutuste ja piisava pühendumusega saame seda levinud
arvamust muuta.
Millised on teie arvates Lasnamäe viimase aja suuremad
edasiminekud ja väljakutsed?
Viimasel ajal on linnaosa märgatavalt paremuse poole muutunud. Lisandunud on uued pargid,
õuealad ja mänguväljakud te-

hakse korda, hooletusse jäetud
tühermaid peaaegu enam ei ole,
nende asemele kerkivad uued
kauni välimusega ehitised.
Viimase kolme aastaga on
autoromude maht Lasnamäel vähenenud 723 ühiku võrra. Suurt
hulka kaubanduskeskusi, spordirajatisi, kinosid ja igasuguseid
mugavusi, mis võimaldavad vaba
aega veeta kodupiirkonnast lahkumata, võib kindlasti pidada
suureks saavutuseks linnaosa
arengus.
Kõik need tõsiasjad näitavad
ilmekalt, et linnaosa heakorrastamise nimel tehakse õiget tööd.

Lasnamäe Leht
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„Meie kool“ aitab meie lapsi
Anna Luik, huvijuht
Tallinna Pae gümnaasium

Kodus kukkudes on üksi
elavatel eakatel oht jääda
pikaks ajaks abi ootama.

Tallinna Pae gümnaasium
ühines kooliõpilaste
riskikäitumise ennetamise
projektiga „Meie kool“.
2021. aastal võttis Pae gümnaasium osa nn Islandi mudelil (Planet Youth) põhinevast projektist
„Meie kool“. Projekti eesmärk on
koolilaste riskikäitumise – alkoholi- ja uimastitarvitamise, koolitööst väljalangemise ning agressiivse ja asotsiaalse käitumise
– ennetamine.
Projekti näol on tegemist osaga rahvusvahelisest liikumisest,
mille aluseks on võetud Islandi
kooli, laste, lapsevanemate ja
kohaliku omavalitsuse koostöö
mudel.
Projekti eestvedajaks Tallinnas on justiitsministeerium ning
koostööpartneriteks Tallinna sotsiaal-ja tervishoiuamet ning linnaosade valitsused, sealhulgas
Lasnamäe linnaosavalitsus, kes
edastas meile kutse projektis
osalemiseks.
Möödunud aastal osales projektis kuus klassi, neis kaks esimest klassi, üks kuues klass,
kaks seitsmendat klassi ning üks
kümnes klass, ühtekokku 174
õpilast vanuses 7–16 eluaastat.
Õppeaasta alguses toimusid
lapsevanemate koosolekud ning
õpilastele mõeldud klassitunnid,
kus rääkisime lastele ja nende
vanematele projekti eesmärkidest ja tutvustasime nn kooli ja
vanemate vahelist lepet.
Soovitusliku sisuga dokumendis on kirja pandud igale hoolsale lapsevanemale teada-tuntud
lapsekasvatuse põhimõtted. Nii
peab lapsevanem jälgima, et järeltulija läheks magama õigel ajal
ega veedaks kontrollimatult aega
arvutis.
Samuti tasub emal-isal olla
kursis lapse sõpradega ja teada
nende telefoninumbreid.

MTÜ Foorumteater metoodikal põhinev interaktiivne tund.
Projekti käigus toimusid ka
lastele mõeldud MTÜ Foorumteater metoodikal põhinevad
tunnid, mis võimaldasid osalejatel läbi töötada mitmesuguseid
psühholoogilisi ja sotsiaalseid
probleeme.
Nii said õpilased läbi mängida
igapäevaelus ette tulla võivaid
keerulisi olukordi ja leida võimalusi nende lahendamiseks, näiteks lahendada konflikti õpetaja
ja õpilase vahel või leida lahendus koolikiusamise juhtumile.
Hea meel oli kuulda, et lastel ei
olnud kokkupuuteid räige koolikiusamisega, kuid vaatamata sellele on lastel ja nende vanematel
palju mõtlemisainet.
Teisel poolaastal on projekti
raames kavas korraldada teisigi
põnevaid üritusi kooliõpilaste ja
õpetajate kaasamisel.

Korteriühistute infopäevad
Aeg ja koht: 25. jaanuaril (vene keeles)
ja 26. jaanuaril (eesti keeles)
algusega kell 17
internetis (soovijatele saadetakse
Microsoft Teams'i kutse).

Päevakord:

„Hoovid
korda“
toetus

Täname oma partnereid võimaluse eest projektist osa võtta!

Raamatukogu tuleb koju
Keskraamatukogu
koduteenindus aitab neid
raamatusõpru, kes ei saa
väljas käia.
Tallinna keskraamatukogu pakub
teavikute (raamatute, ajakirjade,
nootide, heli- ja videosalvestiste)
tasuta koju toomise teenust ehk
koduteenindust Tallinna elanikele, kelle tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada.
Korraga on võimalik laenata
kuni 30 teavikut ja seda nii eestikeelse kirjanduse osakonnast,
võõrkeelse kirjanduse osakonnast kui ka muusika- ja filmisaalist. Valik on mitmekesine
ja lugejal on võimalik teavikuid
e-kataloogist ESTER ka iseseisvalt otsida. Tasuta ja kodust väljumata saab kasutada ka e-raamatukogusid ELLU, OverDrive ja

Et abi tuleks
õigel ajal...

Naxos. Raamatusoovitusi leiab
Tallinna keskraamatukogu raamatublogidest: https://lugemiselamused.keskraamatukogu.ee/.
Koduteenindus on suurepärane võimalus neile, kes armastavad lugeda raamatuid, kuulata
muusikat ja vaadata filme, kuid
on ajutise või püsiva liikumisvõimetusega ning kellel ei ole sõpru
või lähedasi, kes saaksid nende
eest raamatukogu külastada.
Koduteeninduse lugejad hindavad teenuse juures kõige
enam raamatukoguhoidjate personaalset lähenemist ja oskust
soovitada teavikuid just nende
maitse järgi.
Koduteenindusega liitumiseks
võta Tallinna keskraamatukoguga ühendust e-posti aadressil
koduteenindus@tln.lib.ee või telefonil 683 0920.

Lugejad hindavad raamatukoguhoidjate personaalset lähenemist.

27. detsembril kell 12.41 helistas häirekeskusesse Lasnamäe
linnaosas Raadiku tänaval oma
patsiendi ukse taga olev hooldaja, kes ütles, et kuuleb läbi korteriukse, kuidas tema hoolealune
palub abi, kuid ust ta kahjuks
avama tulla ei saa. Päästjad sisenesid korterisse akna kaudu
ning leidsid eest voodist põrandale kukkunud naisterahva, kes
anti üle kiirabile.
Päästjad käivad sageli väljakutsetel, mille puhul vanemad
üksi elavad inimesed on kodus
kukkudes viga saanud ega suuda enam ise püsti saada ega
liikuda. Halvemal juhul ootab
kannatanu abi tunde, enne kui
keegi naabritest või möödujatest
appihüüdeid kuuleb või mõni lähedane hädasolijast teada saab.
Eakate ja liikumisraskustega inimeste kodud on kasulik tõsiste
tagajärgedega kukkumiste ennetamiseks kohandada. Selleks
saab abi ja nõu küsida linna sotsiaalabiosakonna töötajatelt.
Viivitamatu abi saamiseks:
• Lepi lähedase või naabriga
kokku igapäevased regulaarsed
suhtlusviisid. Nii saavad lähedased veenduda, et sinuga on kõik
korras.
• Hoia pidevalt häirenuppu
või telefoni enda juures (küljes).
• Vajadusel varusta kodu häiret saatva liikumisanduriga.
Kukkumiste ennetamiseks saab
kodu kohandada ja kasutada
ennetavaid vahendeid. Aidake
seda teha ka üksi elaval vanemealisel lähedasel või naabril!
• Eemalda või kinnita lahtised
vaibad ja katted.
• Eemalda või kinnita ebastabiilsed (logisevad või katkised)
mööbliesemed.
• Hoia liikumisteed vabad.
• Kasuta öösel liikudes valgust ja võimalusel automaatset
valgustust!
• Aseta enimkasutatavad
esemed käepärasele kõrgusele.
• Kasuta vannitoas vajadusel
käepidemeid, dušiistet, kõrgendatud tualetipotti.
• Väldi kodus rippuvaid kangaid.
• Lase välja vahetada või karestada libedad põrandapinnad.
• Kasuta kummitallaga või
nuppudega susse või sokke.
• Kanna talvel libisemiskindla
tallaga jalanõusid.

 Kutsega massöör võtab uusi
kliente 56870567
 TALUKARTUL Laura, Gala,
Satina 15 eur/25 kg, 25 eur/50 kg.
Tel 56175875
 Kodumaine kartul ja köögivili
kojuveoga! www.põllultkoju.ee.
Tel: 58652190

Selver on mainekaim eestimaine kauplustekett,
mis on tegutsenud aastast 1995.

Tule uude avatavasse PRIISLE SELVERISSE tööle
KAUBAKATEGOORIAJUHIKS (kauba tellijaks)
TEENINDUSJUHIKS
LETIMEISTRIKS
Kaupluse aadress on Priisle 1, Tallinn.
Täpsema ülevaate käimasolevatest saad meie kodulehelt www.selver.ee
Kandideerimiseks palun saada oma CV e-maili aadressile personal@selver.ee.
Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337,
Selveri personaliosakond.

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad

Reklaam (eesti või vene keeles)

•
• 1/32 lehekülge, 69x46 mm: 30 €
• 1/24 lehekülge, 69x64 mm: 60 €
• 1/16 lehekülge, 69x95 mm: 80 €
• 1/8 lehekülge, 141x95 mm

1/48 lehekülge, 69x30 mm: 20 €

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 €

lehekülge 141x390 mm
• 1/2
või 285x194 mm: 550 €
• 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

