
Muudatused ühistranspordiliinidel 
alates 1. veebruarist 
Bussiliinidel nr 12 ja 65 muutus sõiduplaan, 
kuna lisandus täiendavaid väljumisi. Bussiliini-
del nr 13 ja 64 korrigeeriti sõiduplaani. 

Mustakivi jalakäijate tunneli remont
Ehitustööde esimeses etapis demonteeritak-
se müügikioskid ja korrastatakse nende alt 
vabanevad pinnad. Eemaldatakse niiskusest 
kahjustatud seinakattematerjalid ning korrasta-
takse seinad ja laed ning põrand ja sadevee-
rennid. Tunnelisse paigaldatakse tänapäevased 
LED-valgustid ja uuendatakse treppide käsi-
puud. Kuigi tunnel on remondi ajal liiklemiseks 
avatud, palutakse elanikel olla ettevaatlik ning 
vajadusel jälgida ajutist liikluskorraldust.

Laagna asumis valmib 
korvpalliväljak
Aadressil Kalevipoja 10 valmib kevade lõpuks 
uus korvpalliväljak. Tegemist on populaarsust 
koguva 3x3 formaadi jaoks ehitatud korvpalli-
väljakuga, väljak on varustatud ka piirdeaia ja 
pallipüüdevõrguga, mis tagab vajaliku ohutuse.  
3x3 korvpall on korvpalli vorm, kus mängitakse 
kahes kolmeses meeskonnas ning kasutusel on 
ainult üks korv. Eelkõige tänavaspordina popu-
laarsust kogunud 3x3 korvpall jõudis mullu ka 
Tokyo olümpiamängude programmi. Korvpalli- 
väljaku ehitab Spordiareenid OÜ ning objekti 
maksumus on ligi 60 tuhat eurot.

Ohtlikke jäätmeid saab  
ära anda nädalavahetuseti

Jaanuarikuus tööd alustanud kogumispunk-
tid asuvad Pae 19 aadressil ja Narva maantee 
ning Vana-Kuuli tänava ristmiku lähistel, ohtlikke 
jäätmeid võetakse neis vastu nädalavahetustel. 
Mõlemad kogumispunktid töötavad laupäeval 
ja pühapäeval kl 10–15. Jäätmepunkti töötaja 
abistab jäätmete vastuvõtmisel. Ohtlikke jäät-
meid saavad tasuta ära anda Tallinna elanikud, 
punkti külastades tuleb kaasa võtta ID-kaart või 
juhiluba. Ohtlike jäätmete kogumispunktides 
saab ära anda patareisid ja akusid, aegunud ra-
vimeid, lampe, tulekustuteid, mootori- ja toidu- 
õli, kodukeemia jääke. Vastu võetakse ka oht-
like jäätmetega määrdunud pakendid, näiteks 
laki- ja värvipurgid.

Vaktsineerimine ja kiirtestimine 
Lindakivis
Kultuurikeskuses Lindakivi jätkab tööd vaktsi-
neerimis- ja nõustamispunkt, kus saab tasuta 
teha ka antigeeni kiirtesti. Nõustamis- ja vakt-
sineerimispunkt kultuurikeskuses Lindakivi  
(J. Koorti 22) töötab tööpäeviti kl 12–19 ja näda-
lavahetustel kl 10–17. Vaktsineerima tulles peab 
kaasa võtma ID-kaardi või passi, eelnev regist-
reerimine ei ole vajalik. 
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Iseseisvuspäeva  
tähistame koos!

5 põhjust, miks teha tõhustusdoos

Tänavu on Lasnamäe elanikel taas või-
malus tulla kokku ja tähistada iseseis-
vuspäeva koos – pidupäevale pühenda-
tud kontsert toimub 23. veebruaril kell 18 
kultuurikeskuse Lindakivi tagusel platsil. 
Pidulikku meeleolu loovad kontserdil 
Kaitseliidu Pärnumaa maleva orkester 
Saxon ja solist Peeter Kaljumäe, kes esi-
tavad Eesti isamaalisi laule ja instrumen-
taalseid palasid läbi aegade. Kontserdil 

kõlavad tuntud laulud ja meloodiad sa-
ja-aastasest vabariigi ajaloost, mida pub-
likul on hea kaasa laulda. Välitingimus-
tes kontserdi korraldamine aitab vältida 
suuri rahvakogunemisi kinnises ruumis, 
mis hõlbustavad koroonaviiruse levikut, 
nii saavad kõik soovijad turvaliselt koos 
tähistada. Niiviisi väldime olukorda, mil-
lega seisime silmitsi eelmisel aastal, kui 
pidime seoses koroonaviiruse laialda-

se levikuga kontserdi ära jätma. Kont-
serdikülastajaid tervitab vastne linna- 
osavanem.

Iseseisvuspäeva tähistavad sündmu-
sed toimuvad 24. veebruaril traditsiooni-
liselt ka Jüriöö pargis. Kell 15 algava tse-
remoonia juhatab sisse vabaduse lõkke 
süütamine, misjärel kõlavad tervitussa-
luut ja hümn ning J. Westholmi gümnaa-
siumi õpilased loevad ette manifesti.

Jaanuari keskpaigaks oli Eestis 
vaktsineeritud ca 850 000 inimest 
ja neist tõhustusdoosi saanud üle  
340 000 inimese. Tartu ülikooli funkt-
sionaalse genoomika teadur Erik  
Abner toob välja viis põhjust, miks 
teha tõhustusdoos:
1. Tõhustusdoos annab parima kait-

se omikroni vastu. Praeguseks 
on ilmnenud, et uus koroonaviiruse 
omikroni tüvi levib märkimisväärselt 
kiiremini kui delta tüvi ja parim kaitse 
omikroniga nakatumise vastu on ini-
mestel, kes on saanud tõhustusdoosi 
või kes on COVID-19 läbi põdenud 
ning saanud lisaks ka vaktsiinidoosi. 
Ülejäänud inimestel on märkimisväär-
selt kõrgem risk omikroniga nakatuda.

2. Tõhustusdoos vähendab mitme-
kordselt raske haigestumise riski.
Professor Krista Fischeri analüüsist 
selgub, et tõhustusdoosi saanud 
inimesed satuvad COVID-19 tõttu 
haiglaravile 25 korda harvemini kui 
vaktsineerimata inimesed ja 4 korda 

harvemini kui kahe doosiga vaktsi-
neeritud.

3. Tõhustusdoos tuletab immuunsüs-
teemile ohtu meelde. Tõhustusdoosi 
ülesanne on meie immuunsüsteemile 
meelde tuletada, et oht veel eksistee-
rib. Sellega ajame oma immuunsüs-
teemi ärkvele, toodame uue hulga 
kiiresti toimivaid antikehi ja oleme 
paremini valmis uue tüve vastu rea-
geerima.

4. Tõhustusdoosiga vähendame ka 
teiste inimeste nakatamise riski.  
Kui me suudame tõhustusdoosiga 
juba eos enda haigestumist ära hoi-
da, siis väldime ka ümbritsevate ini-
meste nakatamist.

5. Uutel tüvedel on raske tekkida 
ühiskondades, mis on vaktsinee-
ritud. Uued koroonaviiruse tüved te-
kivad enamasti madala vaktsineeri-
tusega piirkondades, aga ohustavad 
meid kõiki – omikron ei jää viimaseks. 
Aasta vaktsineerimist on meile aga 
näidanud, et viirusel on märkimis-

väärselt raskem luua uusi tüvesid 
kõrgelt vaktsineeritud ühiskondades. 
Senised tüved on tekkinud kas enne 
laialdase vaktsineerimise algust või 
siis madala vaktsineerituse tasemega 
ühiskondades ja omikron ei ole siin 
erand. 

Millist vaktsiini valida?
Vaktsiinide kombineerimine annab pa-
rima kaitse. Praeguseks on kogunenud 
juba usaldusväärne hulk uuringuid, mis 
kinnitavad, et vaktsiinide kombineerimi-
ne annab isegi tugevama immuunkaitse 
kui tõhustusdoosi tegemine sama vakt-
siiniga.

Eestis saab hetkel tõhustusdoosiks 
valida Pfizer/BioNTechi vaktsiini Co-
mirnaty või Moderna vaktsiini Spikevax 
sõltumata sellest, millise vaktsiiniga 
on tehtud esmane vaktsineerimiskuur. 
Esialgsetel andmetel tekitab kõige tu-
gevama kaitse vektor - (Janssen, Ast-
raZeneca) ja mRNA (Pfizer, Moderna) 
vaktsiinide kombineerimine.

TASUTA

Pidulik kontsert toimub kultuurikeskuse Lindakivi tagusel platsil 23. veebruaril algusega kell 18.
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On väga suur au ja samuti ka suur välja-
kutse ja vastutus asuda uueks Lasnamäe 
linnaosavanemaks. Lasnamäe on Tallin-
na suurim linnaosa ja selle areng on ol-
nud äärmiselt dünaamiline. Ka lähiaastad 
toovad Lasnamäele uusi objekte, mis on 
märkimisväärsed kogu Tallinna ja Eesti 
kontekstis. Olgu siinkohal mainitud rajatav 
klindipark, olümpiaujula või tulevikus Pae-
välja loopealsele kerkiv Tallinna haigla. 
Nende ja paljude teiste oluliste projektide 
lõpuleviimine ja vajadusel ka algatamine 
on suur väljakutse, kuid ka võimalus Las-
namäe ja Tallinna arengusse panustada. 
Hindan seda ja annan endast parima! 
Loodan, et nii minu eelnev töökogemus 
Tallinna linnasüsteemis, sh Põhja-Tallinna 
vanema asetäitjana, kui ka Riigikogu töö-
kogemus annavad mulle võimaluse luua 
lisandväärtust Lasnamäe elanikele.

Hiigelsuurte objektide kõrval räägin 
paari sõnaga ka väiksematest asjadest, 
millega lähiajal Lasnamäe linnaosavalit-
suses tegeleme. Esiteks aitame inimesi 
jätkuvalt energiahüvitise taotluste vastu-
võtmisega. Huvi on meeletu, kuid meie 
tublid töötajad pingutavad, et kõik saaksid 
oma küsimustele vastused ja taotlused 
saaksid õigesti esitatud. Soovitan võima-
lusel kasutada taotlemiseks e-keskkonda 
taotlen.tallinn.ee. 

Teiseks, eksperdid kinnitavad, et CO-
VID-19 omikroni tüvi on küll nakkavam, 
kuid selle juures kergemini põetav kui va-
rasemad tüved, mis annab lootust, et pan-
deemia hakkab vaikselt taanduma. Siiski 
panen kõigile südamele, et parim kaitse 
haiguse raske põdemise vastu on vakt-
sineerimine. Lasnamäel saab jätkuvalt 
mugavalt vaktsineerida kultuurikeskuses 
Lindakivi. Sealsamas saab teha ka tasuta 
antigeeni kiirtesti.

Ei saa jätta mainimata ka lumega 
seonduvat. Talv ei halasta ning Tallinna 
lepingupartnerid töötavad täistuuridel, 
et tänavad lumest puhtaks lükata. Erilist 
tähelepanu pöörame ka kõnniteedele. 
Kui näete oma trepikoja uksel või hoovis 
teavitust, et peagi jõuab lumesahk ka teie 
õuele, siis, palun, parkige auto mujale. Nii 
saavad tööd hõlpsasti tehtud ja lumi lüka-
tud või ära viidud.

Väljakutsete kõrval on ka häid uudi-
seid. Peagi tähistame sõbrapäeva ins-
tallatsiooni avamisega Tondiraba pargis 
ja Eesti iseseisvuspäeva vabaõhukont-
serdiga Lindakivi platsil. Märtsis ootab 
ees suurejooneline vastlapäevapidu Pae 
pargis ja naistepäevakontsert kultuurikes-
kuses Lindakivi. Loodan, et näeme teiega 
juba nendel üritustel ja saame paremini 
tuttavaks!

Veebruarikuu alguse seisuga on Tal-
linnas esitatud 14 696 taotlust.

● Toetus on mõeldud väikese ja keskmi-
se sissetulekuga inimesele või perele, 
kelle keskmine sissetulek perioodil, 
mille eest toetust taotletakse, on:

- 1126 eurot kuus pere ainsale või esi-
mesele liikmele,  

- igale vähemalt 14-aastasele 50% sel-
lest ehk 563 eurot ja  

- igale alla 14-aastasele sellest 30% 
ehk 338 eurot. 

● Toetuse periood on 2021. aasta sep-
tember kuni 2022. aasta märts (kaasa 
arvatud). Taotlusi on võimalik esitada 
kuni mai lõpuni. 

● 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 energia-
kulu arvete peale kokku (nii elektri, gaa-
si kui kaugkütte peale kokku). 

● Vajalikud dokumendid: kuludokumen-
did, mille osalist kompenseerimist 
soovitakse; leping või kasutusõigus 

(ainult juhul, kui rahvastikuregistrijärg-
ne elukoht ei lange kokku tegeliku elu-
kohaga ja tegelik elukoht ei ole pere 
omandis); pangakonto väljavõte (ai-
nult juhul, kui taotleja maksab elatist 
või täitemenetlust).

● Taotlemine e-keskkonnas (taotlen.
tallinn.ee) või Lasnamäe elanikel 
eelregistreerimisel linnaosa sotsiaal-
toetuste talituses (Mahtra 48). Eelre-
gistreerimise süsteem aitab vältida 
rahvamasside kogunemist ja hoida 
inimeste tervist. Registreerimine 645 
7748 (täiendavat infot saab ka telefo-
nidel 645 7746 ja 645 7704).

Alates 17. jaanuarist saab Tallinnas 
esitada energiakulude hüvitamise 
taotlusi. Tallinna keskraamatukogu 
raamatukoguhoidjad aitavad soovi-
jaid eesti ja vene keeles vajaliku info 
hankimisel ja juhendavad taotluse 
täitmisel. 

Raamatukoguhoidjad aitavad arvete al-
lalaadimisel ettevõtete e-teenindusest 
või lugeja e-postkastist ning dokumentide 
skaneerimisel ja printimisel. Raamatuko-
gust saab ka nõu selle kohta, kui läheb 
vaja lisadokumente (nt arvel puuduvad 
õiged mõõtühikud). Raamatukokku tulles 
tuleks kaasa võtta vajalikud dokumen-
did paberkandjal või elektrooniliselt ning 
ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID koos 
kehtivate PIN-koodidega. 

Tallinna keskraamatukogu haridus- 
tegevuse peaspetsialist Liisi Nokkur jul-
gustab inimesi nii energiahüvitise taotle-
mise kui ka teiste aktuaalsete küsimuste-
ga raamatukogust abi otsima. 

Liisi Nokkur räägib: „Praegu abista-
me lugejaid peamiselt COVID-tõendite 
allalaadimisel ja salvestamisel ning välja- 
printimisel, rahvaloenduse ankeedi täit-
misel ning viimasel ajal ka elektriarvete 

hüvitamise küsimustes.“ Energiahüvitise 
taotluse esitamisega seoses ja ka teistes 
küsimustes saab abi kõigist Tallinna kesk- 
raamatukogu teenindusosakondadest ja 
haruraamatukogudest. 

Tallinna linnavolikogu 17. oktoobri 2002 
määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna linna 
omandis olevate eluruumide üürimist taot-
levate isikute üle arvestuse pidamise kor-
ra“ p 13 ja Tallinna linnavalitsuse 22. veeb-
ruari 2010 määruse nr 17 „Tallinna teise 
elamuehitusprogrammi rakendamiseks 
Raadiku tänaval asuvate eluruumide üüri- 
leandmise korra“ § 6 põhjal on eluruumi 
üürimist taotlevate isikutena arvele võetud 
isikud kohustatud iga aasta esimese kvar-
tali (esimese kolme kuu) jooksul kinnitama 
eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel 
olemise aluseid. Ülalnimetatud kohus-

tuste mittetäitmisel kustutatakse taotleja 
eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Seoses eeltooduga palume kõi-
ki Lasnamäe linnaosas eluruumi 
üürimist taotlevate isikutena arvel 
olevaid isikuid pöörduda hiljemalt 
31. märtsil 2022 Lasnamäe linnaosa 
valitsusse, täita andmete kinnitamise 
vorm, mis asub Tallinna koduleheküljel 
aadressil www.tallinn.ee struktuuri „Las-
namäe linnaosa“, „Elanikule“ > „Eluase 
Raadikul“ või „Asustamata eluruumid“ 
all või pöörduda Lasnamäe linnaosa va-
litsusse (Pallasti 54) spetsialistide vas-

tuvõtuaegadel E kl 15–18 ja N kl 10–12:
• Munitsipaaleluruumid –  

Riina Koppel, telefon 645 7705, 
e-post Riina.Koppel@tallinnlv.ee, 
ruum 214.

• Noored pered ja Tallinna linnale 
vajalikud töötajad –  
Kristi Kelder-Eha, tel. 645 7795, 
e-post Kristi.Kelder-Eha@tallinnlv.ee, 
ruum 228;

• Sotsiaaleluruumid –  
Kaja Merilaine, tel. 645 7754,  
e-post Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee, 
ruum 110.
Andmete kinnitamise vormi saab täita 

ka Lasnamäe linnaosa valitsuse info-
lauas.

Jätkub energiatoetuste taotlemine 

Raamatukogu abistab energiahüvitise  
taotluse esitamisel

Meeldetuletus elanikele

Lugejaid aidatakse arvete allalaadimisel ja dokumentide skanneerimisel.

Head Lasnamäe 
elanikud

Energia tarbimiskogus peab ole-
ma 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 niisugused arved, kus 
kõnealused energiakulud on välja 
toodud eelnimetatud viisil.



24. veebruaril tähistame Ees-
ti Vabariigi aastapäeva. Just  
24. veebruaril 1918. aastal aval-
dati Tallinnas „Manifest kõi-
gile Eestimaa rahvastele“ ja 
kuulutati välja iseseisev Eesti 
Vabariik. Tõsi, tookord ei kest-
nud omariiklus kuigi kaua, juba 
järgmisel päeval sisenesid  
Tallinnasse Saksa väeosad. 
Revolutsioon, Esimene maail-
masõda ja algav Vabadussõda 
jätsid oma jälje ka Lasnamäele.

Suurejoonelist lahingutegevust 
Lasnamäel otseselt ei toimunud, 
kuigi vene bolševike ja Eesti 
väeosade lahingud leidsid aset 
paarikümne kilomeetri kaugusel 
praegusest linnapiirist. 1919. aas-
ta jaanuaris oli Lasnamäel kuulda 
ka rindelt kostvat tulistamist. Siiski 
paiknes meie linnaosa territooriu-

mil mitu militaarobjekti. Paeväljal 
asus hiljuti rajatud lennuväli, läbi 
linnaosa viis mitu sõjatehnika ve-
damiseks ehitatud raudteed ning 
Irus paiknesid kasarmud.

Ei saa mainimata jätta ka töös-
tust, sest osa Dvigateli tehase 
töölistest võttis revolutsioonist ak-
tiivselt osa ning osa tehasest eva-
kueeriti Eesti aladele lähenevate 
sakslaste tõttu Venemaale. Põhju-
seks oli see, et Esimese maailma-
sõja ajal toodeti Dvigatelis lisaks 
vagunitele ja nende detailidele 
ka laskemoona. Vastloodud Eesti  
Vabariigi kaitseväelased arenda-
sid hoogsalt Lasnamäe lennuväl-
ja, kuhu Vabadussõja ajal rajati 
uusi hooneid aina kasvavat kon-
tingenti ja lennukite arvu silmas 
pidades. Vabadussõja lõpuks oli 
Eestil ligi 40 lennukit, mida kasu-
tati peamiselt luure eesmärgil.

Keeruline olukord põhjustas ka 
majanduslikku ebakindlust ning 
sellest tulenevalt kasvas kurite-
gevus. Sõdadest ja pidevast või-
muvahetusest põhjustatud kriis oli 
arvestatav kogu Eesti jaoks, kuid 
isegi sel ajal kerkis Lasnamäele 
uusi talusid. Tähelepanuväärsed 
muutused toimusid ka Nehatu 
koolis, kus ühes iseseisvuse väl-
jakuulutamisega viidi õpetus üle 
eesti keelele (Saksa okupatsioo-
nivõimud kaalusid ka saksakeelse 
kooliõppe kehtestamist).

Ebastabiilne olukord tõi kaasa 
küttepuude puuduse terves Tal-
linnas. Linna kütmiseks kasutati 
aktiivselt Tondiraba ja Sõjamäe 
raba turvast. Kuigi järgnevad ise-
seisvusaastad olid majandusli-
kult rasked, tõid need Lasnamäel 
siiski kaasa palju häid arenguid 
kohalike inimeste jaoks. Ees-

ti iseseisvus pandi proovile juba  
1924. aastal 1. detsembri riigipöör-
de katsega, kui enamlased üritasid 

muude objektide hulgas hõivata  
ka Lasnamäe lennuvälja. Kuid see 
on juba hoopis teine lugu.

14. jaanuaril sai nurgakivi uus 
Lasnamäe sotsiaalkeskuse hoo-
ne, mis valmib plaanide koha-
selt 2022. aasta teisel poolel.

Lasnamäe sotsiaalkeskus on lin-
naosa valitsuse hallatav asutus, 
mis osutab koduteenuseid kõrval- 
abi vajavatele inimestele ja päe-
vakeskuse teenuseid eakatele 
ning lastele. Asutuses töötab üle 
60 inimese. Keskuse uus maja 
kerkib vana asukohale, aadressi-
le Killustiku 16. Kahekorruselises 
hoones asub suur saal, mis on 
mõeldud kasutamiseks kõikidele 
sihtrühmadele. 

Hoone keldrikorrusele tule-
vad jõusaal ja pesuköök ning 
hoonet teenindavad ruumid. Esi-
mesele korrusele on kavandatud 
valdavalt seenioridele mõeldud 

ruumid (õppeklassid, massaaž 
jne) ning teisele korrusele pea-
miselt lastele mõeldud ruumid 
(õppeklassid, mängimistuba, 
psühholoog jms). Hoone taga 
asuv õueala on mõeldud kesku-
se külastajatele, seal asuvad tre-
nažöörid eakatele, laste mängu-
väljak jms. Hoone esine muutub 
avatud rohealaks, mida saavad 
kasutada ka kohalikud elanikud. 

Sotsiaalkeskuse uue hoone 
ehitamise ajal töötab asutus mit-
mes üle linnaosa asuvas ajutises 
asukohas. Ehitustöid teeb Eviko 
AS. Tööde maksumuseks kuju-
neb ligi 2,6 miljonit eurot.

Sotsiaalkeskuse eakate päe-
vakeskus on ajutiselt avatud 
aadressil Punane tn 36.

Veebruarikuu alguses avati 
Ülemiste keskuses Eesti mere-
muuseumi ja Lasnamäe muu-
seumi projekti koostöös valmi-
nud pop-up-näitus Lasnamäe 
veerul asuvatest tuletornidest. 

Tallinna sihi alumine tuletorn ehk 
Valge majakas on ehitatud 1836. 
aastal. Tallinna ülemise tuletorni 
ehk Punase majaka hoone kerkis 
Lasnamäele mõnevõrra hiljem, 
1896. aastal. 

Pikast teenistusest ja kahest 
maailmasõjast hoolimata aitavad 
mõlemad tuletornid jätkuvalt Tal-
linna lahel navigeerida ning tööta-
vad ööpäevaringselt. 

„Pea igas pealinna asumis 
võib leida Eesti merekultuuri pär-
leid. Sellised näitused nagu prae-
gune aitavad neid märgata ja hoi-
da. Mida täpsemalt teame, mis oli 
meie kodulinnas aastakümnete 

ja sajandite eest, seda paremini 
oma kodulinna ka väärtustame. 
Merenduspärandi hoidmine ja 
teadvustamine on Tallinnale kui 
iidsele merelinnale igati kohane 
tegevus,“ ütles Eesti meremuu-
seumi juht Urmas Dresen.

Tegemist on pop-up formaa-
dis näitusega, kus saab uudista-
da mõlema tuletorni mudelit ning 
uurida olulisemaid verstaposte 
majakate ajaloost arvukate arhiivi-
fotode ja -dokumentide abil. Tule-
tornide ajalugu tutvustavad tekstid 
on saadaval eesti ja vene keeles. 

Näitus „Lasnamäe märgu-
tuled. Tallinna tuletornide lugu“  
ootab külastajaid Ülemiste kes-
kuse aatriumis peasissepääsu 
juures. Näitus on tasuta ning jääb 
avatuks veebruari lõpuni. 

Kevade jooksul liigub näitus 
edasi veel mitmesse Lasnamäe 
kaubanduskeskusse. 
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Lasnamäe Eesti Vabariigi sünniaastal

Sotsiaalkeskuse uus hoone valmib juba sel aastal

Näitus Lasnamäe tuletornide ajaloost

Kalevlaste Maleva laskeharjutused Lasnamäel Vabadussõja ajal, 1918, 
Rahvusarhiiv.

Näitusel saab uudistada mõlema tuletorni mudelit ning uurida olulisemaid  verstaposte majakate ajaloost.

Hoone esine muutub rohealaks, mida saavad kasutada ka naabermajade elanikud.



Kuidas hindavad Lasnamäe lin-
naosakogu liikmed Lasnamäe 
haridusmaastikku, kus näevad 
nad Lasnamäe lasteaedade ja 
koolide suurimat viie lähima 
aasta väljakutset ja mida nad 
arvavad siinse koolilõpetaja 
võimalikust panusest Eesti tu-
levikku? Arutlevad linnaosako-
gu aseesimees, haridus- ja kul-
tuurikomisjoniesimees Izabella 
Riitsaar ja revisjonikomisjoni 
esimees Anne Eenpalu. 

Izabella 
Riitsaar (Eesti 
Keskerakond):
Lasnamäel on haridusega asjad 
korras, sest protsessid on juhitud, 
inimesed kaasatud ning soovivad 
panustada meie ühiste eesmärki-
de realiseerimisse – tagada laste 

areng, pakkuda kvaliteetset las-
te huvidele ja võimetele vastavat 
haridust. Tänapäeva muutunud 
õpikäsitus eeldab, et õppida saab 
kõikjal. Selleks on Lasnamäel 
loodud head võimalused ja neid 
tuleb iga aastaga juurde – lisaks 
koolidele, lasteaedadele ja kahe-
le kutseharidusasutusele on siin 
ka mitmeid huvikoole. Asutuste 
juhid on aktiivsed ja koostööaltid, 
tehakse tihedat koostööd mitmel 
tasandil – õpilaste ühised üritu-
sed, õpetajate koolitusseminarid, 
juhtimisalased arutelud. Kuigi vii-
masel ajal olid kontaktid piiratud 
epidemioloogilise olukorra tõttu, 
loodame, et üsna varsti saame 
jätkata tavapärast elu. Plaane on 
palju, muuhulgas on kavas kaasa-
ta rohkem koostöösse huvikoole, 
sest formaalse ja mitteformaalse 
hariduse omavaheline lõimimine 
on tänapäeva suund ja väljakutse. 

Haridusasutuste organisatsioo-
nikultuur põhineb väärtustel. Kõik 
panustavad sellesse, et kasvatada 
Eesti riigile väärikaid kodanikke. 
Lasnamäe linnaosakogusse kuu-
luvad täna neli haridusasutuse juh-
ti, mis on eelduseks kõrgete ees-
märkide seadmisele ning nende 
elluviimisele.

Väljakutsetest rääkides took-
sin kõigepealt esile õpetajate 
järelkasvu tagamise ja õpetaja- 
ameti väärtustamise. See on ül-
dine probleem, mis ei piirdu Las-
namäe õppeasutustega. Teiseks 
väljakutseks pean koolikohtade 
puudumist. Lasnamäe koolides on 

palju lapsi, siia tahetakse tulla. See 
on hea märk ja tunnustus tehtavale 
tööle, kuid pedagoogidena soovi-
me pakkuda lastele ja noortele pa-
rimat õpikeskkonda, kus väikesed 
saavad teha oma toimetusi ja va-
nemate õpilaste vajadused on ka 
rahuldatud. Kolmandaks väljakut-
seks peaksin tihedamat koostööd 
koolide ja koolieelsete õppeasu-
tuste vahel, et termin „õmblusteta 
koolitee“ hakkaks täie võimsusega 
ellu rakenduma. 

Lasnamäe koolid lubavad 
noortel kujuneda eesti keelt ja 
kultuuri väärtustavaks, oma juuri 
hindavaks kodanikuks, kujunda-
da oskusi elukestvaks õppeks. 
Need on koolid, mis loovad kindlat 
tulevikku, siin kasvatatakse õpi-
lasi väärikaks Eesti kodanikuks. 
Koolid otsivad uusi lahendusi 
noorte paremaks toetamiseks, 
innovaatilisuse arendamiseks. 
Noor kasvab tegutsedes ja sel-
leks on Lasnamäel võimalused 
loodud – kooli õpilasesinduste 
koostöö, kus noored saavad alg-
teadmisi juhtimisest ja võimaluse 
kaasa rääkida neid puudutavates 
küsimustes, samuti löövad nad 
kaasa vabatahtlike liikumises, on 
tegusad valimiskampaaniates. 

Gümnasistid osalevad huvi-
ga riigikaitselaagrites, rahvusva-
helistes projektides jm. Noortel 
on vabadus valikuid teha, kuid 
ka vastutust kanda. Kõik see 
on eelduseks, et meie noortest 
kasvaksid tegusad teotahtelised 
inimesed, kes panustavad Eesti 
arengusse. 

Anne Eenpalu 
(ISAMAA Erakond):
Kolmkümmend viis aastat on 
möödas minu Lasnamäele elama 
asumisest. Minu poeg Ivo käis 
siin lasteaias ja lõpetas Tallinna 
13. keskkooli, praeguse Laagna 
gümnaasiumi, ning samas ka 
muusikakooli. Olen väga tänu-
lik poja tublidele pedagoogidele, 
sest nii vene kui ka inglise keel on 
soravalt kasutuses.

Suheldes meie nii eesti- kui 
ka venekeelsete lasteaedade ja 
üldhariduskoolide pedagoogide 
ja noortega on selge, et riigikeel 
omandatakse kõige lihtsamalt ja 
loogilisemalt lasteaias. Olen ka-
hel korral osalenud halduskogu 
(praegu linnaosakogu – toim.) 

töös ja tänan võimaluse eest tut-
vuda keelekümblusrühmade te-
gevusega. Keelekümblus laste- 
aedades annab hea tulemuse. 
Olen kindel, et lasteaiad peaksid 
olema riigikeelse õpetuse ja tege-
vusega, sest kodudes kõneldakse 
väga mitmesugustes emakeeltes. 

Kolmkümmend aastat on selja- 
taga ja ikka pole suudetud vene 
üldhariduskoolides paljudele pe-
dagoogidele eesti keelt selgeks 
õpetada. Sama kogemus on mul 
isiklikult noorte eesti pedagoo-
gidega, kes ei oska vene keelt. 
Olin abiks kahele vene noorme-
hele, kelle vanemad panid nad 
poole põhikooli pealt õppima 
eesti keskkonda ja nad ei suut-
nud tundides mitmetes õppeaine-
tes arugi saada, millest jutt käis. 
Vanemad muretsesid kõrvale sa-
masuguse õppematerjali nende 
emakeeles, aga poistel puudus 
motivatsioon ja neil oli piinlik, et 
nad ei oska ega saa aru, mida 
õpetaja küsib ja mida on kodus 
vaja teha. Nägin palju vaeva, et 
tõlkida mõisteid vene keelde ja 
olla vahendaja. 

Probleem on laiem! Mida soo-
vib riik? Kasvatada lojaalseid ja 
haritud kodanikke. Mida soovivad 
pedagoogid? Et noored saaksid 
hea hariduse, leiaksid õppeaine-
te hulgast endale meelepärase-
mad ja tunnetaksid oma võimeid, 
teaksid, kuhu edasi õppima min-
na ning kuidas eluga hakkama 
saada. Meil on koolides rohkelt 
õppureid, keda on nende vaim-
sete või ka füüsiliste puudujääki-
de tõttu tarvis eriliselt abistada ja 
toetada. Nii lasub pedagoogidel 
väga suur igapäevane koormus 
ja vastutus.

Olen mitmel korral esinenud 
Vene lütseumis ja jäänud väga ra-
hule. See kool annab vene ema-
keeles etnokultuuri ja rahvuslikku 
uhkust edasi nii, et noored, kelle 
esivanemad on Venemaal, saa-
vad vabalt sinna kõrgkoolidesse 
ja teistesse õppeasutustesse sis-
se. Olen ise õppinud Leningradis 
ja tean, kui raske on kohaneda ja 
õppida mitte oma emakeeles.

Kui eesti lasteaias on käidud, 
siis edasine koolitee eesti üldha-
riduskoolis on kerge, sest lapsed 
oskavad juba mõelda eesti kee-
les ja sõnavara aina koguneb ja 
koguneb.

Minu ettepanek on, et rohkem 
tuleb suhelda eesti keeles, kir-
jutada esseesid loodusest, aja-
loost, laulda ja musitseerida ning 
uskuda, et Eesti Vabariik on meie 
oma, meie ühine kodu!

Paljud noored lendavad lää-
neriikidesse õnne otsima, leiavad 
töö ja omandavad teisigi keeli. 
Sidemed Eestiga jäävad ja loo-
dame, et ehk nende järeltulijad 
tulevad oma juuri otsima ning 
leiavad siin oma töö ja kodu- 
pesa. Mina usun, et vastastikune 
austus ja lugupidamine, riigikeele 
omandamine nii õppeasutustes 
kui tihedas igapäevasuhtluses on 
võimalik!
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Lasnamäe haridusmaastiku mitu nägu

Graniitsõelmed 
korteriühistutele
Jäiste olude vastu võitlemiseks 
jätkab linnaosavalitsus Lasna-
mäe korteriühistutele tasuta gra-
niitsõelmete jagamist.

Ühe korteriühistu kohta on 
arvestatud kolm graniitkillustiku 
kotti, kott kaalub 25 kg. Kotte 
graniitsõelmetega väljastatakse 
21.–22. ja 23.–25. veebruaril 
kell 15.00 kuni 19.00 aadressil  
Vana-Kuuli 13, sissepääsuga 
Paevälja puiesteelt. 

Vastavalt Tallinna linna hea-
korra eeskirjale on kinnistu ja 
ehitise omanik kohustatud teos-
tama heakorratöid kinnistuga või 
ehitisega külgneval kõnniteel, 
mis asub teega külgneva kinnis-
tu ja sõidutee vahel. 

Libeduse tõrjeks tuleb kasu-
tada puistematerjali, mille tera 
läbimõõt on 2–6 mm. Keelatud 
on kasutada tuhka või kloriide.

58496
meetrit sõiduteid 

puhastatakse 
Lasnamäel lumest 

talvekuude jooksul.

Kuu number: 

Tondiraba 
uisuväljaku 
külastamine 
muutus 
soodsamaks
Alates 10. jaanuarist muutus 
Lasnamäel Tondiraba pargis 
asuva uisuväljaku hinnakiri, see 
ühtlustus Mustamäe ja Nõmme 
uisuväljakute omadega.

Uisuplats asub Tondiraba 
pargi läänepoolses osas ning 
kohale võib tulla ka isiklike uis-
kudega (v.a kiiruisutamis- ja 
matkauisud). 

Jääväljak ise on 1200 m2 
suur, lisandub teenindusala,  
uisupargis on ca 300 paari  
uiske ja külastajatele on avatud 
ka minipannkooke pakkuv täna-
vakohvik Kooker. 

Lasnamäe uisupark on ava-
tud esmaspäevast pühapäeva-
ni kl 10–22 ning pilet kehtib 60 
minutit. Teine Lasnamäe väli- 
uisuväli tegutseb Härma staa-
dionil ja on avatud esmaspäe-
vast pühapäevani kl 10–22. 
Staadioni uisuringi pikkus on 
400 meetrit.

Lasnamäe linnaosakogu veerg
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Muudatused Põhja polit-
seiprefektuuris tõid kaasa 
piirkonnapolitseinike arvu 
suurenemise.

Selle aasta 1. jaanuarist on Põh-
ja prefektuuris varasema kolme 
asemel kaks uut jaoskonda – 
Ida-Harju ja Lääne-Harju polit-

seijaoskond. Seoses sellega on 
toimunud mõned muudatused ka 
Lasnamäe elanike jaoks. Kõige 
positiivsemaks muudatuseks on 
piirkonnapolitseinike arvu tõus 
kahe inimese võrra. See tähen-
dab, et alates uuest aastast on 
Lasnamäe piirkonnas 15 piirkon-
napolitseinikku, kes on Lasna-

mäe elanikele abiks küsimuste ja 
probleemide lahendamisel ning 
turvalisuse tagamisel. Teiseks 
muudatuseks on, et piirkonna-
politseinikuga kohtumiseks tuleb 
edaspidi eelnevalt aeg ja koht 
kokku leppida, helistades nei-
le tööpäevadel kell 8.00–16.30.  
Lisaks on vahetunud piirkonna-

vanem. Seni piirkonnavanema 
rollis olnud Sergei Nikiforovi ase-
mel juhib alates uuest aastast 
Ida-Tallinna piirkonnagruppi Teili 
Piiskoppel. Seni Ida-Harju polit-
seijaoskonnas ennetusspetsialis-
ti tööd teinud Teili on ennetajana 
juba mitmeid aastaid Lasnamäe-
ga seotud olnud. 

Piirkonnapolitseinike read täienesid
Lasnamäel tagavad korda 15 piirkonnapolitseinikku

Piirkonnapolitseinike 
kontaktandmed

Ida-Tallinn
Piirkonnavanem  
Teili Piiskoppel
612 4775/ 5307 9882

Majaka – Pae
Bert Põder 612 4839
Vladislav Grigorjev  
612 4760 
Jekaterina Ingovatova  
612 4896

Liikuri
Mari Kaljuste 612 4840
Jekaterina Lutsenko  
612 4795

Laagna
Igor Kiršner 612 4751 
Lada Rosljakova 612 4886

Mustakivi
Jacqueline Illisson  
612 4831
Kiira Kuznetsova 612 4816
Dina Afanasieva 612 4824

Läänemere
Marili Tammiste 612 4777
Oksana Šutkina 612 4804

Kivila
Jana Põder 612 4766
Tiia Nilp 612 4836

Piirkonnapolitseinike kontaktid leiab politsei kodulehelt 

https://www.politsei.ee/et/piirkonnapolitsei. 
Avaldust saab esitada ka e-kirja teel või politsei kodulehel 

https://www.politsei.ee/et/avaldus-politseile.



Tule uude avatavasse PRIISLE SELVERISSE tööle

KAUBAKATEGOORIAJUHIKS (kauba tellijaks)
TEENINDUSJUHIKS

KALA- JA LIHAMEISTRIKS
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.

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



HKScan Estonia Loo söödatehas                         
pakub tööd

ELEKTRIK-LUKKSEPALE
ja

OPERAATOR-LUKKSEPALE

Kohapealne väljaõpe

Moodne, mugav ja uus tööriietus

Oma töötaja soodustusega söök

Mugavad puhkevõimalused

HKScan Estonia on Eesti üks suuremaid toiduettevõtteid, mis kuulub Põhjamaade juhtivasse toidutööstuse kontserni HKScan.
Meie töötajad pingutavad igapäevaselt selle nimel, et hoida kvaliteeti kogu meie tarneahela ulatuses – farmist toidulauale.
Peame oma suurimaks väärtuseks kodumaist toitu, mis on kasvanud vastutustundlikult ning pärit meie oma farmidest.

Kandideeri läbi CV keskuse või võta meiega ühendust: personal@hkscan.com 
Küsimuste korral helista telefonil +372 5107869 või +372 56995852

Toetused perekondlike sündmuste ja tööjuubelite puhul

Aktiivse eluviisi ja sporditegevuse toetus

Töökoht asub Lool Jõelähtme vallas

Puhastusteenindaja
Meie jõudsalt arenev ja kasvav 

meeskond ootab endaga liituma 
puhastusteenindajaid.

Kandideerimiseks kirjuta personal.haldus@forus.ee
 või helista 5323 9174

Meiega koos on hea, sest pakume 
paindlikku töögraafikut ning 

head töötasu.

tööle asumisel väljaõpet ja personaalset juhendajat
võimalust kaasa rääkida Sulle sobiva töögraafiku
osas (tööpäeva pikkus ja soovipäevad)
stabiilset töötasu ning erinevaid personali-
soodustusi (lõunasöögi soodustus, tasustatud
tervisepäevad jm).

Sul on võimalus                                      töötada linna parimas toidumaailmas, püsivalt ühes
kindlas osakonnas ja hooliva meeskonna keskel. 

Pakume Sulle

Ootame Sind meie uueks
kolleegiks!

Kandideeri  juba täna!
stockmann.ee/content/vabad-tookohad/

 Või saada oma CV e-posti aadressile cv@stockmann.com või helista
personaliosakonna telefonil 683 9420. 



meister on vaid
kliki kaugusel:

PÕRANDATE EHITUS
BETONEERIMINE
KARKASSITÖÖD
PUIDUTÖÖD
PAHTELDAMINE
KROHVIMINE
VÄRVIMINE
PLAATIMINE...

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888

info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE remont

• Kutsega massöör ootab uusi kliente 56870567.

• Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib 
olla remonti vajav. Helista 58106909.

• ATKO Transport OÜ pakub tööd bussijuhile. 
Töö asukoht Tallinn ja Harjumaa. Lisainfo kella 
9-17ni  tel.5558 5632, 6272733.

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad
Reklaam (eesti või vene keeles)
• 1/8 lehekülge, 141x95 mm: 150 € 
• 1/4 lehekülge 141x194 mm: 300 €
• 1/2 lehekülge 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 

1/4 
141x194 мм

300 €

Koht  

Teie reklaami jaoks

Место для  
Вашей рекламы 


