
Ideekorje raames  
laekus ligi 400 ideed.
Märtsikuu viimasel päeval tutvustati 
Lauluväljaku klaassaalis tulevase klindi-
pargi ideekorje tulemusi. Eelmise aasta  
22. novembrist 22. jaanuarini kestnud 
ideekorje on üks kolmest alustalast, mille 
põhjal koostatakse tulevase klindipargi 
visioon, millest omakorda kujuneb pargi 
ideevõistluse lähteülesanne. Ideekorjet 
täiendavad linnaruumilise ja looduskesk-
konna analüüside tulemused. 

Rääkides Põhja-Eesti klindi kui pin-
navormi väärtusest, tõi Tallinna Botaa-
nikaaia teadur Rein Kalamees esile, et 
see on ühteaegu nii loodusmälestis kui 
ka inimmõju jälgede kogum. 

Lasnamäe klindi eripäraks on see, 
et pikal ja kitsal maa-alal on väikesel 
pinnal koos väga mitmekesised kesk-
konnatingimused, nii et kui klindi peal 
on kuiv ja tuuline, siis klindi all on niiske 
ja viljakas muld. Inimtegevus on jätnud 
klindile rikkalikult jälgi, nendeks võib pi-
dada nii Lasnamäe vana ja põlist kivi-
murdu kui ka karjatamise tõttu tekkinud 
loopealseid, mis on eriti Maarjamäel 
hästi säilinud. Loopealsed on paepeal-
sed taimekooslused, mida iseloomus-
tab madal ja kidur taimekooslus era-
kordselt kõrge liigirikkusega. 

Selle näitena kirjeldas loodustead-
lane Gustav Vilberg (hiljem Vilbaste) 

1927. aastal toonast Suhkrumäe ja 
vene kiriku vahel jäävat ala, kus 25 m2 
kasvas 32 liiki. Kõik pea sajand tagasi 
kirjeldatud liigid kasvavad samas kohas 
ka tänapäeval. 

Üks tähelepanuväärsemaid loodus-
haruldusi, mis Maarjamäe nõlval kas-
vab, on mägi-kadakkaer. 

Loodusliku keskkonna säilitami-
se tähtsuse tõid esile ka ideekorjes 
osalejad, tulemusi tutvustas Tallinna 
ruumiloome kompetentsikeskuse lin-
naplaneerija Eva-Maria Aitsam. Üldine 

tagasiside puudutas klindipargi rõhuta-
mist Tallinna linna vaatamisväärsusena, 
ligipääsetavuse tagamist ja omamoodi 
stiili säilitamist klindipargi igal osal. 

Klindipargi vajalikumate objektidena 
nimetasid vastajad istumis- ja puhke-
kohti, välisvalgustust ja infostende.

Ideekorje tulemustega saab 
tutvuda ja klindipargi edasist 
arengut jälgida veebilehel 
www.tallinn.ee/est/klindipark/.

Paul Aguraiuja
Tallinna Kunstihoone juhataja

Kunstihoone on Vabaduse väljaku ma-
jas tegutsenud juba aastast 1934 ning 
korraldab igal aastal keskmiselt 15 kaas-
aegse kunsti näitust. Seeläbi on Kuns-
tihoone suurim Eesti kunsti produtsent 
ja esitleja. Käesoleval aastal alustame 
Kunstihoone kapitaalremonti, kuid näi-
tustegevust me remondi ajaks seisma 
panna ei saa ning järgmised kaks aastat 
tegutseb Kunstihoone ajutises näituse-
paviljonis Lasnamäel, Lindakivi kultuuri-
keskuse kõrval.

Kunstihoone paviljoni autoriteks 
on Ralf Lõoke, Maarja Kask ja Margus 
Tamm Salto arhitektuuribüroost. Maja 
saab olema ajutisena püstitatav element-
hoone, mida on võimalik pärast kasutust 
koost lahti võtta ja uuesti kasutada. Ko-
halike elanike võimalikult väheseks häi-
rimiseks valmistatakse elementhoone 
tehases ning kohapealne püstitusaeg on 
ainult paar-kolm nädalat.

Näitusepaviljon avatakse juuni al-
guses aadressil J. Koorti 24 traditsioo-
nilise kevadnäitusega koostöös Eesti 
Kunstnike Liiduga. Kevadnäitusele va-
lib žürii laekunud taotluste alusel Eestis 

tegutsevate kunstnike silmapaistvamad 
uued tööd. 

Kunstihoone näitused Lindakivi pa-
viljonis on publikule tasuta.

Lisaks näitustele hakkab Kunstihoo-
ne Lindakivi paviljonis toimuma ka hari-
dusprogramm „Vaatamise kool“, milles 
meie haridustöötajad õpetavad lapsi ja 

noori mõistma kaasaegset kunsti. Kuns-
tihoone haridusprogramm on kooskõlas 
põhikooli õppekavaga ja teeb seeläbi 
õpetajate elu lihtsamaks ning õpilaste 
elu huvitavaks. 

Haridusprogrammi pakutakse eesti ja 
vene keeles ning see on registreerunud 
klassidele tasuta.
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Tasuta õigusabipäev aprillikuus
Tasuta õigusnõus-
tamisel on võimalik 
saada tasuta õigu-
sabi võlaõiguse, 
perekonnaõiguse, 
asjaõiguse, pärimi-
sõiguse, tööõiguse, 
täitemenetlusõigu-
se, pankrotiõiguse ja korteriühistuõiguse vald-
konda jäävate küsimuste osas. Õigusnõusta-
mine toimub HUGO.legal õigusbüroo ja Tallinna 
linna eestvedamisel. Nõustajad annavad õigu-
sabi eesti ja vene keeles. Nõustamisele saab 
eelregistreerida telefonil 688 0400. 

Nõustamine toimub 14. aprillil ajavahemikul kell 
9–18 Lasnamäe linnaosa valitsuse (Pallasti 54) 
I korruse saalis.

Asunduse lasteaed  
saab uue õppehoone 
Märtsikuus asetati nurgakivi Tallinna Asunduse 
lasteaia uuele korpusele, mis ehitatakse vana, 
nüüdseks lammutatud hoone asemele. 

Uude hoonesse on senise nelja asemele ka-
vandatud viis rühma. Täiendavas rühmaruumis 
soovib lasteaed avada uued erirühmad. Samuti 
saab lasteaed uuenduslikud kabinetid tugispet-
sialistidele (eripedagoog, logopeed), tunnetus-
toa ning igasse rühma planeeritud laste köögi-
nurgad.

Maja fassaadile annab iseloomuliku ilme sis-
sepääsude ees paiknev teise korruse terrass 
katuseni kõrguvate liimpuittaladega. Rühmaruu-
midest kolm asuvad esimesel ja kaks teisel kor-
rusel. Teise korruse rühmadesse pääseb otse 
majaesise välistrepi kaudu. Hoone katusele on 
planeeritud päikesepaneelid võimsusega 24,6 
kW ning eesmärk on saavutada madalenergia-
hoone energiatõhususklass.

Hoone projekteeris Projektibüroo OÜ ja seda 
ehitab Vanalinna Ehitus OÜ. Hoone ehitustööd 
algasid novembris 2021 ja valmimise tähtaeg 
koos hoone sisustamisega on novembris 2022. 
Ehitustööd koos sisustusega lähevad maksma 
ligikaudu 3,24 miljonit eurot.
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Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. aprilli seisuga 116 906 inimest. 
Märtsikuuga võrreldes suurenes elanike arv 29 inimese võrra. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Tallinna Kunstihoone kolib Lasnamäele

Selgusid klindipargi ideekorje tulemused

TASUTA

COVID-19 vaktsineerimis- ja 
testimispunkt lõpetas töö

Seisuga 31. märts lõpetasid töö kul-
tuurikeskuses Lindakivi asunud vaktsi-
neerimis- ja testimispunktid. Edaspidi 
saavad Lasnamäe elanikud ennast jät-
kuvalt COVID-19 vastu vaktsineerida 
oma perearsti juures.

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

Visualisatsioon: Salto Arhitektuuribüroo

Skeem: Ideid ja ettepanekuid laekus kõigi kuue tulevase klindipargi ruumiosa kohta. 

Ajutine paviljon avatakse traditsioonilise Kevadnäitusega.



Muudatustega pakub riik vanematele 
rohkem võimalusi töö- ja pereelu ühita-
miseks, luues vanemapuhkuste ja -hü-
vitiste süsteemis enam valikuvõimalusi 
ning soodustades hoolduskoormuse ja-
gamist vanemate vahel.

Mugavust lisab ka vanemahüvitis-
te ja -puhkuste koondumine sotsiaal-
kindlustusameti alla. Kui vanem soovib 
mõnda puhkust välja võtta või hüvitist 
kasutada, tuleb tal selleks meie isetee-
ninduses avaldus teha. 

Ema vanemahüvitis ja emapuhkus
Ema vanemahüvitis on uus vanemahü-
vitise liik, mis asendab 1. aprillist senist 
sünnitushüvitist.

Kõigil tulevastel emadel on õigus ema 
vanemahüvitist saada. Kui seni ei olnud 
mittetöötavatel emadel sünnitushüvitise 
õigust, siis alates 1. aprillist tekib ka neil 
õigus ema vanemahüvitisele. Töötaval 
emal on ema vanemahüvitise õigus enne 
lapse sündi. Töötaval emal käib ema va-
nemahüvitisega alati kaasas emapuh-
kus. Emal, kes ei tööta, tekib ema vane-
mahüvitise õigus alates lapse sünnist.

Isa vanemahüvitis ja isapuhkus
Isa vanemahüvitis on tingimuste osas 
samasugune, nagu on olnud seni kehti-
nud isa täiendav vanemahüvitis. See tä-
hendab, et isal on õigus 30 kalendripäe-
va hüvitisele, mida võib kasutada kuni 
30 kalendripäeva enne lapse eeldatavat 
sünnitähtaega kuni lapse 3-aastaseks 
saamiseni. 1. aprillil 2022 nimetati isa 

täiendav vanemahüvitis ümber isa va-
nemahüvitiseks. Isa vanemahüvitisele 
on õigus kõigil isadel, kelle laps on sün-
dinud 1. juulil 2020 või hiljem.

Jagatav vanemahüvitis
Kui ema vanemahüvitis ja isa vanema-
hüvitis on vanemate individuaalõigus, 
siis jagatav vanemahüvitis on vanemate 
vahel jagatud õigus, mis tähendab, et 
vanemad võivad ise otsustada, kumb 
neist hüvitist saama hakkab.

Jagatav vanemahüvitis pakub pere-
dele rohkem paindlikkust – nimelt saab 
nüüd alates lapse 31. elupäevast kasu-
tada jagatava vanemahüvitise õigust ka 
isa. Seni algas õigus siis, kui laps sai 71 
päeva vanuseks. Muudatus on oluline, 
sest nii saab ka isa juba varem puhkust 
kasutada ja lapse kasvatamisest enam 

osa võtta. Jagatava vanemahüvitise 
kasutamist saab planeerida päevade 
kaupa. Hüvitise saajat saab vahetada 
alates järgmisest kuust. Vanemad saa-
vad jagatavat vanemahüvitist kuni 60 
kalendripäeva jooksul koos kasutada.

Jagatava vanemahüvitise ajal on lu-
batud töötada ja tulu teenida, hüvitise 
saamisega kaasneb riiklik ravi- ja pen-
sionikindlustus. Jagatavat vanemahüvi-
tist saab ennekõike vanem, kes on va-
nemapuhkusel. Kui kumbki vanematest 
vanemapuhkusel ei ole, valivad vane-
mad ise, kumb neist jagatavat vanema-
hüvitist saab.

Muudatustest lapsepuhkuses ja puu-
dega lapse vanema lapsepuhkuses 
saab lähemalt lugeda järgmises Las-
namäe Lehe numbris.

Lasnamäe Leht Aprill 20222

Linnaosavanema veerg

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

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

Levitamine: Direct Post OÜ
info@directpost.ee
Tel. 5816 3100

Julianna 
Jurtšenko
Lasnamäe  
linnaosavanem

Kevad tuleb tegus
Viimane kuu on olnud pingeline ja töö-
kas, kuna lisaks tavapärasele tööle on 
linnaosavalitsuse töötajad andnud oma 
panuse põgenike vastuvõtmisesse. Selle 
juures püüame alati korraldada oma tööd 
nii, et meie linnaosa inimesed oleksid 
õigeaegselt ja kvaliteetselt teenindatud 
ning linnaosa elu ei jääks seisma. Loo-
detavasti hakkab pandeemia vaibuma 
ning täna oleme võtnud eesmärgiks tuua 
kultuurielu linnaossa tagasi. Juba april-
lis algavad mitmesugused treeningud. 
Ülemiste Apollos toimuvad eakatele suu-
natud tasuta filmiseansid. Juba praegu 
valmistab meie meeskond ette mitme-
külgset ja huvitavat kultuuriprogrammi 
suveks. Me aga ei tegele mitte ainult lin-
naosa kultuurielu ja sotsiaalküsimuste-
ga, vaid loomulikult pöörame tähelepanu 
ka meie linnaosa heakorrale.

Erakordselt lumerohket talve saatsid 
pidevalt vahelduvad pluss- ja miinuskraa-
did ning seepärast panime libedusega 
võitlemiseks kõnniteedele ohtralt graniit-
killustikku. Kuigi talv ei soovi alla anda, 
alustasime selleks, et linnaosa oleks 
puhas, varakult kevadkoristusega ning 
eriti suurt rõhku paneme kõnniteede ja 
rohealade koristamisele. Lisaks jätkuvad 
linnaosa haljasalade ja mänguväljakute 
heakorratööd ning nende alade koristami-
ne sinna talve jooksul kogunenud prahist.

Meie jaoks on oluline ka linnaosa 
areng. Aprilli alguses toimub Lasnamäe 
sotsiaalkeskuse sarikapidu. Vaatamata 
raskele olukorrale ehitussektoris püsivad 
selle objekti tööd graafikus, linnaosa ela-
nikele loodame keskuse avada juba eel-
oleval suvel. Samuti algasid eeltööd Seli 
pargi rajamiseks. Linnaosa idaosas asuv 
ilus Seli metsapark on siiani olnud lem-
mikkohaks asotsiaalsete kalduvustega 
isikutele. Elanike soove arvestades loome 
Seli metsa mitmesuguseid vaba aja veet-
mise võimalusi, paigaldame valgustuse 
ja vajaliku inventari, mis peaks muutma 
koha mitte ainult populaarsemaks vaba 
aja veetmise paigaks, vaid ka turvalise-
maks naabermajade elanike jaoks.

Soovin tänada kõiki, kes on osalenud 
Pae pargi rekonstrueerimise ideekorjes. 
Aktiivsest kasutusest tingituna on par-
giinventar suuresti amortiseerunud ning 
seepärast uuendatakse spordiväljakuid 
erinevate vanuserühmade ja spordihar-
rastajate tasemeid arvestades. Mängu-
väljakutele paigaldatakse uus inventar 
ja väljakuid laiendatakse. Olulisel kohal 
on turvalisus, seega paigaldame pargi 
rekonstrueerimise käigus ka turvakaa-
merad. Projekteerimistööd on kavas 
lõpetada juba sel aastal, aktiivsem in-
ventari uuendamine ja teiste uuendus-
te elluviimine toimub plaanide kohaselt 
järgmisel aastal.

Lasnamäe Uisupargist
Fred Randver,  
Lasnamäe Uisupargi tiimi nimel

Esimene hooaeg Tondiraba pargis on 
nüüd seljataga: Uisupark oli avatud 107 
päeva. Selle aja jooksul külastati liuvälja 
17 078 korda, sh kooliõpilased 4 755 kor-
da. Kindlasti saab veel paremini: järgmis-
tel hooaegadel on plaan liuväli avada juba 

novembri keskpaigast, hooaeg kestaks 
sel juhul loodetavasti kolm-neli nädalat 
kauem. Pika ja pingelise hooaja lõpetu-
seks tahan teha sügava kummarduse 
kogu Lasnamäe kogukonnale, et meid nii 
hästi vastu võtsite.

Uisupargi haldajana tahan tänada 
meie lepingupartnerit Tallinna keskkonna- 
ja kommunaalametit ning Kadrioru parki. 
Eraldi tahame tänada Lasnamäe linnaosa 
valitsust ja tema juhtkonda väga konstruk-
tiivse ja mõistva koostöö eest. 

Ilusat alanud kevadet, olge hoitud ja 
püsige terved!

Muudatused vanemahüvitiste  
ja lapsepuhkuste korras 

Vanarehvid saab viia kogumiskohta tasuta

Lisainfo: www.sotsiaalkindlustusamet.ee

1. aprillil 2022 jõustusid vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste korra muudatused.

Sõiduauto kevadisest rehvivahetu-
sest üle jäänud vanad rehvid saab 
eraisik tasuta üle anda vanarehvide 
kogumiskohtadesse.

Uusi rehve ostes saab vanad rehvid üle 
anda turustaja müügikohta või rehviette-
võtjale. Tallinna jäätmejaamad võtavad 
elanikelt tasuta vastu kuni kaheksa reh-
vi korraga. Samuti võtavad MTÜ Rehvi-
ringlus määratud rehvide kogumiskohad 
eraisikult tasuta vastu kaheksa rehvi 
aastas. Eritüüpi rehvide – veoki-, ATV, 
või mootorrattarehvide – üleandmiseks 
tuleb koostada saatelehe taotlusvorm 
Rehviringluse kodulehel aadressil https://
www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimu-

sed. Tallinnas võtavad vanarehve vastu 
järgmised kogumiskohad:
Kesklinnas: 
Vianori Lennujaama keskus (Tartu mnt 
119, avatud E-R kl 8–17)
Lasnamäel:
• Kuusakoski AS (Betooni 12, avatud 
E-R kl 8–17 ja L kl 8–15)
• E.R.A. Rehvid OÜ (Suur-Sõjamäe 31, 
avatud E-R kl 8–16.30)
Mustamäel:
• Vianori Mustamäe keskus (Mustamäe 
tee 54, avatud E-R kl 9–18)

Tootjavastutusorganisatsiooni MTÜ 
Rehviringlus määratud kogumiskohta-
de kaart on kättesaadav organisatsiooni 
kodulehel aadressil https://www.rehvi-

ringlus.ee/kogumisvorgu-kaart.

Jäätmejaamad:
Pärnamäe jäätmejaam  
(Pärnamäe tee 36, Pirita linnaosa)
Rahumäe jäätmejaam  
(Rahumäe tee 5, Nõmme linnaosa)
Pääsküla jäätmejaam  
(Raba 40, Nõmme linnaosa)
Paljassaare jäätmejaam (Paljassaare 
põik 5, Põhja-Tallinna linnaosa)

Jäätmejaamade asukohad ning lah-
tiolekuajad leiab Tallinna kodulehelt 
aadressil https://www.tallinn.ee/est/
keskkond/Jaatmejaamad-Tallinnas.



Külli Kuri
Eesti keele kui teise keele õpetaja  
ja arendusjuht
Tallinna Laagna Gümnaasium

Eelmise aasta kõige keskkonna-
sõbralikum haridusasutus tegut-
seb Lasnamäel!

Laagna gümnaasium on Lasnamäel 
olnud kodukooliks mitmele põlvkon-
nale. Igal sügisel tervitame vilistlasi, 
kes nüüd lapsevanematena kooli tu-
levad, ja rõõmustame uute õpilaste 
ning nende vanemate kui uute ko-
gukonnaliikmete üle. Tulevikku vaa-
tavana tunneme muret meid ümbrit-
seva keskkonna pärast ning otsime 
võimalusi keskkonna säästmiseks. 
Kuulume Rohelise Kooli võrgustikku 
– oleme Eesti „Aasta keskkonnasõb-
ralik haridusasutus 2021“.

Pöörame ühtemoodi põhjalikult 
tähelepanu nii kaunitele kunstidele 
kui keeltele, kuid loomulikult ka meid 
ümbritsevale praktilisele elule. Viima-
sed kümme aastat töötab meie koolis 
prantsuse keele süvaõppega klass, 
kuid samas toetame igati ka mate-
maatilise pädevuse ja igapäevaste 
toimetulemisoskuste arendamist. 
Sestap õpivad lapsed alates esime-
sest klassist majandustundides raha-
tarkust jms. Hiina maali valikkursusel 
valminud töödest korraldame igal 
aastal Kullos näituse.

Liikumisharjumus kogu eluks
Meie jaoks on laste vaimne ja füüsi-
line tervis niisama tähtsad kui aka-

deemilised teadmised. Kooli kehalise 
kasvatuse tunnid on mitmekülgsed: 
kõik meie õpilased saavad koolist 
kaasa liikumisharjumuse, mis aitab 
neil sportlik olla terve ülejäänud elu. 
Tänu sellele, et meie koolis on ujula, 
saavad kõik meie õpilased käia uju-
mas juba alates esimesest klassist. 
Koolil on ka oma jalgrattapark ning 
jalgrattasõit moodustab osa kehali-
se kasvatuse tunnist. Samuti on meil 
hästi varustatud suusabaas. Lume-
vabal ajal tehakse sporti kooli staa-
dionil või lähedalasuvas kergejõus-
tikuhallis. Vanemad õpilased käivad 
lisaks kooli jõusaalis, kus gümnaa-
siuminoored võivad treenida ka ise-
seisvalt. Tegutseme tervise nimel nii 
tunnis kui vahetunnis kõikides koo-
liastmetes.

Koostöös Liikuma Kutsuva Koo-
liga oleme loonud koolikeskkonna, 
mis julgustab kõiki lapsi vahetunnis 
aktiivselt aega veeta. Meie kooli ko-
ridorides paiknevad ka 4 pinksilauda, 
mis on ülipopulaarsed ja pidevalt hõi-

vatud. Lauatennist mängivad nii õpi-
lased kui õpetajad, pidevalt toimuvad 
kirglikud turniirid.

Kaks gümnaasiumiõppe suunda
Gümnaasiumi õppesuundade valikul 
pidasime silmas, et mis valdkonnaga 
noor ka tulevikus tegelema ei hakka, 
tal on selle juures gümnaasiumi eri-
alaainetest selgelt kasu. Valida saab 
kahe suuna vahel: tervishoid ja info-
tehnoloogia.

Tervishoiusuunal õppijad saavad 
teadmised ja oskused, mis aitavad 
neil hoida enda ja lähedaste tervist. 
Õpitakse anatoomiat, füsioloogiat, 
esmaabi, farmaatsiat, toitumisõpe-
tust, toetust mitmesugustes olukorda-
des, psühholoogiat ja ka ladina keelt. 
Kursusi viivad läbi Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli õppejõud ning osa õppe-
tööst toimub Tervishoiu Kõrgkooli õp-
peklassides. Õppeprogrammi läbinud 
õpilane saab vastava tunnistuse.

Teine õppesuund on infotehnoloo-
gia, valdkond, mille tundmine annab 
eelise igal erialal. IT õppesuuna kur-
sused on sissejuhatus IT maailma, 
operatsioonisüsteemid ja haldus, 
video- ja helitöötlus, multimeedia ja 
disain, programmeerimise alused, 
rakendustarkvara. Õppeprogrammi 
läbinud õpilane sooritab European 
Computer Driving Licence (ECDL) 
eksami ja saab rahvusvahelise tun-
nistuse.

Kõik, kel huvi ja tahtmist elus edu-
kalt hakkama saada, on oodatud Tal-
linna Laagna gümnaasiumi. Võtame 
vastu uusi õpilasi, 1.–12. klassi!

Tallinna linnavolikogu mõistis märt-
sikuu alguses toimunud istungil 
üheselt hukka Vene Föderatsiooni 
sõjalise agressiooni Ukraina vastu 
ning avaldab toetust Ukraina rahva-
le. Lisaks lõpetatakse koostöö Ve-
nemaa omavalitsustega. Pöördu-
mist toetasid kõik linnavolikogus 
esindatud fraktsioonid. 

Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossi-
novski ütles, et need kuriteod Ukraina 
riigi ja rahva vastu ei ole jäänud reakt-
sioonita ka teistes Eesti omavalitsus-
tes. „Loomulikult peame olema soli-
daarsed Ukraina riigi ja rahvaga. Tallinn 
toetab Ukrainat humanitaarkatastroofi 
leevendamisel ning on valmis toeta-
ma oma sõpruslinnu Kiievit ja Odessat 
sõja tagajärgede likvideerimisel.”

„Esimesed sõjapõgenikud on jõud-
nud Eestisse, sealhulgas Tallinnasse. 
Avasime nende jaoks vastuvõtukes-
kuse, aitame nii hariduse andmisel 
kui ka vajalike sotsiaalteenustega,“ 
sõnas volikogu esimees. „Oleme ot-
sustanud öelda üles ka koostöölep-
ped Peterburi ja Moskva linnadega 
ning lõpetada koostöö teiste Vene-
maa omavalitsustega. On mõeldama-
tu jätkata koostööd Vene riigi ametlike 
institutsioonidega varasematel alus-
tel, kui Venemaa on käivitanud sõja 
oma naaberriigi vastu.” Linnavoliko-
gu avaldus sõnastati lõplikult kõikide 
fraktsioonide ühistööna.

Tallinna linnavolikogu avaldus seo-
ses Venemaa agressiooniga Ukrai-
na vastu
Tallinna linn mõistab karmilt hukka 
Vene Föderatsiooni poolt Valgevene 
kaasabil teostatud sõjalise sissetungi 
Ukrainasse ja okupeeritud piirkonda-
de ebaseadusliku tunnustamise. Ve-
nemaa poolt käivitatud ulatuslik sõ-
jategevus Ukrainas on kuritegu rahu 
vastu ning vastuolus inimõiguste, 
rahvusvaheliste kokkulepete ja ÜRO 
hartaga. Toetame nüüd ja tulevikus 
Ukraina rahva õigust ise oma vabal 
tahtel määrata enda tulevik. 

Peame oluliseks Ukraina inimes-
te igakülgset toetamist, et leevenda-
da sõjaga kaasnevat humanitaarset 
katastroofi. Tallinna Linnavolikogu 
kutsub üles kõiki omavalitsusi ja or-
ganisatsioone pakkuma abi Ukraina 
rahvale. Toetame humanitaarabiga 
Vene vägede rünnaku all olevaid Tal-
linna sõpruslinnu Kiievit ja Odessat. 
Oleme valmis abistama neid sõja ta-
gajärgede likvideerimisel ja omavalit-
suslike tegevuste taastamisel.

Osutame koostöös Eesti riigi ja 
kodanikuühendustega abi siia saabu-
nud Ukraina sõjapõgenikele, tagades 
ligipääsu haridusele, töövõimalustele 
ning vajalikele sotsiaalteenustele. Pa-
kume tegevustoetust ja linnale kuu-
luvaid ruume Tallinnas tegutsevale 
Ukraina kogukonnale, sealhulgas hu-
manitaarabi saatmiseks Ukrainasse 

ning teavitusürituste korraldamiseks. 
Tallinn lõpetab koostöö ja ütleb 

üles koostöölepped Venemaa oma-
valitsustega. Tallinna Linnavolikogu 
kutsub üles teisi pealinnu ja omava-
litsusi mõistma hukka Vene Föderat-
siooni agressiooni Ukraina vastu ning 
lõpetama kõik suhted Venemaa oma-
valitsuste ja riiklike institutsioonidega. 
Toetame Venemaa linnade osaluse 
peatamist rahvusvahelistes omavalit-
susorganisatsioonides.

Tallinn on koduks eri rahvusest lin-
nakodanikele. Rõhutame, et kõik meie 
elanikud nende emakeelest ja kultuu-
rilisest taustast sõltumata saavad tun-
da end Eesti pealinnas turvaliselt, hoi-
da oma keelt ja kultuuri. 

Mõistame hukka igasuguse va-
leinformatsiooni levitamise, Venemaa 
agressiooni õigustamise ja rahvusli-
ku vihkamise. Tallinna Linnavolikogu 
toetab Eesti riigi samme, et piirata 
Venemaa sõjapropagandat, vihkamist 
ja väärinfot edastavaid kanaleid ja 
sõnumeid. Me ei tee koostööd orga-
nisatsioonide ja isikutega, kes aitavad 
taastoota Vene Föderatsiooni mõju-
välja või õigustavad Venemaa agres-
siooni.

Tallinna Linnavolikogu avaldab 
kindlat toetust Ukraina rahvale, selle 
suveräänsusele ja territoriaalsele ter-
viklikkusele. Ukrainal on suveräänse 
riigina õigus määrata ise enda julge-
olekupoliitika ja rahva tulevik.
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Laagna gümnaasium vaatab tulevikku

Tallinna linn toetab Ukrainat ning  
lõpetab koostöö Moskva ja Peterburiga

Väärikate kinohommikud
Kevadel jätkab Lasnamäe linnaosa valitsus tasuta fil-
misarja Lasnamäe seenioridele.

Filmid linastuvad Apollo kinos Ülemiste keskuses 
(Suur-Sõjamäe 4), kuhu Lasnamäelt saab mugavalt 
kohale bussidega nr 7, 49 ja 65.

12. aprillil kell 11.00 armastusfilm, ajalooline draa-
ma „Eiffel“ (Prantsusmaa, Belgia, Saksamaa 2021). 

26. aprillil kell 11.00 põnevusfilm „Kõrb“ (Eesti, 
Rootsi, Soome 2022). 

Filmid on varustatud eesti- ja venekeelsete subtiitri-
tega. Tasuta filmivaatamiseks on vaja eelnevalt regist-
reeruda telefoninumbril 645 7702. Palume kohale tulla 
15 min enne ürituse algust.

Välitreeningud Pae  
ja Tondiraba parkides
Aprillis ja mais ootab Lasnamäe lin-
naosa valitsus kõiki täiskasvanud 
spordihuvilisi tasuta kepikõnni- ja 
välijõusaalitreeningutele. Kepikõn-
nitreeningute juhendaja on Rene 
Meimer, välijõusaalitreeninguid viib 
läbi Diana Mogiš.

Kepikõnnitreeningud Pae pargis 
Treeningud toimuvad kolmapäeviti al-
gusega kl 11.00.
Kuupäevad aprillis: 6.04, 13.04, 
20.04, 27.04.
Kuupäevad mais: 4.05, 11.05, 18.05, 24.05.
Kohtume 10 min enne treeningu algust linnaosavalit-
suse (Pallasti 54) ees. Käimiskeppide rendi võimalus 
kohapeal (tasuta).

Kepikõnnitreeningud Tondiraba pargis 
toimuvad pühapäeviti algusega kl 14.00 üle nädala.
Kuupäev aprillis: 17.04.
Kuupäevad mais: 1.05, 15.05, 29.05
Kohtume 10 min enne treeningu algust Tondiraba jää-
halli (Varraku 14) peaukse vastas parklas, terviserada-
de poolses küljes. Käimiskeppide rendi võimalus koha-
peal (tasuta). 

Välijõusaalitreeningud Tondiraba pargis 
Treeningud toimuvad pühapäeviti algusega kl 14.00 
üle nädala.
Kuupäevad aprillis: 10.04, 24.04.
Kuupäevad mais: 8.05, 22.05.
Kohtume 10 min enne treeningu algust välijõusaaliplat-
sil. Treeningule eelneb FitBox elementidega soojendus.

Korteriühistu infopäevad
Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub linnaosa kor-
teriühistute esindajaid osa võtma infopäevast, kus 
räägitakse korterelamustes aset leidvatest naabrite-
vahelistest konfliktidest ning munitsipaalpolitsei vas-
tutusalast Lasnamäe linnaosas. Infopäevades lektori-
teks on seekord PPA ja munitsipaalpolitsei esindajad.

Aeg ja koht: 27. aprillil algusega kell 17 (eesti kee-
les) ja 28. aprillil algusega kell 17 (vene keeles) kultuu-
rikeskuse Lindakivi kontserdisaalis.

Lisainfo: Danel Suurtamm, Lasnamäe linnaosa 
valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja, 
tel 645 7761.

Gümnaasium kuulub Rohelise Kooli 
võrgustikku.

Üritused Lasnamäel
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LAOMÜÜK
Kurekivi tee 2, Rae vald

Toiduainete, tarbekaupade

ja lemmikloomatoodete

Kandideeri: 
personal@selver.ee

Lisainfo: 
667 3785 või 5343 5337

Kutsun tööle 
peagi avatavasse 
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Selverisse
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