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Alates 1. maist viidi Veerenni lõpp-peatuse
busside seisuplats üle Vana-Lõuna ja Tehnika tänava äärde Pärnu maantee viadukti alla.
Selle tõttu pikendati muuhulgas bussiliini nr 39
liikumisteed uue Vana-Lõuna seisuplatsini ning
Veerenni suuna asemel on bussiniinil suunaks
Vana-Lõuna. Vana-Lõuna suunal teenindab
bussiliin nr 39 Veerenni ja Õilme peatust Veerenni tänaval, uut Varre ja Kitseküla peatust
Tehnika tänaval. Vana-Lõunast väljuval suunal
teenindab sama bussiliin Vana-Lõuna tänaval
asuvat Kitseküla peatust, Veerenni tänaval Varre, Õilme ja Veerenni peatust. NB! Bussiliin nr 3
ei teeninda edaspidi Vana-Lõuna tänaval asuvat
Veerenni peatust. Intervalli säilitamiseks lisati
bussiliini nr 39 täiendav buss.
Alates 1. maist asendati bussiliinil nr 12 tööpäeviti kõik normaalbussid liigendbussidega,
sõiduplaan ei muutunud.
Bussiliinile nr 66 lisati tööpäeviti täiendav
buss, mistõttu lüheneb intervall tippajal.

Varraku tänava rekonstrueerimine

Lasnamäe linnaosa
valitsus kutsub teid
osa saama suurest
kevadlaadast Pae pargis
22. mail kella 10–16!

Kevadine põnev ostumelu ja mõnus
päev perega on garanteeritud. Müügil
on kevadiselt kirju kaubavalik, tooteid
leiab igale maitsele ja vanusele. Laadalt on võimalik osta talusaadusi, mett,
küpsetisi, seeni ja muid värskeid tooteid. Esindatud on ka suur valik liha- ja

kalatooteid. Laadalt ei puudu mitmesugused riided, aksessuaarid ja jalanõud,
kõik ikka selleks, et kevadel kena välja
näha.
Toitlustus ja mitmed atraktsioonid
lastele kindlustavad selle, et saaksite
koos perega veeta ühe toreda päeva.

Liikumisrõõm Pae järve jooksurajal
26. mail toimub Lasnamäel juba VI Pae pargi rahvajooks. Tasuta rahvaspordivõistlusel on kavas 5,1 km
distants ja lastejooks.
Stardinumbrite väljastamine algab kl 16.30. Kuni
7-aastastele mõeldud lastejooksud 300 meetrisel distantsil stardivad kell 17.30. Põhidistantsi ehk
5,1 km start antakse kl 18.30. Rada kulgeb ilusate
vaadetega Pae pargis, kokku läbitakse kolm 1,7 km
pikkust ringi. Põhijooksust saavad osa võtta 8-aastased ja vanemad osalejad.
Parimate autasustamine toimub kl 19.15. Põhijooksul autasustatakse esemeliste auhindadega esikolmikuid meeste ja naiste arvestuses neljas vanusekategoorias:
• 2009.–2014. a sündinud poisid ja tüdrukud (PU14,
TU14),
• 2005.–2008. a sündinud noormehed ja neiud
(MU18, NU 18),
• 1973.–2004. a sündinud mehed ja naised (M, N),
• 1972. a ja varem sündinud mehed ja naised (M50,
N50).
Lisaks individuaalvõistlusele selgub ka Lasnamäe
kiireim kool. Võistluse keskus paikneb Lasnamäe linnaosa valitsuse (Pallasti 54) hoone taga ning autoga
tulijad saavad parkida Kumu parklas Valgel tänaval.
Korraldajad paluvad varuda kannatlikkust ning arvestada võimalike järjekordadega stardinumbrite väljastamisel ja tulla aegsasti kohale.
Osavõtt Pae pargi rahvajooksust on tasuta. Osalejate arv pole piiratud, kuid ainult esimesed 600 registreerujat saavad medali. Registreerimine on avatud 25. maini kell 23.59. Registreeruda saab veebi
kaudu: http://iseteenindus.pargijooksud.ee/. Lasnamäe linnaosa valitsus korraldab Pae pargi rahvajooksu koostöös MTÜga Orienteerumisklubi Nõmme.

3. mail tutvustasid Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet ning projekteerija T-Model OÜ
esindajad Tondiraba huvikooli aulas Varraku
tänava rekonstrueerimise eskiisi. Rekonstrueerimise käigus on kavas rajada korralikud jalg- ja
jalgrattateed ning tõsta ristmike turvalisust, parandada valgustust ja korrastada parkimiskohti. Parkimiskohti on projektiga ette nähtud 120,
neist 10 lühiajalise parkimise jaoks.

„Hoovid korda!“ Lasnamäel

Lasnamäel toetatakse tänavu 99 390,46 euroga
13 taotlusvooru edukalt läbinud korteriühistut, kes soovivad korrastada linnaruumi
„Hoovid korda!“ programmi
toel. Muuhulgas valmivad
programmi toel mitmed kõnniteed ja parkimiskohad. Lisaks paigaldatakse
tõkkepuid ja korrastatakse majade haljasalasid.
Tallinna linnas tegutseval korteriühistul on
võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks kuni 70% projekti maksumusest.
Toetuse saamiseks tuleb taotlus koos vajalike
dokumentidega esitada enne tööde algust. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks 2023.

Kunstihoone ajutise paviljoni
avamine lükkub sügisesse

Seoses ehitustehniliste takistustega lükkub
Tallinna Kunstihoone ajutise paviljoni ehitus
kultuurikeskuse Lindakivi tagusel platsil sügisesse. Avamise ootel on kõigil kunstihuvilistel
kooligruppidel võimalus osaleda tasuta haridusprogrammides nii eesti kui ka vene keeles.
Lisainfo ja registreerimine: www.kunstihoone.ee/haridus/. Sügisest toimuvad need juba
Lindakivi keskuse kõrvale rajatavas paviljonis.
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Abiks linnaosa korteriühistutele

Linnaosavanema veerg

Korteriühistute lepituskomisjon tegutseb Lasnamäe linnaosavalitsuse
juures juba 2018. aastast.
Julianna
Jurtšenko
Lasnamäe
linnaosavanem

Kevad on lõpuks
kohale jõudnud.
Kevadeti on kombeks ümbrust korrastada ja kaunimaks muuta. Hiljuti allkirjastasime lepingu meie uue koostööpartneriga – Keskkonnahooldus Eesti OÜ-ga,
kes hakkab koristama Lasnamäed aastaringselt järgneva 6 aasta jooksul. Siiani on linnaosavalitsusel olnud mitu partnerit, kes mitme lepingu alusel pakkusid
erinevaid teenuseid, mis tegi protsessi
keerulisemaks ja pikemaks. Nüüdsest
saame vähendada bürokraatiat, keskenduda koristuse kvaliteedile ja tänu
sellele tagada ka parema tulemuse. Lisaks toimusid aprillis koostöös Lasnamäe elanike ja kogukondadega talgud
Pae pargis, Vormsi rohealal, KatleriPaasiku piirkonnas, Lasnamäe tänava
ääres ja Raadiku piirkonnas. Suur tänu
kõigile, kes koristustöödest osa võtsid!
Traditsiooniks on saanud ka Lasnamäe sildade kaunistamine. Lilledega
kaunistatakse Pallasti, Lindakivi, Pae ja
Saarepiiga sillad. Taimede ja lillede valikul lähtutakse sellest, et need peaksid
vajadusel vastu külmadele ilmadele ning
samas oleksid suviselt õhulised ja värvilised.
Paraku jäi aprillikuusse ka Pae 25
hoone põleng. Põlengu tagajärjel sai
kannatada praktiliselt terve hoone ning
paljud pered jäid pikaks ajaks koduta.
Linnaosavalitsus suhtles iga abivajajaga individuaalselt, kuna vajadused on
väga erinevad. Mõned kannatanud vajasid lihtsalt konsultatsiooni, teised aga
sotsiaalset abi ja majutust. Linnaosavalitsusel ei ole sellisteks juhtumiteks eraldi ette nähtud vahendeid, seetõttu esitasime Tallinna linnavalitsusele taotluse
lisavahendite saamiseks. Olen väga tänulik Tallinna linnavalitsusele abi eest.
Kokku on linnaosavalitsusele eraldatud
30000 eurot, et me saaksime anda Pae
25 elanud peredele erakorralist rahalist
abi esmavajaduste katmise tagamiseks.
Oleme seni olnud ühenduses 52 perekonnaga. Kahjuks ei olnud Pae 25 hoone kõik eluruumid kindlustatud. Siinkohal tahaksin rõhutada kodukindlustuse
olulisust. Me võime ise järgida kõiki ennetusjuhiseid, kuid paraku võib õnnetus
juhtuda ka meist sõltumatutel põhjustel.
Naasen meeldivamate sündmuste
juurde. Nagu aprillis, nii pakume Lasnamäe elanikele ka maikuus mitmeid
võimalusi külastada toredaid üritusi. 22.
mail kell 10–16 saab tulla aga uudistama Pae pargis toimuvat suurt Kevadlaata. 26. mail toimub Pae pargi rahvajooks
ja kui ei ole huvi joostes osaleda, siis
saab tulla kaasa elama! Lisaks jätkuvad
ka kepikõnni ja välijõusaali treeningud.
Uute kohtumisteni!

Komisjoni töö toimub Progressor Õigusbüroo juristide abil. Igal aastal käib komisjonist läbi nii korteriühistute juhatuse
ja revisjonikomisjoni kui ka realiikmete
sadu pöördumisi.
Suures osas pöördutakse komisjoni
ühega järgmistest kolmest küsimusest:
• kehtiv korteriühistute tegevust reguleeriv seadusandlus
• üldkoosolekute läbiviimine, sh koosoleku kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise protseduurilised reeglid;
• informatsiooni kättesaamine korteriühistult, ühistu algatusgruppide õigused.
Teavitustöö kõrval osaleb komisjon
ka korteriühistute vaidluste lahendamisel, mis võivad tekkida nii korteriomanike
vahel, näiteks olmeküsimustes, või korteriühistu liikmete ja selle juhatuse vahel.
Vaidluste lahendamise abinõuna kasutab
komisjon ümarlaua korraldamise võimalust konfliktipooltega. Avaliku korral rikkumise ja n-ö probleemelanike tegevusega
seotud küsimustes teeb komisjon koostööd piirkonnapolitseinikega.

Progressor Õigusbüroo partner Danil Lipatov.

Komisjoni vastuvõtt toimub Lasnamäe linnaosavalitsuses (Pallasti 54).
Vastuvõtuajad: T kl 9–12, R kl 10–12.
Registreerimine: tel +372 5625 7713, e-post info@progressor.ee.

Vormsi roheala ärkab ellu
Kevad-suvine hooaeg algas rohealal
projekti GoGreenRoutes tegevustega.
Aprillikuu viimasel nädalavahetusel toimusid Narva maantee, Läänemere tee ja
Vormsi tänava vahel asuval Vormsi pargi
rohealal kaks põnevat sündmust, mis olid
jätkuks projekti GoGreenRoutes (20202024) seni toimunud tegevustele. Rahvusvahelise projekti laiem eesmärk on
looduspõhiste lahenduste rakendamine
linnakeskkonnas. Vormsi pargi kontekstis tähendab see roheala olemasolevate
looduslike ja kultuuriliste väärtuste esiletoomist, keskkonnateadlikkuse ja kogukonnatunde soodustamist, samuti on
eesmärk parki hooldada ja mitmekesistada, muutes selle ligipääsetavaks ja meeldivaks vaba aja veetmise kohaks kõigile
piirkonna elanikele. Protsessi oluline osa
on eri osapoolte, sealhulgas elanike, kohalike organisatsioonide ja ekspertide
kaasamine, et leida üheskoos parim lahendus, mis vastaks nii elanike ootustele
kui ka linna võimalustele.
Mitmekesise linnalooduse kõrval on
Vormsi pargi eripäraks selle ajalooline
pärand Nehatu kooli varemete ja viljapuuaia näol. Seni toimunud projektiliste
tegevuste (elanike küsitlus, töötoad, ruumiline analüüs) tulemusel pandi paika
plaanid 2022. aastaks. Tänavused projekti tegevused on suunatud eelkõige
kolmele eesmärgile: ajaloolise pärandi
(Nehatu koolimaja varemed) eksponeerimine, vana viljapuuaia heakorrastamine ja infosiltide loomine. Hooaeg algas
23. aprillil toimunud CleanGames koristusmängu ja 24. aprillil aset leidnud
õunapuude lõikamise töötoaga, kus huvilised said kasulikke nippe kogenud viljapuude lõikajalt, Tallinna Botaanikaaia
dendroloogilt Tõnu Rähnalt. Näidislõikusele järgnes tutvustusretk Nehatu kooli

juurde kuulunud viljapuuaias, kus osalejad tutvusid viljapuude mitmekesisuse ja
sordirikkusega. Vormsi pargi roheala ja
ümberkaudsete majade elanikke ootab

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721 Tel. +372 56 706 706

ees palju põnevaid ja harivaid sündmusi,
lisaks viiakse läbi ala hüdrogeoloogiline
kaardistamine ning taimestiku ja mullastiku uuringud.

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
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Ajaloohõnguline Sikupilli asum
Oleme meie ajalehe veergudel pidevalt tutvustanud Lasnamäe ajalugu,
kuid valdav enamus kõnealustest objektidest ja paikadest on kas hävinud
või tundmatuseni muutunud. Ometigi
on ka Lasnamäel kohti, kus tänavapilt on sada aastat peaaegu samaks
jäänud. Heaks näiteks on mitu tänavat Sikupilli asumis, kus turbulentse
20. sajandi arengutest hoolimata on
säilinud üksjagu ajaloolist hoonestust
ning osad tänavadki on loomupäraselt
käänulised (näiteks Paekivi tänav).
Majaka asumi läänepoolses osas
on oma kohtadel paarkümmend maja,
mis on ehitatud 20. sajandi alguse paiku. Osa neist on tänapäeval ka riikliku
kaitse all. Valdavalt on tegemist nn
Lenderi majadega. See kunagise Tallinna linnapea ja ehitusinseneri Voldemar Lenderi järgi oma nime saanud
puumaja tüüpprojekt oli väga lihtne,
soodne ja kiiresti ehitatav ning praegugi leiame neid pea igast Tallinna
linnaosast. Kuid sealsamas kohtab ka
kivimaju: mitu paekivist ehitatud enam
kui 100 aasta vanust hoonet ootab
uudistajaid Katusepapi ja Kivimurru
tänaval.
Mõne juures paikneb ka aed, mis
kohe puhkeb õide, siis varjab põõsastest ja puudest roheline sein silmailu
võõraste pilkude eest. Mullakiht on
siinkandis väga õhuke ja praegu eksisteeriv hoonestus on ajaloolises
perspektiivis võrdlemisi uus: 19. ja
18. sajandi kaartidel on näha, et siin
paiknesid paemurrud. Piirkonna krundid olid väikesed ning suuri loomi siin
üldjuhul ei peetud. Küll aga näeb arhiivifotodelt, et Katusepapi tänava lõpus
seisis korraliku suurusega tuuleveski.
Kui sajandivahetuse paiku on näha, et
veski on tööhoos, siis 1920. aastatel
on see juba räämas seisus ning järgneval kümnendil suuresti maha võetud. Veskeid on Tallinnas olnud mujalgi, kuid Lasnamäelt me nende jälgi
lähiminevikust kuigi palju ei leia.
Kuigi tänapäeval jõuab Sikupillist
Kesklinna mõne minutiga, polnud see
arusaadavalt nii saja aasta eest. Piirkonna elanikeks olid eelkõige mujalt
Tallinna kolinud vaesemapoolsed ini-

Võistlused:
● 15.00–18.00 rulluisuvõistlus
(mobiilsed noorsootöötajad ja
Rulluisukool)
● 15.00–20.00 tänavatantsuvõistlus
Hoodie Cyphers
(MTÜ Shokkin Group)

Üritused Lasnamäel

Välitreeningud Pae
ja Tondiraba parkides
Maikuus ootab Lasnamäe linnaosa valitsus kõiki täiskasvanud
spordihuvilisi tasuta kepikõnnija välijõusaalitreeningutele. Kepikõnnitreeningute juhendaja on
Rene Meimer, välijõusaalitreeninguid viib läbi Diana Mogiš.
Kepikõnnitreeningud Pae pargis
Treeningud toimuvad kolmapäeviti algusega kl
11.00.
Kuupäevad mais: 11.05, 18.05, 24.05.
Kohtume 10 min enne treeningu algust linnaosavalitsuse (Pallasti 54) ees. Käimiskeppide rendi võimalus kohapeal (tasuta).

Vaade Tallinna kesklinnale 1902. aastal. Esiplaanil kivimurrud ning Sikupilli
kvartal koos tuuleveskiga. Foto: Heinrich Tiidermann, Eesti Ajaloomuuseum.
https://www.muis.ee/museaalview/2035136
mesed, kellele käisid üle jõu teiste linnaosade rendihinnad. Nii kolis Tallinna
20. sajandi alguses ka Ernesaksade
perekond ning väike Gustav Ernesaks
veetis paar aastat oma lapsepõlvest
Sikupilli asumi tänavatel seisnud majades. Alates 2020. aastast tähistab
seda ka kuulsale dirigendile ja heliloojale pühendatud mälestustahvel, mis
on paigutatud uuele hoonele aadressil
Lasnamäe tn 2, mis seisab Ernesaksa
kunagise elukoha lähistel.
Asum arenes jõudsalt enne teist
maailmasõda, piirkonnas tegutses
poode ja kohvikuid, paiknes politseijaoskond ning oli üksjagu suuremaid ja
väiksemaid ettevõtteid. Olulise tõuke
piirkonna arengule andis ka kuulsa arhitekti Herbert Johansoni projekti järgi
1932. aastal ehitatud Lasnamäe algkool, mida praegu kasutab õppehoonena Tallinna Teeninduskool. Sikupilli
asumisse on lisandunud uusi hooneid
pea igal 20. sajandi kümnendil ja seda
võib vabalt vaadelda arhitektuuristiilide õpikuna. Ümberehitused, tulekahjud, sõjategevus ja pommitamine ning
majade loomulik hävimine on kõvasti
muutnud paiga ilmet, kuid praegugi

Kepikõnnitreeningud Tondiraba pargis
Treeningud toimuvad pühapäeviti algusega kl 14.00
üle nädala.
Kuupäevad mais: 15.05, 29.05
Kohtume 10 min enne treeningu algust Tondiraba
jäähalli (Varraku 14) peaukse vastas parklas, terviseradade poolses küljes. Käimiskeppide rendi võimalus kohapeal (tasuta).
Välijõusaalitreening Tondiraba pargis
Treening toimub 22. mail algusega kl 14.00.
Kohtume 10 min enne treeningu
algust
välijõusaaliplatsil. Treeningule eelneb FitBox elementidega soojendus.

Lindakivis esinevad
USA armee Euroopa ja Aafrika
orkester ja koor

Katusepapi tänava tuuliku jäänused
1920. aastatel. Foto: Hans Soosaar,
Eesti Ajaloomuuseum. https://www.
muis.ee/museaalview/2766142
mõjub see vaikse ja kodusena. Ainult
et tuuliku labade asemel kuuleb autode mürinat.

Tule 3. juunil kell 14.00–20.00 Tondiraba parki, kus toimub esmakordselt suvine noortefestival!
Päeva jooksul saab osaleda mitmesugustes sportlikes ja loomingulistes töötubades, panna end proovile
rulluisu- ja rulavõistlusel ning soetada
endale teise ringi riideid! Osalejaid ja
kaasaelajaid ootab ka tänavatantsuvõistlus Hoodie Cyphers.
Sündmuse kava:
● 14.00–18.00 osaluskohvik
(Lasnamäe noortenõukogu)
● 15.00–18.00 rulavõistlus
Game of Skate
● 14.00–19.00 Global meeting
● 14.00–19.00 Clothe Exchange /
Kirbukas
● 15.00–18.00 tänavakunsti töötuba
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11. mail kl 18.00 esinevad kultuurikeskuses Lindakivi
USA armee Euroopa ja Aafrika orkester ja koor kolonelleitnant Randall Barteli juhatusel. Kollektiiv paikneb Saksamaal Sembachis ning tegutseb omalaadse
USA muusikasaadikuna Euroopas ja Aafrikas.
Muusikakollektiivi hulka kuuluvad 53-liikmeline
kontsert- ja marsibänd, mitmed popmuusikagrupid,
aga ka klassikalised kammeransamblid. Paljudel orkestri muusikutel on USA ülikoolidest või konservatooriumidest muusiku kraad.
USA armee Euroopa ja Aafrika sõdurite koor loodi 1963. aastal vanemleitnant Curran Schencki juhatusel, et tugevdada vägede moraali muusikaliste
etteastete kaudu, ning see osutus kiiresti edukaks
suhete edendamisel Euroopas asuva Ameerika kogukonna ja vastuvõtvate riikide vahel.
USA armee Euroopa ja Aafrika bänd ja koor esinevad igal aastal rohkem kui 200 kontserdil Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas. Eestisse külla tulnud
ansambel on üks viiest USA armee täiskohaga koorirühmast. Lisaks Lindakivile esinetakse ka Valgas
ja Viljandis.
Kontsert on tasuta.

KÜ infopäevad maikuus

● 15.00–18.00 korvpallivõistlus
Tänavatantsu-, rulluisu-, rula- ja
korvpallivõistlustele on võimalik registreeruda kohapeal
Muud tegevused:
● 14.00–20.00 Lasnamäe noortekeskuse telk, suured õuemängud

Kõik tegevused
on TASUTA!

Tondiraba noortefestivali korraldavad Tallinna haridusamet ja Lasnamäe noortekeskus.
Palume ürituse ajal järgida hajutatuse nõuet ja haigena mitte tulla. Võimalusel võtta kaasa oma desinfitseerimisvahend.
TÄPSEM INFO: https://www.tallinn.ee
/est/noorteinfo/suvefestivalid
JA NOOR TEGIJA FACEBOOKIS.

Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub linnaosa korteriühistute esindajaid osa võtma infopäevast, kus
räägitakse korterite ümberehitamisest. Jutuks tuleb
ehitusprojektide esitlemine ja läbivaatamine ning korteriühistu juhatuse roll ehitusprojektide menetlemisel.
Eraldi peatutakse ka sellisel korteri ümberplaneerimise teostamisel, mis ei eelda kandekonstruktsioonide
muutmist. Infopäevade lektoriteks on seekord Tallinna
Linnaplaneerimise Ameti ehitusosakonna spetsialistid.
Teemasse puutuvatele küsimustele vastab infopäevadel ka Lasnamäe linnaosa valitsuse arhitekt.
Aeg ja koht: 25. mail algusega kell 17 (eesti keeles) ja 26. mail algusega kell 17 (vene keeles) kultuurikeskuse Lindakivi kontserdisaalis.
Lisainfo: Danel Suurtamm, Lasnamäe linnaosa
valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja,
e-post danel.suurtamm@tallinnlv.ee.
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Roheline Lasnamäe
vajab väärtustamist

Mai 2022

Ohtlike jäätmete kogumisring nüüd uues kuues
Kogumisringi täistundidel saab ära
anda ka kasutuskõlblikke esemeid.
14. mail on Lasnamäe elanikel taas võimalus
kodumajapidamisse
tekkinud
ohtlikest jäätmetest mugavalt, tasuta ja
keskkonda säästvalt vabaneda. Ohtlikud
jäätmed suunatakse edasi Epler & Lorenz
AS-ile taaskasutuseks ja materjalidena
ringlusesse ning seeläbi ei satu need olmejäätmete hulka või loodusesse. Lisaks
ohtlikele jäätmetele saab esmakordselt

Ohtlike
jäätmete
kogumisring
Mark Jeﬁmov (Eesti Keskerakond)
Seekordses usutluses Lasnamäe linnaosakogu liikmetega võtsime luubi alla
Lasnamäe rohelised väljavaated. Selle
üle, kas ja kuidas peab säilitama Lasnamäe arvukaid rohealasid, arutlevad Lasnamäe linnaosakogu revisjonikomisjoni
liige Pavel Starkov (Erakond Eesti 200)
ning haridus- ja kultuurikomisjoni liige
Mark Jefimov (Eesti Keskerakond).
Mida arvate Tallinna valimise kohta
Euroopa roheliseks pealinnaks 2023?
M. Jefimov: Usun, et Tallinn vääris
Euroopa rohepealinna tiitlit mitmel põhjusel. Esiteks on linn viimasel ajal palju muutunud rohelisemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Hea näide on Baltimaade suurim
ja moodsaim Lasnamäele rajatud pargiala – Tondiraba park. Teiseks kaasab linn
linnakeskkonna kujundamisse elanikke,
kogukondi ja mittetulundusühinguid. Loomulikult pööratakse palju tähelepanu keskkonnateadlikkusele ja keskkonnavaldkonnas harimisele suunatud projektidele ja
tegevustele. Kuid rohelise pealinna tiitel ei
ole märguanne peatumiseks, vastupidi, tuleb edasi liikuda rohelises suunas.
P. Starkov: Kaheksa toreda linnaosaga Tallinna valimine roheliseks pealinnaks
2023 on väga suur tunnustus juba tehtud
töö eest, sest sellele nimetusele saavad
kandideerida kõik rohkem kui 100 000
elanikuga Euroopa linnad. Tegemist on
saavutusega, mis on märkimisväärne ka
selle poolest, et me ei räägi ainult meie
linna parkidest, vaid kogu elu- ja töökeskkonnast ning igapäevastest praktilistest lahendustest. Sinna kuuluvad nt elurikkus ja
-mitmekesisus linnas, linna transpordisüsteem, korrastatud kõnni- ja jalgrattateed,
tõhusalt organiseeritud ligipääs ühistranspordile, samuti meetmeid rahva tervise parandamiseks.
Lasnamäe puhul peab kindlasti esile
tõstma Tondiraba ja Pae parke, lasteväljakuid, koeraplatse, kõike seda, mis elu meie
ümber rohelisemaks ja nauditavamaks
teeb. Mulle meeldib, et lisaks parkidele on
arendatud ka võimalust seal koos treeneritega sportida, mis omakorda parandab
meie elanikkonda suhtumist nii sporti kui
tervisesse. Kõik see teeb meie kogukonna
tugevamaks. Samas pakub see tunnustus
ka väljakutseid, et meie linn ja meie linnaosa ei seisaks paigal, vaid mõtleksid edasistele vajadustele ja väljakutsetele selleks,
et ka kolme ja viie aasta pärast saaksime
lasnamäelastena nautida rohelust ja modernseid arhitektuurilisi lahendusi, kuid samal ajal järgiksime ka keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid ja elanikkonna vajadusi.
Lasnamäel on teiste linnaosadega võrreldes säilinud palju rohelust. Tõsi küll,

Pavel Starkov (Erakond Eesti 200)
enamiku rohealade näol on tegu tühermaadega. Kas teie silmis on need tühermaad väärt säilitamist ja korda tegemist või võiks väärtuslikku linnaruumi
kasutada hoopis millegi ehitamiseks?
P. Starkov: Siin tuleb leida arukas
kompromiss. Üks ei tohi teist välistada.
Praegu peab tõdema, et Lasnamäel kipub olema kaks ala. Ühel on kõik eeldused
parkideks ja rekreatsiooniks, teisel pool on
aga tegemist halli betooni massiividega.
Selleks, et asju paremaks ja loogilisemaks
muuta, on vaja tulevikus palju ära teha.
Näiteks Laagna kanali bussipeatused ja
sealsed hooned on vaja korda teha, viiekorruselised majad varustada liftidega,
leida finantsilisi lahendusi ligi nullenergia
hoonete rajamiseks ja/või renoveerimiseks. On vaja rohkem populariseerida
linnaaia ideid ning lõppude lõpuks leida
nutikaid lahendusi autode parkimise probleemile.
M. Jefimov: Märkimisväärne osa Tallinnast on hõivatud rohealadega ja ma
olen kindel, et me ei peaks sinna tingimata
ehitama. Paljud tühermaad saab muuta
pargialadeks, säilitades koha looduslikud
omadused. Muidugi saab tühermaid teatud juhtudel kasutada ka ehitusaladena,
näiteks Tallinna haigla rajamine Paevälja
tühermaale vähendab oluliselt teiste Põhja-Eesti raviasutuste koormust.
Kuidas peaks teie arvates lahendama
Lasnamäel üha pakilisemaks muutuvat
parkimise probleemi?
P. Starkov: Suurimaks väljakutseks
on hetkel parkimine ja tõenäoliselt jääb
see probleem veel aastateks, sest ilmselt
on peaaegu igal lastega perel autot igapäevasteks toiminguteks vaja. Võib-olla
tasub selles valdkonnas mõelda avaliku
ja erasektori koostööle, et meil tekiksid
kodulähedased parkimismajad. Loodan,
et järgmiseks aastaks saame linnaosana
välja tulla Lasnamäe põhjaliku koherentse
arengukava ning sellega kaasneva tegevuskavaga, sest meie kogukonna edu võti
seisneb tõhusas planeerimises.
M. Jefimov: Loomulikult on parkimisprobleem Lasnamäel väga terav ja nõuab
süsteemset lahendust. Parkimisprobleemi
on võimatu lahendada lihtsalt täiendavate
parkimiskohtade loomisega. Esiteks saaksid elamute juures asuvad kaubanduskeskused oma parkimiskohti öösiti elanikele
pakkuda. Teiseks tuleks uusi maju ehitades võtta arvesse pikaajalisi motoriseerituse taseme prognoose, et 10 aasta pärast
probleem ei korduks. Ja veel üks lahendus
– parkimismajad. Mida aga iga tallinlane
teha saab, on enne auto ostmist mõelda,
kas tal on seda tõesti nii väga vaja ja muid
võimalusi pole!

VASTU VÕETAKSE:

sama kogumisringi täistundidel ära anda
oma üleliigseks muutunud terveid ja korralikke esemeid, mis võiksid kellelegi teisele veel kasulikud olla.
Kasutuskõlblikke esemeid koguv auto
peatub koos ohtlikke jäätmeid vastu võtva autoga täistundidele jäävates peatuspunktides (need peatuskohad on tähistatud graafikus sümboliga ♻).
Kogumisringe korraldab Tallinna Strateegiakeskus. Lisainfo: https://www.tallinn.
ee/kogumisringid või telefonilt 640 4131.

Kasutuskõlblike
esemete
kogumisring

14

MAI

LASNAMÄE

pliiakusid, patareisid ja väikeakusid,
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamürke, väetiste jääke, foto- ja
muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid,
sh päevavalguslampe, elektri- ja elektroonikajäätmeid.

VASTU VÕETAKSE
TERVEID JA PUHTAID:

raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid,
riideid ning muid kodutekstiile, mänguasju, jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid,
muusikat/filme (DVD, VHS jms), sisustusesemeid
(sisustuskaunistused, kujukesed, linikud jms), aksessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms), väiksemaid töötavaid elektroonikaseadmeid (nt föön,
röster, veekeedukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Ajagraafik ja peatumispaigad:

Ajagraafik ja peatumispaigad:

Д 10.00-10.30 Meeliku/Kiviriku ristmikul

 10.00-10.30 Meeliku/Kiviriku ristmikul

Д 10.40-11.10 Katleri staadioni juures
pakendikonteinerite kõrval
Д 11.20-11.50 Linnamäe tee tänava ääres
parklas Linnamäe tee 4 juures
Д 12.00-12.30 Läänemere tee 66 ja 70/1
vahelisel parkimisalal
Д 12.40-13.10 Ümera 54 ees
Д 13.20-13.50 Kärberi 34b ja 40 vahelisel alal

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

 14.00-14.30 Kärberi 4 ees
Suuremaid asju nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel,
jalgrattad ja töökorras kodutehnikat (nt külmikud,
pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta.

Д 14.00-14.30 Kärberi 4 ees
Д 14.40-15.10 Raadiku tn 8/1 vastas olev roheala
Д 15.20-15.50 Punane 63 ja 65 ees asfaldiplatsil (Vilisuu tänava poolsel küljel)
Д 16.00-16.30 Virbi 20 juures
Д 16.40-17.10 J. Koorti haljasala Liikuri ja
Vana-Kuuli ristmiku juures parklas
Д 17.20-17.50 P. Pinna 19 vastas
(P. Pinna 12 küljel)
Д 18.00-18.30 Pae 80 parklas

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

Ohtlikke jäätmeid võib viia ka kõikidesse Tallinna
jäätmejaamadesse ja ohtlike jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuskõlblikke esemeid võib viia ka
Paljassaare jäätmejaama korduskasutusruumi
või Uuskasutuskeskuse poodidesse.

Lisainformatsioon:
www.tallinn.ee/kogumisringid

Suurjäätmete kogumiskampaania tuleb taas
9.–15. maini 2022 saavad Tallinna elanikud jäätmejaamadesse suurjäätmeid
tasuta ära anda. Kuigi suurjäätmed on
hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ja nende äraveo saab tellida oma jäätmevedajalt,
saavad rahvastikuregistri järgsed Tallinna
elanikud keskkonnakuu raames nädala
jooksul (9.–15.05.2022) suurjäätmeid tasuta ära anda kõikidesse Tallinnas asuvatesse jäätmejaamadesse. Kampaania toimus esmakordselt tänavu märtsikuus, mil
Tallinna jäätmejaamadesse toodi kümme
korda rohkem suurjäätmeid kui tavapärasel märtsikuu nädalal (kokku 1 472 m3).
Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta
vastu kuni 3m3 suurjäätmeid (kogus peab
mahtuma ühe sõiduauto järelhaagisesse).
Isikutuvastuseks tuleb kaasa võtta IDkaart või juhiluba. Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele (sh korteriühistud).
Jäätmejaamad asuvad Pääskülas
(Raba tn 40), Rahumäel (Rahumäe
tee 5a), Pärnamäel (Pärnamäe tee 36/
Ristaia tee 8) ja Paljassaares (Paljassaare põik 5). Jäätmejaamade lahtiolekuajad
ning informatsiooni kõikide teiste jäätmete
üleandmise kohta leiab kodulehelt (www.
jaatmejaam.ee).

Suurjäätmed on:
+ mööbliesemed ja nende osad
(nt diivan, laud, riiul);
+ vaibad, muud põrandakatted;
+ madratsid;
+ kardinad ja kardinapuud;
+ suured lillepotid;
+ riidenagid;
+ peeglid;
+ spordivahendid;
+ jalgrattad;
+ katkised suusad ja kelgud;
+ lapsevankrid;
+ jõulukuused.
Suurjäätmed ei ole:
— ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-pott,
valamu, vann, aknad, uksed, tapeet,
värvirullid);
— ohtlikud jäätmed
(nt tühjad värvipurgid, eterniit);
— probleemtooted (nt romusõidukite
varuosad, rehvid);
— vanametall;
— elektri- ja elektroonikaseadmed
(nt pesumasin, teler, külmik, pliit);
— muud tootjavastutusega
hõlmatud jäätmed.
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Muusika võidab südameid
Lasnamäe muusikakool tutvustab saavutusi ja eesootavaid sündmusi.
Erika Jefimova
Lasnamäe muusikakooli direktor
Lasnamäe muusikakooli õpilaste
head taset näitavad peale kontsertide ka saavutused vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Märtsikuus toimus vabariiklik
videokonkurss „Parim noor instrumentalist 2022“, kus meie kool
oli esindatud akordioni, löökpilli,
viiuli, kitarri ning kandle erialadel.
Kooli esindanud Ivan Jermakov,
Elena Poletaeva, Artjom Emeliyanov, Sofia Simmul, Anna-Marta Nevent, Margarita Merenkova,
Karina Partasjuk ja Britta Kaare
said konkursi videovoorus diplomid ja jõudsid finaali. Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia suures
saalis toimunud lõppkontserdil
anti auhinnakarikad meie kooli parimatele: löökpillide erialal – Artjom Emeliyanov I koht, akordioni
erialal – Ivan Jermakov II koht
ning Elena Poletaeva II koht.
Lätis toimuval rahvusvahelisel puhkpillimängijate konkursil „Wind Stars 2022“ saavutas

II koha meie kooli klarnetiõpilane
Polina Korzoun.
2022. aastal jaanuaris toimus
juba kuuendat korda noorte heliloojate ja pianistide konkurss
„Lustlik klaver“, kus ühe peapreemiatest pälvis meie kooli õpetaja
Kersti Leppik ning pianistide konkursil said preemiaid õpilased Ilja
Nesterov, Ekaterina Halina, Aleksandr Ulm, Rosanna Nero, Sofia
Alfjorova, Oliver Liiskmaa ja Hanna Roza Lazüraitis.
Konkursil „Tallinna talent
2022“ saavutas laureaaditiitli
muusikakooli eufooniumiõpilane
Jegor Nefjodov. „Tallinna talendi“
konkurss kulmineerub 15. mail
piduliku lõppkontserdiga Estonia
kontserdisaalis, kus kahtkümmet
parimat konkursil osalejat pärjatakse ühekordse stipendiumiga.
Rõhk Eesti muusikal
4.–8. mail toimus XII Euroopa Orkestrite Festival Bulgaarias Plovdivis, millest võttis osa Lasnamäe
muusikakooli sümfoniettorkester.
Orkestrile on see 2021./2022. õppeaasta peaväljund ja väga oluline projekt. Festivali teeb eriliseks
muuhulgas tõhus hariduspool,

kuna toimuvad õpitoad, mille
raames pannakse kokku erineva
repertuaariga
projektorkestrid,
kus osalevad eri riikide/orkestrite mängijad. Projektorkestrid
töötavad erinevate stiilidega, nt
romantism, rahvamuusika, jazz,
filmimuusika, ning neid juhendavad tunnustatud dirigendid.
Nendes orkestrites osalemine
annab õpilastele võimaluse mängida repertuaari, mida muusikakooli orkester õpilaste erineva
taseme või koosseisu väiksuse
tõttu üksi mängida ei saa. Meie
orkester osaleb festivalil 28-liikmelise koosseisuga. Iseseisvatel kontsertidel esitab muusikakooli orkester peamiselt Eesti
muusikat, et anda meie noortele
võimalust läbi mängida rohkem
Eesti muusikat ning tutvustada
Eesti heliloojaid Euroopas. Sellisel tippfestivalil osalemine on
meie kooli sümfoniettorkestrile
oluline kogemus ja tugev rahvusvaheline väljund.
Tasuta kontserdid
Lasnamäe muusikakooli traditsiooniks on õuekontsert Lasnamäe
muusikakooli
ees,

Igal kevadel ootame Lasnamäe muusikakooli
uusi õpilasi, nii ka sel aastal.
Konsultatsioonid
toimuvad:
7. juunil kell 15.00–18.00
(ette valmistada lauluke)
8. juunil kell 12.00–15.00

Vastuvõtukatsed
toimuvad:
9. juunil kell 15.00–18.00
10. juunil kell 11.00–14.00

On alanud avalduste vastuvõtmine, blanketi leiab
koduleheküljel vastuvõtu rubriigis: www.muusika.tln.edu.ee
kuhu ootame nautima muusikat
30. mail kl. 17.00.
Lasnamäe muusikakooli aastapäevakontsert „Meie keel on

muusika“ toimub Estonia kontserdisaalis 5. juunil kl 15.00. Mõlemad kontserdid on tasuta. Tulge
meid kuulama!

Karjääripäevad Tallinna Pae gümnaasiumis
Anna Luik
Huvijuht, Tallinna Pae gümnaasium
Hiljuti toimusid Pae gümnaasiumis
karjääripäevad, mille raames eri vanuses õpilased said osaleda kontakttundides ja tutvuda mitmesuguste
ametitega.
8.–9. klasside õpilased külastasid
karjääripäevade jooksul karjäärikeskust ning said harjutada elulookirjelduse koostamist ja töövestluses osalemist. 10.–11. klassidele kutsusime
külla külalisi karjäärikeskusest, abituriendid aga võõrustasid füüsikatun-

nis erikülalist – väikeste moodulreaktorite tootja Fermi Energia esindaja
rääkis noortele reaktorite arendamisest ja sektoriga seotud rikkalike tulevikuväljavaadetega ametist.
Karjääripäevade raames külastas
meie kooli palju erakordseid oma ala
spetsialiste: tuletõrjuja, politseinik,
bioloog, psühholoog, lilleseadja, veebikujundaja, kondiiter, logistik, maletreener jpt.
Täname lastevanemaid ja kõiki
meie kooli sõpru ja koostööpartnereid aktiivse osavõtu eest karjääripäevadel!

Laagna gümnaasium saab
endale rattaremondipunkti
Konkursivõit annab hoogu rattasõidu populariseerimisele.
Kaja Kalmer
Laagna gümnaasiumi huvijuht
Tallinna Laagna gümnaasium osales veebruaris alanud SA Eesti
Terviserajad konkursil „Terves kehas terve vaib“, kus kutsuti koole
tegema tunde terviseradadel ning
saatma tunnis toimunust fotosid või
videoid.
Kooli kehalise kasvatuse õpetajad, eestvedajaks õpetaja Toomas
Mee, võtsid ette kaks rada – Pirita,
kus igal talvel suusatrimestrit läbi
viime, ning Pae pargi, kus kevadel
ratastel veereme.
Oma kooli rattapargi jaoks himustasime väga seda ägedat ratta-

remondipunkti, kus on kõik vajalik ratta hoolduseks – universaalse
pumbaotsikuga pump koos manomeetriga, erisugused võtmed,
võtmekomplektid, kruvikeerajad ja
kummiheeblid ratta korrastamiseks,
seega kehastuti paariks nädalaks nii
operaatoriteks kui videomonteerijateks.
100 konkursitöö seast valiti meid
kolme parima hulka. Nüüd pole
muud kui remondipunkt paika ja
rattasõidu populariseerimine Tallinna Laagna gümnaasiumis jätkub
veelgi hoogsamalt.
Sihtasutuse Eesti Terviserajad
juhataja Alo Lõokese sõnul näitasid
koolidest saabunud videod ja fotod,
et lapsed ja noored naudivad õuetunde, isegi kui alguses võib nende
veenmine aega võtta.

3.–5. juuni

VANALINNAS
NÄEME!
Lexsoul Dancemachine
Smilers reket
Kukerpillid
Mihkel Raud
Le Miroir de Musique
... ja paljud teised

vanalinnapaevad.ee

SUVELAAGER
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SUVELAAGER
SUVELAAGER
2022
Pärnumaal Illuste laagris
SUVELAAGER
2022 Pärnumaal Illuste laagris

Rinnahoidjad,
Läti
12.-

Koduriided ja pesu

Öösärgid alates 8.Puuvillast hommikumantlid alates 14.Aluspüksid alates 2,50.-

Pae 80, Bravokeskus, esimene
korrus. Seal, kus asub postkontor
• Hea korteriomanik! Soovin osta korterit.
Võib olla remonti vajav. Helista 58106909.
• Ostame absoluutselt igas seisus autosid.

Viskoosist särgid,
pidžaamad alates
15.-

Bussid 58, 31
Peatus Uus-Pae

Kustutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja
lähiümbrus. Tel. 58238310. • Hauaplatside hooldus üle Eesti: piirete ehitus, liiva ja

killustiku vahetus, käsi- ja survepesu. Tel/
WhatsApp 55923491, hauahooldus@
muhkel.ee. • Ostan kasutult seisma jää-
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