
30. mail avati Mustakivi silla lähistel 
uus koerte jalutusväljak. Väljakust sai 
kaheksas koerte jalutusväljak Lasna-
mäe linnaosas. Aasta jooksul on ka-
vas avada veel üks jalutusväljak Las-
namäe lõpus.

Tallinna koerte ja kasside pidamise ees-
kirja kohaselt peab koer olema avalikus 
kohas alati jalutusrihma otsas, lahtiselt 
võib koera jooksma lasta ainult aiaga pii-
ratud koerte jalutusväljakul. Jalutusvälja-
kud võimaldavad koertel ka linnaruumis 
rihmata ringi joosta ja mugavamalt teiste 
koertega sotsialiseeruda.

Koerte jalutusväljakud ehitatakse 
alati kahekaupa nii, et lustida ja liikuda 
saaksid turvaliselt nii suured kui ka väi-
kesed koerad. Reeglina ei tohi ühe eral-
di jalutusväljaku pind olla väiksem kui 
1500 m2. Mustakivi koerte jalutusväljak 
on Lasnamäel kaheksas. Lisaks on koer-
te jalutusväljakud veel seitsmes kohas:

• Koorti peremänguväljaku lähistel 
(J.Koorti, Liikuri ja J. Smuuli tee 
vahelisel haljasalal)

• Kivila pargis (Saaremaa pst ääres, 
Kivila 19 taga)

• Vormsi 5 tänaval (Narva mnt ja 
Kose tee ristmiku lähedal)

• Pae pargis (Paepargi 9 / Pallasti 56)
• Tondiloo pargis (Linnamäe tee 28a)
• Tondiraba pargis 
• Punane 17 rohealal

Järgmine koerte jalutusväljak avatak-
se aasta lõpus Seli mänguväljakul.

Väljakute inventari seisukorda kont-
rollib kord nädalas väljakute hooldus-
partner ja kord kuus linnaosavalitsus. 
Vahetamisele läheb inventar siis, kui 
amortiseerunud on üle 50% mänguele-
mentidest.

Tihti kurdetakse, et jalutusväljakute 
väljaheitekastides olevad kotid saavad 
ruttu otsa ja neid ei tooda piisavalt kiires-
ti juurde. Probleemi lahendamiseks tuleb 

võtta ühendust kastil toodud telefoni-
numbril või helistades linnaosavalitsus-
se numbril 645 7708. Seoses väljahei-
dete kottidega tasub olla tähelepanelik, 
sest harvad ei ole juhtumid, kui kogu 
paki sisu võtavad koju kaasa vastutus-
tundetud elanikud.

Koerte jalutusväljakul kehtivad ohu-
tusreeglid, mis teevad selle kasutuse 
mugavaks ja turvaliseks nii koertele kui 
ka inimestele. Nii ei ole soovitatav min-
na jalutusväljakule haige või täis kõhuga 
koeraga. Kui koeraomanikul on kavas 
kasutada jalutusväljakul olevad harju-
tuselemenete, tasub silmas pidada, et 
need ei ole mõeldud noorematele kui 
9–10 kuu vanustele koertele ja enne 
elemendi kasutamist tuleb tutvuda selle 
kasutusjuhendiga. Trenni jooksul või pä-
rast seda on mõistlik anda koerale juua. 
Mõistagi ei ole koerte jalutusväljakutel 
olevad elemendid mõeldud ei lastele 
ega täiskasvanutele.

1. juunil avati Tondiraba pargis Eesti 
esimene paarisratastel uiskudel sõit-
miseks mõeldud rulluisupark. 

Park ootab rullitajaid samas kohas, kus 
möödunud talvel sai esmakordselt uisu-
tada.

Rulluisupargi eestvedaja Silver Uus-
talu sõnul kujunes esimene hooaeg 
Lasnamäe uisupargis väga edukaks. 
Ligi 17 000 külastaja hulgas oli 4755 
koolilast. 

„Kuna Lasnamäe uisupark on raja-
tud betoonile, siis tekkis meil mõte su-
vehooajaks avada rulluisupark. Spet-
siaalsed paarisratastel rulluisud ongi 
juba kohale jõudnud. Elame-näeme, 

kuidas see teenus vastu võetakse, aga 
väga siledal betoonil ja hea muusika 
saatel on omamoodi lust uisutada ning 
suletud territoorium tagab ka turvalisu-
se,“ nentis Uustalu.

Rulluisupargis on uiske üle 100 paa-
ri alates numbrist 32 kuni 46. Uisutami-
seks on vaja rentida rulluisupaar, kuni 
15-aastastele on rent 4 eurot ja täiskas-
vanutele 6 eurot.

Ühissõidukite suve sõiduplaanid
1. juunist läks Tallinna ühistransport üle suvisele 
töökorraldusele, mis tähendab paljude bussilii-
nide ning kõigi trammi- ja trolliliinide sõiduplaa-
nide muutust. 

Sõiduplaanid muutusid bussiliinidel 1A, 3, 5, 
6, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 18A, 22, 24A, 26, 26A, 
27, 32, 33, 34A, 36, 39, 40, 42, 43, 48, 50, 51, 
54, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 68 ja 72.

Valgustuse rekonstrueerimine 
Laagna teel
Peaaegu lõpusirgele jõudnud tööde käigus pai-
galdati uued valgustid, valgustimastid ja maa-
sisesed kaablid. Kõnniteedel ja tehnoribadel 
tehtud kaevetööde järgne asfaltkatendite taas-
tamine lõpetatakse lähiajal. Valgustuse paigal-
damisega seotud kaevetöid on tehtud linnast 
väljuval suunal Ilvese sillast kuni Smuuli sillani 
ning linna siseneval suunal Varraku sillast kuni 
Smuuli sillani. Kogu objekti pikkuseks on 2x4 
km. Tegemist on Tallinna põhitänavate välisval-
gustuse rekonstrueerimise teise etapiga. Tallin-
na keskkonna- ja kommunaalameti tellitud ehi-
tustöid teeb AS Elektritsentrum.

Aegna saar kutsub

Suveperioodil saab Aegna saarele vaid 30 mi-
nutiga. Kiirlaev VEGTIND väljub Linnahalli sa-
damast esmaspäevast neljapäevani kell 10 
ja 17 (v.a teisipäev) ja reedest pühapäevani 
kell 10, 14 ja 17. Edasi-tagasi pilet maksab 
6 eurot, õpilase ja jalgrattapilet 3.80 eurot. 
Piletid eelmüügist www.liinilaevad.ee ja koha-
peal. Info telefonil 5559 5550.

Juunikuus vastab 
linnaosa vanem 
Julianna Jurtšenko 
elanike küsimustele 
esmaspäeviti 
ajavahemikul kl 16–17 
telefonil 645 7780.
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Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 
1. juuni seisuga 117 778 inimest. 
Maikuuga võrreldes suurenes elanike 
arv 484 inimese võrra. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Eesti esimene rulluisupark asub Lasnamäel

Pluss üks koerteväljak juurde

Esialgu on Lasnamäe rulluisupark 
avatud reedest pühapäevani. 
Reedeti on väljak avatud kella 

15–21 ning laupäeval ja 
pühapäeval kella 12–21.

Jalutusväljakul kehtivad ohutusreeglid, mis teevad selle kasutuse mugavaks ja turvaliseks nii koertele kui ka inimestele.



Lisaks Pallasti sillale muutuvad täna-
vu taas „roheliseks“ Lindakivi, Pae ja 
Saarepiiga sillad.

2020. alustatud traditsiooni jätkuks kau-
nistatakse Laagna tee sillad ka sel aastal 
suvelillede ja linnamööbli elementide-
ga. Esimeseks pääsukeseks sai KUMU 
muuseumi kõrval kulgev ning Pallasti 
ja Valge tänavaid ühendav Pallasti sild, 
mis sai endale uhke peenra 25. aprillil. 
Jalakäijate rada sõidurajast eraldavale 

lillepeenrale istutati umbes 2500 võõra-
semataime.

Sildade kaunistamisel arvestatakse 
lillede elueaga ning lilli uuendatakse sel-
liselt, et rohelust jätkuks oktoobrini. Üle 
Lasnamäe istutatakse lähiajal kokku um-
bes 5000 võõrasemataime.

Kevadel lõppes Laagna tee tehnoriba 
ja haljasala nõlvade koristus. Kokku kor-
jati tehnoribalt 47 tonni kive, peentolmu ja 
pühkmeid, teemaa haljasala nõlvadelt ol-
mepügi 25 m3, suuregabariidilist prügi ja 

rehve 7 m3, oksi 30 m3. Koristustöid tegi 
Tallinna Kommunaalteenused OÜ.

Lõpusirgele jõudis lõpuks ka Laag-
na tee valgustuse rekonstrueerimine. 
Tööde käigus paigaldati uued valgustid, 
valgustimastid ja maasisesed kaablid. 
Valgustuse paigaldamisega seotud kae-
vetöid tehti linnast väljuval suunal Ilvese 
sillast kuni Smuuli sillani ning linna sise-
neval suunal Varraku sillast kuni Smuu-
li sillani. Kogu objekti pikkuseks on 2x4 
km. Tegemist on Tallinna põhitänavate 
välisvalgustuse rekonstrueerimise teise 
etapiga, tööde tellija on Tallinna keskkon-
na- ja kommunaalamet. Ehitustöid teeb 
AS Elektritsentrum.

Võistluse objektiks on pargilõik Val-
gest tänavast kuni Pirita ürgoruni. 

Tallinn kuulutas välja Klindipargi idee-
võistluse, et mõtestada Kesklinna, Las-
namäe ja Pirita linnaosasid läbivat ligi 
üheksa kilomeetri pikkust paekivipaljan-
dit kui terviklikku avalikku ruumi ja lin-
naosasid ühendavat rohevõrgustikku. 
Võistlustöid saab esitada 19. augustini 
2022. 

Pargis soovitakse luua keskkond, kus 
inimeste vaba aja veetmise võimalused 
on põimitud olemasolevasse ümbrusse 
nii, et oleks tagatud loodusliku ilme säili-
mine ja elurikkuse kaitse. Klindipargi tra-
jektoor kulgeb mööda Lubja, Lasnamäe 
ja Valget tänavat ning Narva maanteed 
kuni Pirita ürgoruni. Ideevõistluse objek-
tiks on Klindipargi lõik Valgest tänavast 
kuni Pirita ürgoruni. 

Võistlusega otsitakse terviklikku idee-
lahendust, mis looks kaasava ja mõnu-
sa avaliku ruumi, mille läbi tuuakse esile 
klindi erilisus ja ainulaadsus ning mis viib 
külastaja läbi teekonna erinevate lõikude, 
tutvustades kohalikku loodust, pärandi-
ja kultuurilugu. 

Ideevõistluse võitjad kuulutatakse 
välja oktoobri alguses.

Aasta alguses viis Tallinna Strateegia-
keskuse ruumiloome kompetentsikeskus 
linnaelanike seas läbi ideekorje, kuhu 
laekus ligi 400 ettepanekut ja ideed. „Ko-

gutud ettepanekud olid oluliseks sisen-
diks algava ideevõistluse lähteülesande 
koostamisel. Usun, et ammutades inspi-
ratsiooni ka kaaslinlaste mõtetest, saa-
me luua atraktiivse vaba aja veetmise 
koha keset unikaalset linnaloodust, mis 
on igati rohelise pealinna vääriline,“ ütles 
Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome 
kompetentsikeskuse linnaplaneerija Eva 
Aitsam.

Klindipargi trajektoori kavandamisel 
on arvesse võetud olemasolevat teede ja 
radade võrgustikku ning olulisi laiemaid 
liikumissundi nii, et moodustuks katke-

matu liikumisradade võrgustik, mis on 
omavahel ühendatud ülelinnalise tähtsu-
sega kergliiklusteede ning ümbritseva tä-
navavõrguga. Sealjuures on eraldi rõhu-
tatud ka klindivaheliste uute ühenduste 
loomist strateegilistes punktides.

Ideevõistluse peakorraldaja on Tal-
linna Strateegiakeskuse ruumiloome 
kompetentsikeskus. Võistlusülesande 
on kooskõlastatud riigi keskkonnaameti, 
Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Maastikuar-
hitektide Liidu, Kesklinna, Lasnamäe ja 
Pirita linnaosavalitsustega ning Tallinna 
mitmesuguste ametiasutustega.

Tänavu korraldab Lasnamäe linnaosa 
valitsus 30. juulil kell 11.00–15.00 Pae 
pargis traditsioonilise Lasnamäe Piruka-
festivali, kuhu ootame osalema eelkõi-
ge Lasnamäe toitlustusettevõtjaid ja 
kohalikke elanikke. Ürituse eesmärk on 
tutvustada linnaosas tegutsevaid söö-
gikohti, kohalike inimeste gastronoomi-
lisi oskusi ning mitmekesiseid rahvus-
kööke.

Juhime tähelepanu, et Pirukafestiva-
li „peategelasteks“ on pirukad ja teised 
küpsetised, mis on ka peamised festivali 
kaubad. Samuti rõhutame, et tegemist 
on alkoholivaba üritusega!

Kauplemine üritusel toimub müügi-
pileti alusel, mille väljastamist reguleerib 
Tallinna linnavalitsuse 05.06.2019 kor-
raldus number 786-k „Linnaosa valitsu-
se väljastatavate müügipiletite hinnad“. 
Müügipileti hind sõltub pakutava kauba 
liigist. Müügipileti väljastame üritusel 

osalejatele vastava avalduse alusel.Sa-
muti märgime, et kõik kauplemiseks va-
jalik inventar (sh elektrigeneraator) peab 
olema tagatud kauplejate enda poolt. 

Registreerimise tähtaeg on 
15.07.2022 kell 23.59. Huvi korral võtke 
ühendust telefonil 645 7750 või e-posti 
aadressil german.levenets@tallinnlv.ee.
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Julianna 
Jurtšenko
Lasnamäe 
linnaosavanem

Sellest hetkest, kui asusin tööle Lasna-
mäe linnaosa vanemana, on märkama-
tult möödunud juba 4 kuud. Esimestel 
päevadel võtsin eesmärgiks saada Las-
namäel toimuvast võimalikult põhjalik 
ülevaade. Sellest tulenevalt kohtusin 
paljude Lasnamäe linnaosa esindaja-
tega ning kaardistasin kogutud infor-
matsiooni põhjal järgnevateks kuudeks 
enda jaoks peamised eesmärgid. Kirju-
tan mõnest lähemalt.

Parandada linnaosa tänavate hooldu-
se kvaliteeti ja muuta linnaosa puh-
tamaks. Linnaosa heakorra küsimus-
tes on suurim võit selle aja jooksul uus 
hoolduspartner, kellega on sõlmitud le-
ping aastaringseks hoolduseks kuueks 
aastaks. Aeguvate lepingute üle andmi-
ne ja sisse töötamine võtab veel natuke 
aega. Ühelt poolt rangemad lepingutin-
gimused, teiselt poolt lepingu lihtsam 
haldamine võimaldavad meil tulevikus 
parandada linnaosa koristuse kvaliteeti.

Teha linnaosa turvalisemaks. Kohtun 
pidevalt nii Tallinna korrakaitseüksuse 
kui ka PPA esindajaga ning tegeleme 
üheskoos mitmete oluliste probleemide-
ga. Oluline on silmas pidada, et linna-
osa turvalisus ei sõltu ainult sellest, kui 
tihti patrullid tiire teevad, oluline roll on 
ka linnaruumilistel lahendustel.

Edendada tervislikku eluviisi ja pak-
kuda linnaosa elanikele kvaliteetseid 
vaba aja veetmise võimalusi. Pandee-
mia on tõmmanud kultuurielule suure 
kriipsu ning praegu on meie eesmärk 
eelnev olukord taastada, pakkudes 
elanikele kvaliteetseid üritusi. Samu-
ti soovime pöörata elanike tähelepanu 
tervise-edendusele ning korraldame 
mitmesuguseid spordiüritusi nii lastele 
kui ka täiskasvanutele. Suveks oleme 
elanikele ette valmistanud mitmekülgse 
ja huvitava programmi.

Tõsta linnaosa elanike kaasatust 
linnaosas toimuvates protsessides. 
Oleme elanikke kaasanud kõikidesse 
suurtesse otsustesse, mida oleme vii-
mase 4 kuu jooksul langetanud, olgu 
selleks Lasnamäe spordikompleksi tu-
levik või Pae pargi rekonstrueerimise 
lähteülesanne. Teeme seda ka edaspi-
di! Lisaks püüan teha suhtlemise linna-
osavalitsusega elanike jaoks lihtsamaks 
– käivitatud on linnaosavanema tele-
fonivastuvõtt ning edukalt läks käima 
ka hoovikohtumiste projekt. Viimasega 
püüame järgmiste aastate jooksul jõuda 
igasse Lasnamäe hoovi.

Eesmärke ja teemasid, millega linna-
osavalitsuse meeskond tegeleb, on olu-
liselt rohkem, kui siia teksti mahub. Meil 
on töös mitmeid objekte ja projekte ning 
mitmed ootavad veel tegemist. Püüan 
koos oma meeskonnaga anda endast 
parima selleks, et Lasnamäe linnaosa 
muutuks veelgi paremaks elupaigaks.

Peatse kohtumiseni! 

Tallinn kuulutas välja Klindipargi ideevõistluse

Suvi Laagna tee sildadel 

Võistlustöid saab esitada 19. augustini 2022.

Hea Lasnamäe küpsetaja!



Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium

Energiahinnad on tõusnud har-
jumuspärasest kõrgemaks ning 
sellega seoses on igal tarbijal 
tark läbi mõelda, kuidas saaks 
energiat säästa, ning vaadata
üle ka oma elektri- ja gaasi-
leping. 

Elektripaketid jagunevad üldjoon-
tes börsi- ja fi kseeritud hinnaga 
pakettideks. Võib esineda ka osali-
selt muutuva hinnaga pakette, mis 
koosnevad börsi- ja fi kseeritud hin-
na kombinatsioonist. Elektrimüüjad 
pakuvad ka keskkonnasõbralikke 
rohelise energiaga pakette, mille 
puhul elekter on toodetud taastu-
vatest energiaallikatest.

Börsipakett sobib pigem inimese-
le, kellel on aastaringselt stabiilne 
ja pigem väike tarbimine. Näiteks 
kui elad kaugküttega ühendatud 
korteris, kus on ka tsentraalne soe 
vesi, siis su talvine tarbimine tõe-

näoliselt ei muutu eriti suvisega 
võrreldes. Seejuures tasub tähe-
le panna, kas paketis sõltub hind 
kaalutud keskmisest börsihinnast 
või igal tunnil tarbitud elektri-
kogusest ja sellel tunnil kehtivast 
börsihinnast. Tunnipõhist elektri 
börsipaketti kasutades on tarbijal 
võimalik tarbimist ka odavama 
hinnaga tundidele ajastada. Gaasi 
puhul tunnihinnal põhinevaid pa-

kette ei pakuta, seal arvestatakse 
kuu keskmist börsihinda.

Fikseeritud pakett sobib neile, 
kes soovivad kindlust, et iga kuu 
oleks energiaarve sama suur. 
Seda on mõistlik kaaluda, kui oled 
suurem tarbija või su energiatar-
bimine kasvab näiteks külmade 
ilmade saabudes märgatavalt. Li-
saks tasub fi kseeritud paketti kaa-

luda, kui sa ei soovi või sul polegi 
võimalust börsihindade järgi oma 
tarbimist ajastada. Nüüd pakuvad 
energiamüüjad ka uusi pikaajalisi 
fi kseeritud pakette, mille hind võib 
olla lühiajalistest teatud juhtudel 
odavam.

Kindlasti tasub endal elektri- 
või gaasimüüjaga leping sõlmida, 
sest selle puudumisel kasutatak-
se võrguettevõtja vahendatavat 
üldteenust. See ei ole kindlasti 
soodsaim variant, seega tasub 
kaaluda energiamüüjaga soodsa-
ma paketi lepingu sõlmimist.

Kas ja kuidas valida 
uus pakett?
• Vaata üle oma praegune leping. 

Info selle kohta leiad oma 
energiamüüja kodulehelt 
või müüjaga suheldes.

• Vaata üle ka oma 
energiatarbimine ja mõtle läbi, 
kas praegune pakett 
on vastavuses sinu vajaduste 
ja rahaliste võimalustega. 
Oma tarbimisandmed 

leiab Eleringi veebilehe 
www.elering.ee e-teenindusest.

• Võrdle erinevaid 
elektripakette veebiaadressil 
www.elektrihind.ee 
ja gaasipakette aadressil 
www.gaasihind.ee.

• Kui hakkab silma sulle 
sobivam pakkumine, võta 
energiamüüjaga ühendust ning 
uuri täpsemalt senise lepingu 
muutmise ja uue lepingu 
tingimuste kohta.

• Kui pakett on sulle soodsam 
ja tingimused sobivad, vaheta 
see välja.

Pea meeles! Kui soovid tähtajali-
se elektri või soojusenergia müü-
gilepingu ennetähtaegselt lõpe-
tada, võib osade lepingute puhul 
kaasneda leppetrahv. Info selle 
kohta leiad oma kehtiva lepingu 
tingimustest.

Rohkem infot leiab 
veebiaadressil 
www.mkm.ee/energialepingud

Tallinna Kunstihoone uus näi-
tusepaviljon avab Lasnamäel 
Lindakivi keskuse kõrval uksed 
selle aasta 4. novembril.

Avamine toimub näitusega „Mis 
saab neist armsatest tüdrukutest?/ 
Is There Hope for Lovely Creatu-
res? / Осталась ли надежда для 
прекрасных созданий?“. Tama-
ra Luuki kureeritud näitus räägib 
naistest meeste ja meestest nais-
te taustal tänapäeval, mil on veel 
natuke minna õndsa ajani, „kus 
kõik naised vennad on, kõik me-
hed õed“. Näitus sai inspiratsiooni 
Alexei Gordini 2013. aastal tehtud 
videotest „No more Hope for Lo-
vely Creatures“ ja „What Junkie 
Dreamed of Before His Death“. 
Osalevad ka Maria Sidljarevich, 
Vassa Ponomarjova, Anu Põder, 
Alice Kask, Merike Estna, Jevgeni 
Zolotko jt.

Kunstihoone kui riikliku tähtsu-
sega kultuuriasutus jätkab Lasna-
mäel oma tuntud ja tunnustatud 
kvaliteediga näituste korraldamist, 
kuid suurendab veelgi publiku-
programme ja kogukonda kaasa-
vaid tegevusi nii eesti kui ka vene 
keeles. Lindakivi keskuse ümbrus 
on Lasnamäe üks tuiksooni ja 
Kunstihoone näitusepaviljon elav-
dab piirkonda veelgi. Kunstihoone 
näitused ja haridusprogrammid 
saavad Lasnamäel olema tasuta, 
et võimaldada kõigile ligipääsu 
kaasaegsele kunstile.

SA Kunstihoone, Lasnamäe 
linnaosavalitsus ja kultuurikeskus 
Lindakivi sõlmisid koostöölepingu, 
et toetada Tallinna Kunstihoone 
ajutist kolimist Lasnamäele ja see-
läbi edendada kultuuritegevust ja 
lõimumist Lasnamäe linnaosas. 
Tallinna Kunstihoone kolib Las-
namäele ajaks, kui Vabaduse väl-
jakul asuv legendaarne peamaja 
on kapitaalremondis. Kunstihoone 

ehitab näitustegevuseks kultuuri-
keskuse Lindakivi tagusele platsile 
ajutise taaskasutatava hoone pind-
alaga 600 ruutmeetrit, mida haka-
takse kasutama näitusepinna ja 
kohvikuna. Esialgu oli soov Kunsti-
hoone uus hoone Lasnamäel ke-
vadnäitusega juba sel kuul avada, 
kuid ehitusloaga kaasnev protsess 
on olnud esialgsest kavast mõne-
võrra ajamahukam.

Vabaduse väljakul asuv Tal-
linna Kunstihoone legendaarne 
peamaja läbib samal ajal arhitek-

tuuribüroode KUU Arhitektid ja 
Pink ideelahenduse järgi põhjaliku 
uuenduskuuri 2024. aastaks ja 
avatakse seejärel maailmatase-
mel kunstikeskusena. Kunstihoo-
ne täidab ka Eesti kunstnike jaoks 
üliolulist rolli, sest on suurim kuns-
ti produtsent ning peamisi eesti 
kunsti tellijaid ja esmaesitlejaid.

Seni kutsume aga kõiki külla 
Kunstihoone peamajja Vabaduse 
väljakul, kus ajavahemikul 20.06.–
14.08. saab vaadata suurejoone-
list kevadnäitust.
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Kuidas sõlmida sobiv energialeping?

Tallinna Kunstihoone avab Lasnamäel uksed novembris



Tallinna Keskraamatukogu kutsub kõiki kuni 
13-aastaseid lapsi üle Eesti osalema luge-
misprogrammis „Suvi raamatuga”. Tänavu 
20. juubelit tähistav programm kestab kuni 
22. augustini ning pakub lisaks lugemisele 
ka muid põnevaid tegevusi.

Lugemisväljakutse innustab lapsi suvekuude 
jooksul läbi lugema vähemalt kümme raamatut. 
Lugeda võib nii raamatukogust laenatud teoseid 
kui ka raamatuid kodusest raamaturiiulist. 

Valiku lihtsustamiseks on raamatukoguhoid-
jad koostanud lasteraamatute soovitusnimekir-
jad, kuid valida võib ka muud endale meelepä-
rast kirjandust.

Iga lugemisprogrammis loetud raamatu koh-
ta ootab raamatukogu tagasisidet kas joonistu-
sena, kirjalikult või fotoga endast raamatut luge-
mas. Kõik, kes on 22. augustiks raamatukokku 
toonud või saatnud vähemalt kümne raamatu ta-
gasiside, saavad auhinna ning kutse 27. augus-
til toimuvale lugemisprogrammi lõpuüritusele. 

Et lugemishuvi püsiks läbi suve, on nii prog-
rammis osalejad kui kõik teised huvilised ooda- 
tud ka 9. juulil kella 12‒18 Politseipargis toimu- 

vale perepäevale, kus pakutakse põnevaid 
kirjandusega seotud tegevusi ning loositakse 
„Suvi raamatuga“ osalejate seas välja vaheau-
hindu.

Täpsema info „Suvi raamatuga“ lugemisväl-
jakutse ja ürituste kohta leiab raamatukogu vee-
bilehelt www.keskraamatukogu.ee. 

Seal on huvilistel võimalik jälgida ka prog-
rammi kulgu.

„Suvi raamatuga“ läbiviimist toetab Eesti 
Rahvakultuuri Keskus.

Lasnamäe Leht Juuni 20224

Anna-Liisa Kreitsman 
Ida-Harju politseijaoskonna 
veebipolitseinik 

Lasnamäel on viimasel ajal sa-
genenud vargused sõidukitest. 

Peamiselt tegutsevad vargad öösi- 
ti ja kaasa haaratakse kõike, mis 
on väärtuslik järelturul või millega 
annab teenida kiiret kasumit. Iga 
elanik saab teha endast oleneva, 
et mitte langeda varguse ohvriks.

Möödunud aastal murti sõidu-
kitesse 416 korral, nendest Las-
namäel ligi 131 korral. Võrreldes 
aastaga 2020 oli tõus 2021 aas-
taga võrreldes lausa 37 protsenti. 
Lasnamäel on perioodil 01.01–

31.05.2022 registreeritud 63 var-
gust sõidukist.

Sõidukitesse murtakse sisse 
peamiselt öösiti ja klaasi purusta-
mise teel, kuna see on kõige kii-
rem viis. Viimaste juhtumite korral 
on varaste saagiks langenud auto- 
makid, millega vargad teenivad 
kiiret kasumit. Võetakse ka muid 
väärtuslikke esemeid, mida sõi-
dukitest leitakse, näiteks tööriistu, 
päikeseprille, kõrvaklappe jpm. 

Kõik saavad teha endast ole-
neva, et nende sõidukitesse sis-
se ei murtaks. Sõidukiomanikele 
soovitan autost lahkudes kontrol-
lida, et nähtavale kohale ei jääks 
ühtegi eset, mis pikanäpumeest 
ligi kutsuks. Paraku alati eseme-

te nii-öelda ära peitmine ei aita ja 
langetakse ikka varguse ohvriks. 
Seega tuleks iga kord sõidukist 
pikemaks ajaks lahkudes endaga 
kaasa võtta kõik, mis väärtuslik, 
seda ka pagasiruumist ja kind-
alaekast. Sama kehtib õhtul koju 
minnes. 

Nagu eelnevalt mainitud, var-
gad valivad kohta ja aega väga 
hoolikalt. Üldiselt pannakse var-
gused sõidukitest toime pimedal 
ajal ja varjulistes nurgatagustes. 
Nad jälgivad, et läheduses ei 
oleks näha kaameraid ega liiguks 
inimesi. Soovitame ühistutel 
paigaldada hea videopildiga 
kaamerad, mis aitavad enneta-
da süütegude toimepanemist, 

kuna teevad pikanäpumeeste 
tegevuse keerulisemaks. 

Kui keegi märkab sõidukite 
juures kahtlaselt luusivaid inimesi 
või muud kahtlast tegevust, siis 
helistage palun kohe numbrile 112 
ja politseipatrull suundub kohe 
piirkonda kontrollima. 

Politseid tuleb teavitada kohe 
numbril 112 ka siis, kui sõidukis-
se on juba sisse murtud. Sellisel 
juhul vormistatakse sündmuskoht 
ja menetluse käigus asutakse väl-
ja selgitama süüteo toime pannud 
inimest. 

Need, kellel on juba kaame-
rad, võivad vaadata oma salves-
tised üle ja kui märkavad nendel 
inimesi, kes tavaliselt seal piir-

konnas ei liigu või käivad nii-öel-
da passimas, siis tasub sellest 
teada anda uurija Andres Alu-
sele, kirjutades talle aadressil  
andres.alus@politsei.ee.

Jäätmete liigiti kogumine on 
ainus viis tagada erinevate-
le jäätmetele parem võimalus 
ringlusesse võtmiseks. 

Avalikud pakendipunktid on Tal-
linnas kolme taaskasutusorgani-
satsiooni hallata – Eesti Taaska-
sutusorganisatsioon MTÜ (ETO), 
Eesti Pakendiringlus OÜ (EPR) ja 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ 
(TVO). 

Mugavat alternatiivi avalikele 
pakendipunktidele pakendijäät-
mete tekkekohal kogumise näol 
pakuvad era- ja kortermajade 
jaoks Eesti Pakendiringlus, Ro-

henool OÜ, Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus AS ja Toot-
javastutusorganisatsioon OÜ. 
Klaasmahuti rendi ja tühjenduse 
teenust nii eraisikutele kui ka et-
tevõtetele pakub kogu Tallinnas 
Rohenool OÜ. 

Mida suuremad on kogutud 
pakendite kogused, seda olulisem 
on nende kvaliteet. Kui koguda 
pakendeid ühte kogumisvahen-
disse, kannatab materjalide kva-
liteet, järelsorteerimise efektiivsus 
ja seetõttu ka ringlusesse jõudva-
te pakendite osakaal. Seetõttu on 
kortermajade jaoks parim lahen-
dus kolm erinevat pakendikontei-

nerit: üks plast- ja metallpakendite 
ja joogikartongi jaoks, teine klaas-
pakendile ning kolmas papp- ja 
paberpakenditele.

„See, et maja hoovis on täna 
ja ka tulevikus vaja leida rohkem 
ruumi liigiti kogumise konteinerite-
le, on paratamatus. Küll aga aitab 
jäätmete liigiti kogumine kokku 
hoida kortermaja kulutusi olme-
jäätmete üleandmisel, kuna selle 
kogus väheneb ja jaguneb erine-
vate tasuta kogutavate jäätmeliiki-
de vahel,“ selgitas TVO tegevjuht 
Kristiina Dreimann. 

Igal kortermajal tasub aeg-ajalt 
üle vaadata senised erinevate 

jäätmeliikide kogumisvahendite 
suurused ja kasutatav teenuste 
pakett. Pakendid moodustavad li-
gikaudu 60 protsenti majapidamis-
tes tekkivatest jäätmetest, nende 
eraldi kogumine ei tekita prügi 
juurde, vaid hoopis vähendab olu-
liselt olmeprügi mahtu. Nii saavad 
korteriühistud kulusid kokku hoida 
olmejäätmete tühjendussagedu-
selt või vahetades olemasoleva 
olmejäätmete konteineri väiksema 
vastu. Nutikalt toimetades ja kulu-
ridu ümber tõstes võivad senised 
jäätmekäitluskulud korteriühistule 
hoopis väheneda. 

Pane tähele!
Kodus liigiti kogudes tuleb olla tä-
helepanelik, et pakendid oleksid 
tühjad ja puhtad, sest ainult nii 

saab neid suuremas mahus suu-
nata taaskasutusse. Jogurtitopsid, 
supipurgid ja salatikarbid loputa 
vähese veega läbi, nõudepesuva-
hendiga ei pea neid pesema. Eri-
nevaid pakendeid ei tasu üksteise 
sisse panna, sest sorteerimisliinil 
on neid väga keeruline ja ajama-
hukas taas eraldada. Suurema-
mahulised pakendid murra enne 
konteinerisse asetamist kokku.

Avalike pakendipunktide ma-
hutite kõrvale ei ole lubatud jäät-
meid jätta. Kui pakendipunktis 
asuv mahuti või mahutid on täitu-
nud, andke sellest teada pakendi-
mahuti peal kirjas olevale mahuti-
te haldaja kontaktnumbrile: 

• ETO 640 3240, 
• TVO 681 1480 
• EPR 633 9240.

Päästeamet tuletab meelde, et tu-
letegemise ohutusreegleid eirates 
võib tule tegemine päädida suure 
kahjuga, kus kannatada saavad 
inimesed ja kodudki. Pole harvad 
juhud, kus kulupõleng algab lisaks 
lõkke tegemisele hoopis maha vi-
satud suitsukonist, tikust või põllu-
le visatud klaaspudelist. Kulupõle-
tamine on aastaringselt keelatud, 
ohtlik ja karistatav tegevus! 

Et vältida lõkkest alguse saavaid 
tulekahjusid, on oluline meeles pi-
dada järgmisi lihtsaid reegleid.

• Lõkkekoht peab olema hoone-
test ohutus kauguses, sest säde-
med võivad tuulega lennata hoone 
peale.

• Vähem kui meetrise läbimõõ-
duga lõke peab olema hoonest ohu-
tus kauguses – vähemalt 8 meetrit.

• Lõke läbimõõduga üle ühe 
meetri peab olema hoonest 15 
meetri kaugusel.

• Lõkkekoha ümbrus tuleb pu-
hastada kuivanud taimedest, oks-
test ning muust põlevast materjalist.

• Lõke tuleb piirata kivide või 
pinnasevalliga.

• Lõkkes tohib põletada vaid pu-
hast (immutamata) puitu ning pappi 
ja paberit. Mööblit, immutatud või 
värvitud puitu, rehve, kaableid, plas-
tikut, riideid ja ehitusjäätmeid ei tohi 
lõkkesse visata, kuna nende põleta-
mise korral on tegemist otsese loo-
duse ja inimeste mürgitamisega.

• Lõket tuleb valvata ja selle 
läheduses tuleb hoida kustutusva-
hendid, näiteks ämber veega, 6-kg 
tulekustuti.

• Lõkkel tuleb inimese valvsa 
pilgu all lasta täielikult ära põleda 
või see tuleb kustuta veega.

Neid lihtsaid ohutusreegleid jär-
gides on võimalik ära hoida suurte 
kahjudega põlenguid ning säästa 
elusid ja loodust!

Kas unustasid midagi sõidukisse?

Pakendite tekkekohal kogumisest

Tulekul on lõkketegemise aegLaste suve aitab 
sisustada  
lugemisprogramm 
„Suvi raamatuga“

Ühistutel soovitatakse paigaldada 
hea videopildiga kaamerad.

Lapsevanemad! 
Palun selgitage tuleohutut 
käitumist ka oma 
noorperele!



SOTSIAALNE
REHABILITATSIOON
PUUDUVA TÖÖVÕIMEGA JA OSALISE

TÖÖVÕIMEGA TÄISKASVANUTELE

Pakume võimalust SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI oma kodu lähedal:
Tallinn – Pae 19/1; Maardu – Karjääri 7, kab. 111, tel. 5277157; www.usaldustk.ee.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on KLIENDI ELU KVALITEEDI PARANDAMINE ja tema pereliikmete 
toetamine, sh: igapäevaelu elu oskuste arendamine- saada iseseisvamaks; kasulike tegevuste toetamine ja 
ettevalmistamine, sh osalisele tööelule; anda abi ja tuge elu mõte leidmisel, üldise tervise parandamisel.

Sotsiaalse Rehabilitatsiooniga seotud kulud tasub
Sotsiaalkindlustusamet tehtud otsuse alusel.

Võtke meiega ühendust telefonil: , või e-post:  ja võimalusel+372 5277157 usaldustk@gmail.com
hoidke suunamisotsuse number , käeulatuses. K00... Helista, vastame sinu küsimustele.
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Nõukogu uude koosseisu kuuluvad Eesti 
Pensionäride Ühenduste Liidu esindajad, 
Lasnamäe linnaosa vanem ja linnaosava-
litsuse mitmesuguste valdkondade spet-
sialistid. 31. mail toimunud sissejuhataval 
koosolekul tutvus värskelt kokku tulnud 
nõukogu Lasnamäe tulevikuplaanidega. 
Suurema tähelepanu pälvisid Tondiraba 
parki, Klindiparki ning Tallinna Haigla ehi-
tust puudutavad teemad. Lepiti kokku, et 
järgmisel koosolekul on aruteluteemaks 
Tallinna Haigla ehitus.

Nõukogu tegeleb linnaosa eakate 
seisukohtade väljaselgitamisega linna 
elu puudutavates küsimustes (transport, 
heakord, kultuuritegevused jms) ja nende 
seisukohtade esitamisega linnaosa valit-
susele.

Nõukogu koosolekud toimuvad edaspi-
di vähemalt korra kvartalis. Koosolekutele 
oodatakse lisaks nõukogu liikmetele ka kõi-
ki Lasnamäel elavaid eakaid, kes on huvi-
tatud nõukogu tööst või arutlusel olevatest 
teemadest.

Rohepööre toob korteriühistutele rattamajad

Uus Lasnamäe eakate  
nõukogu koosseis

Nõukogu koosolekud toimuvad edaspidi vähemalt korra kvartalis.

Andrei Novikov
abilinnapea

Elukeskkonna parandamiseks 
panustab linn korteriühistute 
tegevustesse mitmete toetus-
meetmete kaudu.

Tallinna kui rohelise linna ambit-
sioon tuleneb inimeste ootustest 
ja valmisolekust muutuda. Suurte 
ja ambitsioonikate roheuuendus-
te elluviimisel on olulisel kohal 
koostöö kortermajade elanikega. 
Tallinnas on üle 6000 korteriühis-
tu, kus elab arvestatav osa linna-
kodanikke. Lisaks inimeste enda 
soovile parandada oma elukesk-
konda toetab ka linn rahaliselt 

korteriühistuid mitmesuguste toe-
tusmeetmete kaudu. 2022. aastal 
on toetusmeetmete hoovid korda, 
fassaadid korda, roheline õu, tu-
leohutustoetus, koolitustoetus, ja 
auditi toetus (sh energiatõhususe 
toetus) loetellu lisandunud ka rat-
tamajade (rattahoidlate) toetus ja 
rohepöörde tegevuste toetus.

Rattamajade (rattahoidlate) 
toetus kortermajadele
Kortermajade elanikud eelistavad 
jalgratast liiklusvahendina linnas 
praegu veel vähe. Põhjusteks või-
vad olla nii huvipuudus ja kartus, 
et rattamaja võtab ära mitu auto-
kohta, rattaga liiklemise ohtlikkus 
kui ka rattamajade turvalisus. 
Seega tuleb eelkõige luua võima-
lused, kus kortermajade rattahuvi-
listel oleks turvaline ja lihtne oma 
liiklusvahendit hoiustada. Ratta-
majade/rattahoidlate toetusega 
ärgitame elanikke mõtlema nö 
„kastist välja“, et otsida nutikaid ja 
multifunktsionaalseid lahendusi, 
kus lisaks rattakohtadele oleks ka 
elektri- ja tõukerataste laadimis-

punkt, mida varustab näiteks päi-
kesepatarei, tavalise katusekatte 
asemel oleks rattamaja katuseks 
näiteks murukatus või saaksid 
rattahoidla asukohaks tühjalt seis-
nud keldriboksid. Selleks, et kõiki 
innovaatilisi ideid rakendada, toe-
tab linn rattamajade/rattahoidlate 
rajamist 70% ulatuses. 

Rohepööre
Rohepööre tähendab eelkõige 
mõtteviisi ja väärtuste muutust 
kogu ühiskonnas. Kõige rohkem 
linlasi elab nn „mägedel“, kus ma-
jadevahelised rohealad on väike-
sed, pigem ümbritsevad inimesi 
betoon ja asfalt. Rohepöörde 
toetuse eesmärk on ärgitada kor-
termajade elanikke otsima uuen-
duslikke ja innovaatilisi lahendu-
si kortermajade või hoovialade 
rekonstrueerimisel, mis oleksid 
keskkonnasõbralikud ja aitaksid 
kaasa Tallinna kliimakava ees-
märkide elluviimisele. Nii võiks 
parklate ja kõnniteede uuendami-
sel või parandamisel tavapärase 
asfaldi asendada dreenasfaldi või 

vett läbilaskva katendi või hoopis 
murukiviga. Kindlasti võiks kor-
termaja vaadata, kuhu koguneb 
suvel sademevesi, ning vastavalt 
vajadusele rajada kraavid, viibe-
tiigid liigvee immutamiseks pin-
nasesse või ehitada süsteemid, 
mis aitavad sademevett kasutada 
haljasala kastmiseks. Rohepöör-
de toetusega saab ka parandada 
või paigaldada liikumisanduritega 
tänavavalgusti koos LED valgus-
titega, paigaldades energia jaoks 
vajamineva taastuvenergia toot-

misseadme hoovi või abihoone 
katusele või fassaadile.

Rattamaja/rattahoidlate ja ro-
hepöörde toetuste eesmärk on 
aidata korteriühistutel rahaliselt 
oma ideid teostada, et läbi selle 
muuta linn kohaks, kus inimesed 
soovivad elada ja hoolivad oma 
koduümbrusest. 

Kogu vajaliku informatsiooni 
oleme koondanud Tallinna lin-
na korteriühistute kodulehele 
www.tallinn/korteriuhistu. 

Lasnamäe linnaosa valitsuse juures alustas tegevust Lasnamäe eakate nõukogu 
uus koosseis. Nõukogu eesmärk on eakate kaasamine ja nende huvidega arvesta-
mine linnaosa elu korraldamisel ja oluliste otsuste vastuvõtmisel.



Kui tööle, siis Selverisse!

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt www.selver.ee

Kandideerimiseks palun saada oma CV personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluses. 

Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337, Selveri personaliosakond.



• Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame arkist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310
• Hauaplatside hooldus üle Eesti: 
piirete ehitus, liiva ja killustiku vahe-
tus, käsi- ja survepesu.
Tel / WhatsApp 5592 3491, haua-
hooldus@muhkel.ee
• Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 

Koha peal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan seisevau-
to@gmail.com või 56188671 Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
• Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühistute 
ja äriühingute ümbruses. Helista ja 
küsi lisa – 5399 3595.
• Otsime Tallinnas, Lasnamäel 
asuvatesse kauplustesse müüjaid. 
Väljaõpe kohapeal. Võta meiega 

ühendust ning räägime kõigest täp-
semalt. Kontakt : lasnamae@mat-
kamaailm.ee / 5026376.

EKT Teed OÜ võtab tööle tä-
navahoolduse traktoriste, au-
tojuhte, niitjaid, trimmerdajaid 
ja haljastustöölisi. Tööpiirkond 
Tallinn, Keila, Saku, Rae vald. 
Helistada telefonil 51 018 03 
Reimo Karu.

                                                     
VIIMSI VÄIKE PÄIKE  

otsib oma päikselisse perre  
täiskoormusega: 

ÕPETAJAT 
ABIÕPETAJAT 

LAPSEHOIDJAT
Huvi korral saada oma CV  

hiljemalt 20.06.2022: 
 

personal@lasteklubi.ee 
505 6510  

www.väikepäike.ee

Väike Päike Viimsi Lasteaed 
Kraavi tee 1,  Pärnamäe küla 
Meie juurde pääseb ka ühistranspordiga.

ABAKHAN kutsub tööle!

KLIENDITEENINDAJA

VAHETUSEVANEM

Kauplus Pärnu mnt 69

KLIENDITEENINDAJA

Kauplus Tartu mnt 63

KAUPLUSE JUHATAJA

5918 5617
tartumnt@abakhan.ee

5301 1050
parnumnt@abakhan.ee

Võta meiega ühendust!

ABAKHAN kutsub tööle!

EHITUSOUTLET 
Harjumaal, Kose alevikus pakub 

SOODSALT immutatud poste, puitu 
(terrassilaud, Siberi lehis, höövelmaterjal), 

soojustust (vill ja Kingspan PIR´i), 
aiakaupu (varjualused, lehtlad, kuurid, 
aiamööbel jpm). Pakume ka transporti. 

Kontakt: 5656 0096 
www.ehitusoutlet.ee

Peamised tööülesanded:    
• Toodete valmistamine vastavalt retseptile ja tööjuhendile
• Toorainete kvaliteedi ja koguste kontroll
• Toidu kvaliteedi tagamine ja organoleptiline hindamine

Ootused kandidaadile: 
• Koka eriharidus/kutsetunnistus
• Töökogemus koka ametikohal, min. 1 aasta
• Köögiseadmete (katlad, ahjud, segajad) kasutamise oskus
• Kohusetundlikkus ja täpsus
• Eesti keele valdamine suhtlustasandil

Ettevõte pakub omalt poolt:
• Tööd graafi ku alusel, 4 p nädalas 
• Püsivat töökohta usaldusväärses ettevõttes
• Töö kvaliteedist sõltuvat isiklikku lisatasu
• Bussitransporti töökohale
• Soodustusi ettevõtte toodete ostmisel
• Sooja lõunasööki 
• Väljaõpe ja juhendamine kohapeal

Kandideerimiseks palun saatke oma CV: 
lauri.liipa@compass-group-fs.com

Tänassilma Tootmisköök 
otsib oma meeskonda uut liiget: 

Kokk

Valmistame restoranidele ja toitlustajatele 
maitsvaid lõunatoidu komponente ja kondiitritooteid.




