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Pirukafestival kutsub maiustama

Juulikuus
linnaosa vanema
Julianna Jurtšenko
telefonivastuvõttu
ei toimu. Järgmine
telefonivastuvõtu
päev on 8. august.

Kohviautomaat Pae pargis

Pae pargis asuva korvpalliväljaku kõrvale on
paigaldatud kuumajoogikeskus, kust saab ööpäevaringselt mitmesuguseid kuumi jooke, mille
eest tasumine toimub müntide või pangakaardiga. Mullu detsembris Tondiloo (rahvasuus Kivila) parki asetatud kohviautomaat võeti väga
hästi vastu ja nüüd paigaldati kuumajoogikeskus ka Pae parki.
Lasnamäe linnaosa valitsus ootab pakkumisi, kuhu võiks veel kohviautomaate paigutada.
Ettepanekud võib saata meiliaadressile: lasnamae@tallinnlv.ee.

Linnutõkked Mustakivi tunnelis

Kaasava eelarve ideekonkursi võitnud Mustakivi kergliiklustunneli rekonstrueerimise esimene
etapp on lõppenud. Lisaks teistele muudatustele on tunnelisse paigaldatud lindude tunnelist
eemale hoidmiseks mõeldud tõkked. Selleks, et
lindudel ei tekiks harjumust tunneli läheduses
viibida, palub linnaosavalitsus hoiduda lindude
toitmisest tunneli lähiümbruses.

Festivali külalised saavad osta nii soolaseid kui ka magusaid pagaritooteid.

Söönuks saavad nii
pirukafännid kui ka värske
kraami austajad.
30. juulil kella 11–15 toimub Pae pargis
traditsiooniline Lasnamäe pirukafestival,
kus magusate ja soolaste pagaritoodete
kõrval tulevad müügile ka värsked toidusaadused.
Ürituse eesmärk on tutvustada linnaosas tegutsevaid söögikohti, kohalike
inimeste gastronoomilisi oskusi ning mitmekesiseid rahvuskööke. Pirukafestival
on alkoholivaba üritus. Festivalil toimub
kauplemine müügipileti alusel, mille väljastamist reguleerib Tallinna linnavalitsu-

se 05.06.2019 korraldus number 786-k
„Linnaosa valitsuse väljastatavate müügipiletite hinnad“. Müügipileti hind sõltub
pakutava kauba liigist ja kauplemiskoha
suurusest. Müügipilet väljastatakse üritusel osalejatele vastava avalduse alusel.
Kauplemiseks vajalik inventar (sh
elektrigeneraator) tuleb igal kauplejal ise
organiseerida.
Registreerimise tähtaeg on 15.
juuli, täpsemat infot saab telefonil 5812 0785 või e-posti aadressil
german.levenets@tallinnlv.ee.

Soovitusi kuumaperioodiga toimetulekuks
Tallinna Kiirabi juhib tähelepanu,
et erakordselt kuumade ilmadega
tuleks olla päikesega väga ettevaatlik ja juua rohkelt vett.
Päeval õues töötades või liikudes tuleks
leida vähemalt üks kord tunnis aega lasta kehal jahtuda – kas õues varjus või
kunstkliimaga ruumis. Riided peavad
olema õhku läbilaskvad ja võimaldama
higi aurustumist. Õues olles on vajalik
kerge peakate, et vältida päikesepistet.
Vett tuleb juua 2–2,5 liitrit päevas.
Ülejäänud osa päevast tuleks olla
päikesest eemal – siseruumides või
varjus. Lapsevanematel tuleb jälgida,
et lapsed ei jääks autosse ootama, kuni
vanemad omi toimetusi teevad – auto
kuumeneb väga ruttu kriitiliselt.
Kui on plaanis seltskonnaga väljas
aega veeta, siis tuleks eelnevalt kokku
leppida kaine grupijuht, kes jälgiks, et
keegi ei jääks randa või mujale päikese
kätte magama.

Vanematel inimesetel
ja krooniliste haigustega
inimestel tuleks kõik
poes- ja turulkäigud
teha enne keskpäeva.
Esmaabi kuuma käes kannatavale
inimesele on järgmine: toimetada ta jahedasse ruumi – konditsioneeritud hoone, kauplus või auto.
Anda juua jahedat vett ja võtta ära
liigsed riided ning lasta tal puhata. Vajadusel helistada nõuannete saamiseks
perearsti nõuandeliinile 1220. Kui inimesel tekivad teadvusehäired, siis tuleb kutsuda kiirabi.
Lemmikloomaomanikud peavad samuti kuumade ilmadega tähelepanelikud
olema – looma ei tohi jätta autosse ja tuleb hoolitseda, et ta saaks piisavalt vett.

Avalikud veekraanid

Sooja ilmaga aitab Tallinnas janu kustutada ligi 40 avalikku veekraani, selleks
on AS Tallinna Vesi avanud linnaruumis
avalikud veevõtukohad, ühtlasi pakuvad tasuta kraanivett ka paljud pealinna
söögikohad. Lasnamäelaste populaarsematest jalutamiskohtadest leiab joogikraane näiteks Kadrioru pargis, Pirita
rannahoone läheduses ning Russalka
mälestussamba ja mereranna vahel.
Lisaks avalikele veekraanidele leiab
paljudelt Tallinnas toimuvatelt avalikelt
üritustelt veepaagid tasuta joogiveega.

Järgmises rekonstrueerimise etapis kavandatakse ulatuslikumaid töid, mis mõjutavad ka
tunneli kõrval asuvaid kõnniteid ja bussipeatusi. Ulatuslikumad tööd nõuavad suuremat
investeeringut ning selleks taotleb Lasnamäe
linnaosa valitsus rahalisi vahendeid linna eelarvestrateegia koostamisel. Kergliiklustunneli ehitustööde tellija on Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, töid teostab AS TREF Nord.

Busside nr 30 ja 49
marsruudimuudatused

Seoses ehitustöödega Ussimäe teel suletakse
liiklusele Narva maantee ja Priisle tee vaheline
lõik. Kuni 31. juuli tööpäeva lõpuni muudetakse
ka bussiliinide nr 30 ja 49 liikumisteid.
Bussiliin nr 49 marsruut Lennujaama suunal on järgmine: Narva maantee, Priisle tee ja
Ussimäe tee. Ümbersõidul tehakse Priisle teel
täiendavad peatused Tondi mägi ja Reidumägi.
Buss nr 30 Kärmu ja bussiliin nr 49 Viimsi
keskuse suunal sõidab mööda Ussimäe teed,
Priisle teed ja Narva maanteed. Ümbersõidul
tehakse Priisle teel täiendav peatus Reidumägi.
Bussi nr 30 liikumistee ja peatused Seli suunal
ei muutu.
Pikenenud liikumistee tõttu võivad bussid hilineda.
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Head uudis rattasõpradele

Linnaosavanema veerg

Julianna
Jurtšenko
Lasnamäe
linnaosavanem

Lasnamäe suvi
on täies hoos
Soovime, et kõigi suvi mööduks Lasnamäel meeleolukalt. Jätkasime Lasnamäe sildade kaunistamist, et suvisel
ajal jaguks liikumiseks veelgi rohkem
motivatsiooni. Enne jaanipäeva said
kaunistatud Pae, Lindakivi ja Saarepiiga sillad ning uuendatud Pallasti ja Lindakivi sildade peenardes olevad lilled.
Otsustasime muuta Lasnamäe jaanitule
alkoholivabaks, et üritusele oleks tore
tulla koos perega. Palju rõõmu pakkusid osalejatele ka Pae pargis toimunud
Uku Suviste kontsert ning eeskätt lastele suunatud mustkunstnik Fred-Erik Johansoni etendused. Ka juulikuus pakume meie elanikele mitmeid võimalusi, et
vabas õhus saaks toredalt aega veeta.
Oleme otsustanud suvel pöörata palju
tähelepanu sellele, et noortel jätkuks
vaheajal olles palju tegevust. Lastekaitsepäeval avatud Eesti esimene rulluisupark, mis asub Tondiraba pargis,
leiab noorte poolt suve jooksul kindlasti
palju kasutust. Hiljuti avasime ka Raadiku uue mängu- ja spordiväljaku, kus kohalikud noored saavad nüüd oma vaba
aega veeta. Lasnamäe noortekeskuse
korraldatult tegutseb Tondiraba pargis
teisipäeviti ja neljapäeviti pop-up noortekeskus. Lisaks saavad noored tasuta
osa võtta tõukeratta-, jalgpalli-, korvpalli- ning võrkpallitreeningutest. Juunist on
avatud ka kolm Lasnamäe koolistaadioni, mida saavad kasutada kõik huvilised.
Suvel ei piirdu me ainult kultuuri- ja
spordiüritustega! Viimastel nädalatel
oleme teinud aktiivselt koostööd meie
uue koostööparteriga – Keskkonnahooldus Eesti OÜ, mis hakkab tegelema meie linnaosa heakorraga. Partner
võtab lepinguid ükshaaval üle ning kuna
meie linnaosa on suur ja nende jaoks
uus, võib hoolduses puudujääke tekkida. See on paratamatu osa lepingupartneri vahetamise protsessis. Palun meie
elanikelt kannatlikkust. Teeme kõik endast oleneva, et partner saaks kiiresti
sisse elada ning teostaks korralikult kõiki vajalikke töid. Tänan kõiki elanikke,
kes on mulle kirjutanud ja helistanud,
märgates tühjendamata jäänud prügikaste või hooldamata alasid. Teie edastatud informatsioon aitab meil kiiremini
edasi liikuda.
Imeilusat suve jätku!

Ehitustööde tõttu on Liikuri tänava piirkonnas tavapärane liiklemine häiritud, elanikel palutakse järgida ajutisi liiklusmärke.
Loopealse asumis algas Lasnamäed
ja kesklinna ühendava kergliiklustee
ehitus.
28. juunil algasid Lasnamäe rattateed
kesklinnaga ühendava kergliiklustee ehitustööd. Uus kergliiklustee võimaldab jalutada ja jalgrattaga sõita kogu Lasnamäe
rohekoridoris ehk linnaosa piirist ja Kadrioru pargist kuni Lasnamäe lõpuni Pirita
jõeorgu.
Ehitustööde esimese etapi käigus rajatakse 1,2 kilomeetri pikkune kergliiklustee lõik Tondiraba pargist kuni Vana-Kuuli
tänava ja Liikuri tänava ristmikuni. Uus
teelõik kulgeb valdavalt paralleelselt Liikuri tänavaga. Jalakäijate ja jalgratturite liiklusruum on loodava lahenduse puhul tei-

neteisest eraldatud. Jalgteele pannakse
sillutiskivist ning jalgrattateele asfaltkate.
Tervisejooksu harrastajatele mõeldes rajatakse jalgtee äärde koorepuruga kaetud
jooksurada. Jalgratturite tarvis paigaldatakse teelõigule rattapump, rattahoolduspukk ja rattahoidjad. Tee äärde rajatakse
ka pinkide ja prügikastiga varustatud puhkamistaskud.
Kergliiklejatele ohutu teeületuse tagamiseks ja liikluse rahustamiseks tehakse
ohutussaar Liikuri tänavale ja teekünnis
Lindakivi puiesteele. Nägemispuudega
jalakäijate turvalisuse tagamiseks pannakse jalakäijate ülekäiguradade ette tekstuurplaatidest katendiribad.
Teelõigule
paigaldatakse
veel
LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgus-

tus ning ülekäiguradade erivalgustus. Teega piirnevale alale istutatakse 26 harilikku
tamme, 57 pooppuud, 23 valget pihlakat,
1050 punapaju ja 1760 harilikku sarapuud
– ühtekokku 2916 puud. Haljastustööde
käigus rajatakse ka mitmesuguseid istutusalasid ja niidutaimedega kaetud platse.
Tööde valmimise lepinguline tähtaeg
on november 2022.
Kergliiklustee projektdokumentatsiooni koostas OÜ Keskkonnaprojekt, maastikuarhitektuurse lahenduse autor on OÜ
Lootusprojekt ning ehitustöid teeb Tallinna
keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel
AS TREV-2 Grupp. Ehitustööde lepinguline maksumus on 1,46 miljonit eurot. Tallinna linn on taotlenud projektile toetust
Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Kõnnitee või
ohtlik ala?
Laagna tee ääres oleval tehnoribal ei
tohi liikuda.
Juunikuus lõppes Laagna tee valgustuse
rekonstrueerimine ning koos sellega kõnniteedel ja tehnoribadel tehtud kaevetööde järgne asfaltkatte taastamine.
Taastamistööde lõppemisel ilmnes,
et nii mõnigi liikleja kasutab tehnoribadel
olevat asfaltkatet kõnniteena. Linnaosavalitsus tuletab meelde, et tehnoribadel
liikumine on ohtlik, sest need on tehtud
selleks, et hoida ära kivitükkide sattumist
sõiduteele.

Tehnoribad hoiavad ära kivitükkide sattumise sõiduteele.
Valgustuse paigaldamisega seotud
kaevetöid teostati linnast väljuval suunal
Ilvese sillast kuni Smuuli sillani ning linna siseneval suunal Varraku sillast kuni
Smuuli sillani. Kogu objekti pikkuseks oli

2x4 km. Tegemist oli Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise teise etapiga, tööde tellija oli Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet. Ehitustöid
teostas AS Elektritsentrum.

Avatud koolistaadionid
Alates 13. juunist on Talllinna elanikele
Lasnamäel avatud Tallinna Mahtra põhikooli (Mahtra 60), Tallinna Läänemere gümnaasiumi (Vormsi 3) ja Lasnamäe gümnaasiumi (Pae 59) staadionid,
mida saavad kasutada kõik huvilised

iga päev kell 8.00–21.00, v.a riigipühadel või kui staadion on välja renditud
organiseeritud treeninguteks.
Lisaks on suvel avatud ka Lasnamäe
Sportmängude Maja korvpalli ja rannavõrkpalli väljakud (Koorti 25).

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

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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3

Suvel toimub Lasnamäel
palju tasuta tegevusi lastele
ja noortele. Lähemalt loe
paremal asuvast veerust.

11. juunil avas Raadiku Arendus OÜ Raadiku munitsipaalkorterite elamurajoonis
uue mängu- ja spordiväljaku.
Kohalikele lastele kvaliteetseid mängu- ja
ajaveetmisvõimalusi pakkuval väljakul leiab
jalgpallipuuri, ronimis- ja jõuala ning keksuala.
Raadiku elamukompleksi kuulub üheksa
maja 1215 korteriga, mis on koduks umbes
3500 Tallinna elanikule. Elamurajoon kuulub
Londonis paiknevale investeerimisfondile Intermediate Capital Group (ICG), Eestis haldab maju Raadiku Arendus OÜ.
„Raadikul kasvab sadu lapsi ja noori, kellele oleme lisaks mängu- ja spordiväljakute rajamisele püüdnud leida veel põnevaid
vaba aja veetmise viise. Oleme organiseerinud malevaid, toetanud kogukonna ettevõtmisi ja andnud ühe korteri püsivalt nende
kasutusse noortestaabina. Loodame, et lapsed hakkavad mängu- ja spordiväljakut sagedasti kasutama ning palliplatsilt võrsuvad
paljud spordihuvilised noored,“ märkis Raadiku Arenduse esindaja Raiko Uri.
Sportlikku võistlusvaimu toetasid ka
mängu- ja spordiväljaku avamisel toimunud
Lasnamäe betoonseintel ja
trafopunktidel valmivad suvel
loodus- ja eesti muinaslugude
teemalised seinamaalingud.
Jätkates head traditsiooni, muudab Lasnamäe noortekeskus
koostöös
linnaosavalitsusega
ka tänavu meie linnaosa veelgi
eriilmelisemaks
tänavakunsti abil. Kevadel valis keskuse
meeskond linnaosa elanike abiga kuus objekti, mis saavad sügiseks uue välimuse.
Tööd algavad juulikuu teises
pooles eskiiskonkursi lõppemisel, mille tulemusena selguvad
parimad noorte kunstnike saadetud eskiislahendused. Valmivate
tööde teemadeks on seekord loodus- ja loomamaailm ning eesti
müüdid ja legendid.

tegevused. Ülipopulaarseks osutus 2021.
aasta Eesti meistriks tulnud jalgpalliklubi
Levadia mängijate Brent Lepistu ja Zakaria
Beglarišvili korraldatud triblamisvõistlus uuel

palliväljakul. Rohkelt pakkus huvi ka legoklotsidest võimalikult täpse kaaluga maja
ehitamise võistlus ning kõik huvilised said
endale kaunid näomaalingud.

Värvimöll betoondžunglis

Eelmisel aastal valminud seinamaalingud: enne ja pärast.
● Läänemere tee 31 kõrval
asuvad betoonseinad
● Liikuri 20 trafopunkt

● Läänemere tee 45 lähedal
asuv sein
● Võidujooksu 10 trafopunkt

● Kalevipoja Rimi
betoonelemendid
● Pallasti 2 trafopunkt

Tasuta
sporditreeningud
noortele

Kuni 31. augustini (v.a 20.augustil)
toimuvad Lasnamäel mitmesugused
tasuta treeningud:
● Korvpallitreeningud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.00–
16.30 Tondiraba pargi väliväljakul.
● Tõukerattatreeningud teisipäeviti kell 14.00–15.00 Tondiraba pargis ja neljapäeviti kell 14.00–15.00
Tondiloo pargis (Kivila park). Treeningul osalemiseks on vajalikud
isiklik tõukeratas ja kiiver.
● Võrkpallitreeningud teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 14.00–16.00
Tondiraba pargi väliväljakul.
● Jalgpallitreeningud esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 14.00–16.00
Tallinna Mahtra põhikooli staadionil (Mahtra 60) ning teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 14.00–16.00 FC
Ajaxi staadionil (Võidujooksu 8a).
Treeningute programm võib suve
jooksul muutuda ja halva ilma korral
võib treening ära jääda. Osalejad registreeritakse kohapeal.
Treeningud on korraldatud koostöös Tallinna haridusameti, Tallinna
kultuuri- ja spordiameti, Lasnamäe
noortekeskuse ja Lasnamäe linnaosa valitsusega.

Lasnamäe
noortekeskuse
tegevused juulikuus

● 6.07 kell 15 Tuulelohe meisterdamise töötuba
● 19.07 kell 16 Hispaania kultuuri
päev Tondiraba pargis
● 20.07 kell 15 Filmiõhtu
● 28.07 kell 15 Hennamaalingute
töötuba Tondiraba pargis
● 03.08 kell 16 Mänguturniir
● 04.08 kell 15 Orienteerumine Tondiraba pargis
● 05.08 kell 16 Music jam
Kui kavas ei ole märgitud teisiti,
toimuvad kõik Lasnamäe noortekeskuse tegevused keskuse ruumides
aadressil Punane tn 69.
Ajavahemikul 11.–17.07 on keskus suletud.

Fairplay turniir
Kivila pargis

8. juulil toimub Kivila pargis Fairplay turniir, kus meeskonnad võistlevad omavahel kolmes valdkonnas
(jalgpall, korvpall, ja e-mäng). Turniiril on oma reeglid, mis annavad
igaühele võimaluse võita. Vajalik on
eelregistreerimine.
Turniiri peakorraldajad on MONO
(mobiilsed noorsootöötajad), võistlust toetavad Lasnamäe ja Kesklinna noortekeskused ja FC Flora.
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Klindipargi elurikkus: Põhjamaine
džungel ja haruldased taimed
Pargile mahuvad koos tegutsema nii seal kasvavad ja elavad
erilised liigid kui ka kohalikud
inimesed.

ja lõpetades kaevanduse varemete ja rõske pangametsaga –
mida võib kutsuda põhjamaiseks
džungliks.

Tallinn on mitmekesise elustiku ja
maastikega linn, kus on elupaiga leidnud mitmed haruldused.
Üheks eriilmelisemaks kohaks on
Lasnamäe, Kesklinna ja Pirita linnaosasid ühendav tulevane rohekoridor Klindipark.
Tallinna elurikkus on midagi, mida me esmapilgul võib-olla
ei teadvusta, aga see on kõikjal
meie ümber, kui seda vaid märkame. „Tallinnas leidub palju
erinevaid kooslusi, mis sobivad
erineva elupaiganõudlusega liikidele. Seepärast on Tallinn väga
elurikas linn. Inimese heaolu
seisukohast on elurikkus hädavajalik, sest ilma ökosüsteemi
toimimiseta ei oleks meil toitu
ega paljut muud eluks vajalikku.
Samas väheneb elurikkus praegu kõikjal maailmas, sest inimtegevuse tõttu vähenevad sobilike
elupaikade pindala ja kvaliteet.
Me kõik saame hoida linna elurikkust, säilitades taimedele ja
loomadele vajalikke elupaiku
soodsas seisundis,“ rääkis Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist
Meelis Uustal.
Üheksa kilomeetri pikkuse
Klindipargi loomisel on eesmärgiks sealse elurikkuse säilitamine
ning praeguste varjatud väärtuste
väljatoomine ja rõhutamine. Klindipargis on palju eriilmelisi looduskooslusi, alates loopealsest

Eesti sümbolmaastik
Eesti ühe sümbolmaastiku klindi
kulgu Tallinna idapoolsemas osas
markeerib Maarjamäe paekallas,
mis võeti 1992. aastal Lauluväljakust kuni Kose teeni looduskaitse
alla ning mis moodustab Tallinna
piiresse jääva paekalda kõrgeima
ja kõige paremini jälgitava osa.
Just Maarjamäe paekallas, sest
see on järsk ja raskesti ligipääsetav, on kasvukohaks väga väärtuslikele taimedele nagu aasnelk,
püstkivirik, alpi nurmikas ja mägi-kadakkaer.
Neist kõige põnevam Klindipargi „elanik“ on püstkivirik
– Eestis väga haruldane väljasuremisohus taim. Teda ohustavad loopealsete kinnikasvamine,
kliimamuutused ja elupaikade
kvaliteedi langus. Tallinnas on
inimmõju vähendamiseks plaanis
paigaldada nende kasvupiirkondadesse piirded.
Lisaks Maarjamäe paekaldale
on Klindipargi veel üheks suureks
ja looduslikult kauneimaks piirkonnaks Pirita ürgorg, mis deﬁneerib Klindipargi idapoolse otsa.
Klindipargi alal on omajagu
kaitsealuseid taimi ja linde, kellele see on väärtuslik pelgupaik.
Samas on see ka paik, kus inimesed armastavad jalutada ja
piknikku pidada. Eesmärgiks
on luua keskkond, kus inimeste
jaoks on puhkealad, kuid loo-

Maarjamäe paekallas on väga väärtuslike taimede kasvukoht (Tallinna Strateegiakeskus)
dusesse sekkutakse võimalikult
vähe. Linn paneb parki luues rõhku olemasolevate looduskoosluste säilitamisele ja üritatakse minimaalselt mõjutada ümbritsevat
keskkonda. Selleks, et tagada
kaitsealuste liikide tõhusat kaitset, teeb linn tihedat koostööd
keskkonnaametiga.
Oluline on teadvustada, et linn
ja loodus pole vastandid: Klindiparki mahuvad koos tegutsema

Hoia oma kaherattalist sõpra!
Jalgrattaid varastatakse seetõttu, et seda on lihtne teha.
Kaido Atspol, Ida-Harju
politseijaoskonna vanemuurija
Rattasõiduhooaja algusest alates
on sagenenud jalgrattavarguste
teated politseile. Möödunud aastal varastati Tallinnas ligi 500 ratast. Sel aastal on pealinnas teatatud juba üle 100 ratta vargusest.
Ratast ostma asudes tasub
kohe mõelda, kus ja kuidas oma
ratast hiljem turvaliselt hoida.
Peamiselt varastatakse rattaid
trepikodadest ja avalikest kohtadest, näiteks kaubanduskeskuste
ja koolide eest, parkidest. Rohkelt
toimub vargusi ka garaažidest,
kuuridest ja kinnistelt õuealadelt.
Kuigi rattavarguste tipphooaeg
on kevad ja suvi, ei tasuks oma
kaherattalist sõpra unustada ka
ülejäänud aastaaegadel. Politseile teatatakse ka olukordadest, kus
ohver alles kevadel avastab, et
keldrist on ratas kadunud, ning lisab juurde, et viimati nägi ta ratast
keldris sügisel, kui ratta talveks

hoiule pani. Lühidalt – kõik, mis on
ripakil ja lukustamata, viiakse ära.
Jalgrattaid varastatakse just
seetõttu, et seda on lihtne teha.
Vargus võtab vähe aega, võimaldab kiiret põgenemist ning anonüümsust. Samuti saab ratta kiiresti maha müüa, kuna odavate
rataste nõudlus on suur. Sageli
müüakse varastatud ratas edasi
kuni 10 korda odavamalt.
Peamiselt toimuvad vargused
öisel ajal, kui vargal on lihtsam tegutseda ja vahelejäämist vähem
karta. Kuid näiteks trepikojast on
lihtne ka päeval ratast varastada
– elanikud on tööl ja vargal hea
tegutseda. Ka avalikest kohtadest
varastatakse päevasel ajal. Isegi
kui ratas on pargitud selleks ettenähtud kohta, asub turvakaamera
vaateväljas ja on lukustatud, teeb
varguse võimalikuks odav rattalukk, mis avatakse hõlpsalt näpitsate abil või hammustatakse tross
tangidega läbi.
Kui märkad, et sinu ratas on
varastatud, teavita politseid ning
anna edasi kogu teadaolev info:
ajavahemik, millal vargus toimus,

koht, millise lukuga lukustatud
oli, milline oli ratta nimetus, värvus, raaminumber, eritunnused.
Samuti soovitan teavitada kogukonda, korrusmajade puhul teisi
majaelanikke. Teavitades teisi ja
politseid, on lootust oma kaherattaline tagasi saada. Oleme õige
omanikuni tagasi toimetanud ka
rattaid, mille kadumisest on möödunud juba aastaid. Kuid kõige
tähtsam on see, et rattavargust ei
tohi ise soodustada. Seetõttu tuletab politsei meelde lihtsamad abinõud, kuidas varga elu võimalikult
keeruliseks muuta.
• Kasuta jämedat lukku, mida ei
ole võimalik läbi hammustada
või lahti murda.
• Pargi oma ratas võimalusel
videovalvega rattahoidlasse
või kohta, mis ei jääks teiste
silmade eest varju.
• Tee enda rattast ja raaminumbrist fotod ja hoia neid kindlas
kohas.
• Kallima jalgratta puhul kaalu
ratta kindlustamist.
• Varguse puhul teavita sellest
viivitamata politseid.

nii seal kasvavad ja elavad erilised liigid kui ka kohalikud inimesed. Klindipargis luuakse vaba
aja veetmise võimalused ainult
sinna, kus see olemasolevat erilist kaitsealust loodust ei ohusta.
Klindipark on oluline osa Tallinna linna suuremast rohelisest
liikumisvõrgustiku plaanist, millega linnakeskkonda rohelise pealinna vääriliselt keskkonnasõbralikumaks muuta. Lääne poole

loob linn Putukaväila, mis kulgeb samamoodi rohekoridorina
Põhja-Tallinnast Nõmmeni.
Hetkel on käimas Klindipargi
ideevõistlus, et mõtestada Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosasid läbivat, ligi üheksa kilomeetri pikkust paekivipaljandit
kui terviklikku avalikku ruumi ja
linnaosasid ühendavat rohevõrgustikku. Võitja kuulutatakse välja oktoobris.
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Lasnamäe koolilõpetajate seas oli
tänavu 43 kuld- ja 25 hõbemedalisti.

Lasnamäe
Gümnaasium
Kuld
Jana Kotšnova
Alina Kovardejeva
Jaan Kullamägi
Soﬁa Martila
Valeria Mazeina
Darja Timina
Hõbe
Nikita Artjomov
Ilja Petrotšenko
Jaroslav Us
Vaata lähemalt
Lasnamäe linnaosa valitsus
või veebis tallinn.ee/lasnamae

Lasnamäe Vene
Gümnaasium
Kuld
Andrei Carre
Diana Džabbarova
Margarita Feofanova
Ekaterina Russak
Maksim Usmanov

Tallinna Laagna
Gümnaasium

Kuld
Mariliis Jürgens
Hõbe
Karolina Helene Kaukver
Kadriann Täherand

Tallinna Linnamäe
Vene Lütseum
Kuld
Timofei Beresnjev
Niina Kaminets

Viktor Košelkin
Viola Makarenkova
Vladislav Malõšev
Anna Meier
Andrei Mjastsov
Veronika Petrova
Kelli-Maria Riiel
Polina Sokolova
Ilja Šišin
Monica Tammeorg
Vera Tolmatšova
Aleksandra Tšernakova

Hõbe
Alex Raudsepp
Kirke Sild
Karmen Talviste

Hõbe
Dmitry Ballod
Kristian Essen
Arina Golubeva
Carolina Jerjomina
Liza Musienko
Anastasia Rebrova

Hõbe
Jekaterina Lõssakova

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium
Hõbe
Saltanat Tavaldõjeva
Soﬁa Vassiltšenko

Tallinna Kuristiku
Gümnaasium
Kuld
Jelizaveta Grintšuk
Heleri Liis Hannilo
Juliana Kosmin
Anni Kutser
Polina Peterson
Erin Promet
Silvia Šults

Tallinna
Läänemere
Gümnaasium

Kuld
Anastasija Mišeljova
Anastasija Mitjušova
Arina Rõbakova

Tallinna Pae
Gümnaasium

Kuld
Albert Avetisjan
Danill Fetissov
Aleksandra Gartman
Jelizaveta Iljinõhh
Julia Lapšina
German Loik
Daniil Vereskov
Hõbe
Alina Bogdajeva
Viktoria Fadejeva
Karina Filippova
Varvara Nazarova
Karolina Männimets
Daria Ptitsyna
Artjom Pysarenko
Veronika Šljahhova

IRONMAN Tallinna triatlonifestival
võõrustab sportlasi ligi 60 riigist
Seoses spordivõistlusega
on oodata liikluskorralduse muudatusi Tallinnas ja
lähivaldades.
4.–7. augustil võõrustab Tallinn rahvusvahelist triatlonifestivali IRONMAN Tallinn.
Ujumine toimub Harku järves ning rattarada läbib linna
ja maapiirkonda.
Ürituse jooksurada pakub vaateid Tallinna lahele
ja vanalinnale. Seega avaneb võistlejatel suurepärane võimalus näha Tallinna
hoopis teise nurga alt – läbi
triatloni.

IRONMAN
Tallinn
suursündmusele
saabub
sportlasi eri riikidest üle
kogu maailma. Korraldustiim ootab kõiki Lennusadama
võistluskeskusesse
sportlastele kaasa elama ja
sündmusest osa saama. Kui
soovid panustada suursündmuse korraldusse, siis oled
oodatud ka vabatahtlikuks.
Koostöös korraldajaga on
võimalik planeerida ergutuspunkte. Huvi korral kontakteeru tallinn@ironman.com.
Seoses võistlusega tuleb
06. augustil arvestada liikluskorralduse muudatustega,

sest piiratud on nii parkimist
kui autoliiklust ja muudetud
ühistranspordi sõidugraaﬁkuid. Muudatused leiavad
aset Tallinna loodeosas ja
lähivaldades. Täpsemad juhised liikluskorralduse muudatuste osas selguvad kaks
nädalat enne võistlust.
Elanikke palutakse arvestada võimaliku ooteajaga
ning järgida liiklusreguleerijate märguandeid (võimalik
lisaooteaeg 30–60 minutit).
Spordisündmuse korraldajad vabandavad liiklusmuudatustest tingitud võimalike
ebamugavuste pärast.

EKT Teed OÜ võtab tööle tänavahoolduse traktoriste, autojuhte, niitjaid, trimmerdajaid ja haljastustöölisi. Tööpiirkond Tallinn, Keila, Saku, Rae vald. Helistada telefonil 51 018 03 Reimo Karu.

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

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad
Reklaam (eesti või vene keeles)

• Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel.
58238310.
• Hauaplatside hooldus üle Eesti: piirete ehitus, liiva ja
killustiku vahetus, käsi- ja survepesu. Tel / WhatsApp
5592 3491, hauahooldus@muhkel.ee.
• Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja
küsi lisa – 5399 3595.
• OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
• Hea korteriomanik! Soovin osta korterit Mustamäel.
Võib olla remonti vajav. Helista 58106909.

Otsime oma meeskonda

HOOLDUSJUHTI

Tule ja aita meil olla eelistatum, klientidele turvatunnet ja väärikat
vananemist võimaldav kodu.
Ootame Sind, kui oled valmis panustama kvaliteetse hooldusteenuse pakkumisse ja inimeste
juhtimisse mäluhäiretega klientide eluüksuses ja osalema arenguprojektides loomaks parimat
teenust meie elanikele.
Me pakume Sulle:
 arendavat ja aktiivset tööd
 töötasu 1500 eurot (bruto) kalendrikuus
 puhkust 35 kalendripäeva aastas
 3 tervisepäeva aastas
 tööaega esmaspäevast reedeni 8 tundi
 erialast täiendkoolitust
 stabiilset töökohta ja väärtuslikku töökogemust
Oled sobiv kandidaat, kui Sul on
 hooldustöötaja kutseharidus või valdkondlik kõrgharidus
 erialane töökogemus ning vähemalt 2 aastane juhtimiskogemus
 heal tasemel arvutioskus
 eesti keele oskus koos erialase keeleoskusega ja vene keele oskus suhtlustasemel
 teadmised üldhooldusteenusele kehtivatest kvaliteedinõuetest
 lahendustele orienteeritud mõtteviis
 väga hea suhtlemis – ja läbirääkimisoskus
 soov ja motivatsioon olla meeskonnatöötaja
Tööle asumiseks on vajalik esitada tervisetõend, vaktsineerimise tõend covid-19 vastu ja
kehtiva kriminaalkaristuse puudumine.
Lisainfo:
Lisainfot saab tööpäeviti kell 9.00-16.00 telefonil 5280300.
Meie juurde toob Sind buss nr 29 väljumisega Viru Keskuse bussiterminalist.
Külasta ka meie kodulehte https://www.iruhk.ee/

• 1/48 lehekülge, 69x30 mm: 20 € • 1/32 lehekülge, 69x46 mm: 30 €
• 1/24 lehekülge, 69x64 mm: 60 € • 1/16 lehekülge, 69x95 mm: 80 €
• 1/8 lehekülge, 141x95 mm või 69x194 mm: 150 €
• 1/6 lehekülge, 141x128 mm: 200 €
• 1/4 lehekülge 141x194 mm või 285x95 mm: 300 €
• 1/2 lehekülge 141x390 mm või 285x194 mm: 550 €
• 1 lehekülg 285x390 mm: 1000 € • 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €
Hindadele lisandub 20% käibemaks. Kujundamine 20% reklaami hinnast.
Formaatimine 10% reklaami hinnast.
Reklaami tellimine: Krabu Grupp OÜ Telefon: 56 706 706,
www.lasnaleht.ee, e-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee

