Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel
1. septembri seisuga 118 588 inimest.
Augustikuuga võrreldes suurenes elanike arv
158 inimese võrra.
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Tallinna ühistransport läks 1. septembril üle talvisele töökorraldusele, mistõttu muutusid paljude
bussiliinide ning kõigi trammi- ja trollibussiliinide
sõiduplaanid. Sõiduplaanidega, sealhulgas liinide liikumisteede ja peatustega on võimalik tutvuda Tallinna linna veebilehel aadressil https://
transport.tallinn.ee või ühistranspordipeatuste
infotahvlitel.

Liikluskorraldus Ussimäe tänaval

Seoses rekonstrueerimistöödega muutus alates
25. augustist liikluskorraldus Ussimäe ristmikul.
Priisle tee lõik Ussimäe teelt Läänemere teeni
on läbisõiduks kinni, v.a ühistransport. Ümbersõit
toimub Narva maantee kaudu.
Ussimäe tee on läbisõiduks avatud, kuid sõidutee on ajutiselt kitsendatud. Hooldekodu tee
on nüüd läbisõiduks avatud. Ajutine liikluskorraldus kehtib kuni 16. septembrini.
Tööd toimuvad mitmes etapis. Rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse Ussimäe teed 380
meetri ulatuses alates Narva maantee ristmikust
ning 130 m ulatuses Priisle teed Ussimäe tee ristmiku ümbruses.
Uuenev teelõik saab LED-tehnoloogial põhineva tänavavalgustuse ning ülekäiguradade
erivalgustuse. Uuendatakse olemasolevaid ning
rajatakse uusi tehnovõrke. Haljastustööde käigus
istutatakse 18 poopuud ja 41 pihlenelat.
Priisle tee linna suunduval sõidusuunal asuv
Reidumäe bussipeatus paigutatakse pärast remonti uude asukohta.

Supergraaﬁka
Laupäeval, 8. oktoobril kell 10–16 toimub suur sügislaat
Tondiloo pargis, mis on rahvasuus tuntud ka Kivila pargina.
Veel enne suurte külmade saabumist on laadal võimalik varuda
talusaadusi, mett, küpsetisi, seeni ja muid värskeid tooteid. Esindatud on ka suur valik liha- ja kalatooteid. Garderoobi aitavad

värskendada riiete, aksessuaaride ja jalanõuete letid. Kaubaga
tutvumisest saab hinge tõmmata toitlustajate toodangu maitstes või külastades pere pisematega mõnda pakutavatest lasteatraktsioonidest. Laada korraldaja on Domino OÜ, kauplejaks
saab registreerida e-posti aadressil laat@domino.ee või telefonil
529 2635.

Tasuta õigusabi neljapäevad
Eesti Juristide Liidu eestvedamisel
alustavad septembrikuu lõpust linnaosavalitsuses õigusnõustamist õigusteaduskonna üliõpilased.
Alates 29. septembrist toimub Lasnamäe
linnaosa valitsuses (Pallasti 54) õigusnõustamine, kus Eesti Juristide Liidu
poolt määratud Eesti ülikoolides õppivate õigusteaduskonna üliõpilaste poolt
viiakse läbi tasuta õigusnõustamine nii
eesti kui ka vene keeles. Esialgu kestab
juriidilise nõu andmine 15. detsembrini, edasised sammud lepitakse kokku
pilootperioodi tulemustele tuginedes.
Õigusnõustamise teenust tutvustab
Eesti Juristide Liidu direktor Krista
Paal:
Mis põhimõttel toimub õigusnõustamine, kas peab eelregistreeruma?
Eelregistreeruma ei pea, piisab sellest, kui tulla õigusnõustamise kellaaegadel linnaosavalitsusse. Nõustamine
toimub alates 29. septembrist igal neljapäeval kella 13–17.
Kas nõu annavad professionaalsed juristid?

Õigusabi annavad õigusteaduskonna
tudengid, kes peavad olema vähemalt
2. kursusel.
Kas õigusnõustaja saab aidata
näiteks ka dokumentide koostamisel?
Kuna tegemist on üliõpilastega, siis
kahjuks dokumente koostada ei saa.
Kliendi taotlusel võivad üliõpilased täita
vorme, kuid dokumentide koostamine on
ilma magistrikraadi omamata keelatud.
Varem on Eesti Juristide Liit korraldanud Lasnamäel ka nn õigusapteeke – terve päeva kestvaid üritusi,
kus õigusnõu sai elava järjekorra
alusel. Kas varasem kogemus näitab,
et nõu tullakse küsima pigem kindlatel teemadel, või on küsimusi seinast-seina?
Õigusapteegi formaadis oli juba
eelnevatest reklaamides määratud,
milliseid teemasid üks- või teine jurist/
spetsialist valdab ja täidab. Näiteks
notari pädevuses olid notaritoimingud,
testament, pärimine jms. Sel moel teadis klient juba eelnevalt, milliste probleemidega ja kelle juurde pöörduda.

Augustikuu lõpus toimunud Lasnamäe päevade raames said kaks Linnamäe Vene lütseumi
lähistel (Läänemere tee 31b) asuvat täissoditud
betoonseina uue ilme supergraafika näol. Teos
valmis professionaalsete kunstnike ja noorte vabatahtlike ühisloominguna, kunstnikud kandsid
eelnevalt seintele joonise kontuurid ja huvilised
said tulla neid värvima.

Lasnamäe Ökosauna remont

Eesti Juristide Liidu direktor Krista Paal.
Loomulikult oli ka erijuhtusid, kus elanik
tuli nõustamisele valdkonnas, mida välja reklaamitud ei olnud. Ainukesed valdkonnad, mille asjus me ei nõustanud,
olid karistusõigus ja kriminaalmenetlus.

Remondi käigus plaaditakse saunaruumid,
uuendatakse puidust istmeid eesruumides ja
leiliruumis ning vahetatakse välja laepaneelid.
Ökosaun avatakse külastajatele taas 20. septembril. Seni saavad kõik saunasõbrad käia
teistes Tallinna linnale kuuluvates saunades,
mis asuvad aadressidel Raua 23, Valdeku 13,
Tuulemaa 6 ja Külmallika 15a.

Lasnamäe Leht
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Mida tuleks teada elektri ostmisest?

Linnaosavanema veerg

Enne lepingu sõlmimist tasub võrrelda erinevate teenusepakkujate tingimusi.

Julianna
Jurtšenko
Lasnamäe
linnaosavanem

Vastu minnes
tormisele sügistalvele
Eelolevale sügistalvele vastuminek tähendab nii riigi, linna kui inimeste jaoks piltlikult
väikese paadiga tormisele merele seilama
asumist. 2020. aastal alanud koroonaepideemiast tulenev osaline ettevõtluse
sulgemine, tarneahelate katkestused ja
meeletu rahatrükk panid hinnatõusu rallile
aluse terves maailmas. Tänavu veebruaris
alanud sõda Ukrainas ja sellest tulenenud
energiakandjate kättesaadavuse oluline
vähenemine on tänaseks viinud hinnatõusu ja inflatsiooni näitajad juba taevastesse
kõrgustesse.
Ajad ongi tsüklilised, võib nii mõnigi
väita. On majandusliku õitsengu aeg ja on
kriisiaeg, on rahu ja on sõjaliste konfliktide
eskaleerumise aeg. Olukorra muudab sel
ajaperioodil keeruliseks asjaolu, et tervishoiu, majanduse ja sõjaline kriis on langenud kõik ühte tsüklisse. See aga eeldab, et
meie peame riigi ja rahvana olema ääretult
arukad ja nutikad, et „täiusliku tormi“ lainetest võimalikult väikeste kahjudega väljuda.
Selle all mõtlen eelkõige seda, et meie inimeste toimetulek oleks tagatud, ettevõtlus
saaks normaalselt toimida ning ka töökohad oleksid jätkuvalt tagatud.
Eesti valitsus plaanib sel küttehooajal
välja tulla energiatoetustega, mis leevendavad alates oktoobrist tarbimise eest esitatavaid arveid. Seejuures ei pea tarbijad
ise hüvitisi taotlema, vaid need arvestatakse juba automaatselt arvetelt maha. Kava
kohaselt kompenseerib riik kodutarbijatele
1. oktoobrist kuni 31. märtsini tarbitud gaasi, elektrit ja kaugkütet.
Ka Tallinna linn teeb omalt poolt kõik,
mis võimalik, et toetada kohalikke elanikke
hinnatõusu uperpallides.
Näiteks tänavu maksab Tallinn 1. klassi
minevate laste vanematele traditsioonilist
koolitoetust 320 eurot. Sellest aastast lisandub uudne, 50-eurone toetus kõigile Tallinnas registreeritud kuni 19-aastastele lastele, kes lähevad õppima kooli või ametikooli.
Samuti makstakse toimetulekutoetusi
põhimõttel, et kui pere või inimene on katnud kõik eluasemega seotud kulud ja tal
jääb alles vähem kui 200 eurot, siis saab
seda hüvitada toimetulekutoetusega. Lisaks on võimalik taotleda sissetulekust
sõltuvaid toetusi. Toimetulekuraskustega
inimesed saavad pöörduda linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda, taotlemaks ühte või teist toetust. On toiduabi,
mida osutame koostöös toidupangaga, on
tasuta supiköögid ja neil inimestel, kellel ei
ole ravikindlustust, on võimalik saada ka
üldarstiabi. Lisainfot ja nõu saab küsida ka
meie spetsialistidelt telefonil 645 7770.
Tormi suurust ehk siis globaalseid arenguid maailmas meie kahjuks mõjutada ei
saa. Küll aga saame teha nii, et meie linna
paat oleks lainetes võimalikult hästi juhitud.
Tarkust ja arukust selle kõigega hakkamasaamisel soovin meile kõigile!

Elektrienergiaga varustamiseks on tarbijal
sõlmitud kaks lepingut — elektrimüüjaga
elektrienergia ostmiseks ja võrguettevõtjaga võrguteenuste kasutamiseks. Kortermajas saavad korteriomanikud osta
elektrit otselepinguga, valides ise elektrimüüja ja -paketi, või korteriühistu kaudu.
Kui elektri ostjaks on korteriühistu, valib
elektrimüüja ja -paketi korteriomanike üldkoosolek häälteenamuse alusel.
Teadliku valiku tegemiseks saab tutvuda erinevate pakettide pakkumistega
elektrimüüjate ja võrguettevõtjate veebilehekülgedel. Suurim võrguettevõtja
Eestis on Elektrilevi.
Erinevad elektripaketid
Elektripaketid jagunevad börsi- ja fikseeritud hinnaga pakettideks. Lisaks pakuvad elektrimüüjad keskkonnasõbralikke
rohelise energia pakette, mille puhul
elekter on toodetud taastuvatest energiaallikatest.
Börsipakett sobib tarbijatele, kes soovivad oma elektritarbimist ja kulusid juhtida. Eesti Energia AS klientide puhul sõltub
hind vastavalt sõlmitud lepingust kas kaalutud keskmisest börsihinnast või iga tunni jooksul tarbitud elektrikogusest ja samal
tunnil kehtivast börsihinnast. Need börsipaketid, mis ei sõltu veel tunnipõhisest
elektrihinnast, lähevad alates 01.09.2022
üle tunnipõhisele börsipaketile Muutuv.
Uus tunnipõhise hinnakujundusega leping
hakkab kehtima automaatselt, kuid tarbijaid teavitatakse sellest ette, pakkudes
ühtlasi võimalust paketti vahetada või lepingut lõpetada. Tunnipõhist börsipaketti
kasutades on tarbijal võimalik oma tarbimist reguleerida ja koormus odavamatele tundidele suunata. Börsihind kujuneb
elektribörsil, milleks Põhjamaades ja Balti
riikides on Nord Pool.
Fikseeritud hinnaga elektripakett
Kindel sobib hästi tarbijatele, kellel ei ole
võimalust ega soovi oma elektritarbimist

Ooterežiimis elektrivõrguga ühendatud
elektriseade suurendab kulusid.
ja börsihinna muutusi jälgida ning kes
eelistavad elektriarvete osas stabiilsust ja
prognoositavust. Kindla paketi lepingud
jagunevad tähtaegseteks ja tähtajatuteks.
2022. aastal lisandus uus 5-aastane fikseeritud hinnaga pakett Kindel Pluss.
Teadlik valik
Nagu kõigi lepingute puhul, tuleb ka enne
elektrienergia ostmise või võrguteenuste
kasutamise lepingu sõlmimist tutvuda
müüja pakutavate tingimustega ja teha
nii paketi kui tähtaja osas teadlik valik!
Näiteks Eesti Energia AS pakutavat
5-aastast paketti Kindel Pluss valides
peab tarbija arvestama, et lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tuleb tasuda kopsakas leppetrahv.
Elektrimüüjate pakutavaid elektrihindu saab võrrelda veebilehtedel www.
elektrihind.ee ja www.energiaturg.ee.
Börsihinna jälgimiseks uuri, milliseid
võimalusi (mobiiliäpp, börsihinna teavitus jne) pakub sinu elektrimüüja ja kas nii
börsihind kui tarbimisandmed on samas
kohas nähtavad.
Börsihinda saab jälgida ja leida soovitusi tarbimise suunamiseks odavamatele
tundidele veebilehtedel www.elektrihind.
ee/borsihind/ ja www.elektrikell.ee/.

Jooksva tunni elektrihind (käibemaksuta) on nähtav ka Eleringi veebilehel
www.elering.ee. Kui jälgida börsihindu
otse Nord Pool Spoti äpist või www.nordpoolgroup.com, tuleb arvestada, et sealne aeg on Eestist tunni võrra erinev ja
hinnad esitatud käibemaksuta. Eleringi ja
Nord Pooli veebilehel toodud hinnad on
megavatt-tundides ja tuleb teisendada
kilovatt-tundideks (1MWh = 1000 kWh).
Praegune elektrihinna tõus ei ole
seotud võrgutasudega. Kuna aga
võrgutasu suurus sõltub tarbimisest,
tasub veenduda, et olemasolev võrgupakett on kõige sobivam ja soodsam.
Võrgupakettide kohta uuri infot oma võrguettevõtjalt. Võrguettevõtja Elektrilevi
iseteeninduses www.elektrilevi.ee on
võimalik võrrelda, missugune võrgupakett on lähtuvalt tarbija varasematest tarbimisandmetest soodsaim.
Soovitused kulude vähendamiseks koduses majapidamises:
• Hooldage elektriseadmeid
• Kasutage energiasäästlikke lahendusi
• Kasutage pesumasinat ajal, mil
elektrihind on soodsam
• Kasutage valgustites LED-lampe
• Kustutage ruumist lahkudes tuli
• Valige elektrikütteseadmete kasutamisel endale minimaalselt sobiv
temperatuur
• Kasutage kodumasinaid ökonoomselt
• Vahetage vajadusel ja võimalusel
kodumasinad energiasäästlikumate
vastu, jälgides ostuotsuse tegemisel energiamärgistust
• Ärge jätke arvutit vm elektriseadet, mida ei kasutata, ooterežiimis
ühendatuna elektrivõrku
Küsimustega on võimalik pöörduda tel 640 4232, e-posti aadressil
tarbijainfo@tallinnlv.ee või Tallinna tarbijakaitse infopunkti Vabaduse väljak 7 I korrusel.

Varraku tänav muutub mugavamaks ja ohutumaks
Tänava projekteerimisel on arvestatud ka elanike tagasisidet.
Augustikuus toimus Varraku tänava
täiendatud eskiisi avalik arutelu, kus
huvilised said tutvuda linnaosa elanike
tagasisidel põhinevate projektis tehtud
muudatustega.
Varraku tänava äärde on kavandatud
kergliiklusteede võrgustik, mis koosneb
2–6 meetri laiustest jalg- ja jalgrattateedest. Kergliiklusteede ületuskohad tehakse võimalikult lühikesed ning tee ohutumaks ületamiseks rajatakse Vilisuu ja
Punase tänava ristmikele ka ohutussaared. Kuna vajadus foori järele kaob, siis
on plaanis sellest loobuda. Ka Varraku
tänava ristumistel Punase ja Vilisuu tänavaga tehakse tee ületamine kergliiklejaile
ohutumaks. Tänavaruumi ilmestamiseks
lisatakse tänavale uut kõrg- ja madalhaljastust ning rajatakse puhkekohad.
Praegu on Varraku tänav 15–18
meetri laiune asfalttee, kus pargitakse
tee ääres ning sõidukite manööverdami-

ne parkimiskohal ei ole liikluse tõttu ohutu. Rekonstrueerimise käigus on plaanis
rajada lõigul Punasest tänavast Vilisuu
tänavani 1+2 sõidurada ja lõigus Vilisuu
tänavast Laagna tee viaduktini 1+1 sõidurada. Liikluse rahustamiseks on pöörded kavandatud suhteliselt järsud, busside ja veoautode jaoks kindlustatakse
teepeenrad täringukividega. Bussipeatused paigutatakse avatud taskutesse.
Linnakodanikelt laekunud tagasiside
põhjal on projektis tehtud mitu muudatust. Jalgtee ja rattatee asukoht on muutunud ning need asuvad uues lahenduses Anni 14, Anni 8 ja Punane 67 majade
pool ja on eraldatud haljassaarega. Tondiraba huvikooli poole jääb uues lahenduses jalakäijate ja ratturite kergliiklustee
ning olemasolev jalgtee kortermajade
ees säilitatakse. Jalakäijate liikumissuundadest lähtuvalt on jalakäijatele lisatud
täiendavaid käiguteid.
Seoses rattatee asukoha muutumisega on kavandatud ka olemasoleva
sõiduteekoridori nihutamine elamutest

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

Ristumistel Punase ja Vilisuu
tänavaga tehakse Varraku tänava
ületamine kergliiklejaile ohutumaks.
eemale Tondiraba huvikooli poole. Punane tn 67 maja esise parkla ja jalgtee
vahele on olemasoleva puuderivi jätkuna
kavandatud istutada uusi puid. Tänavaruumi ilmestamiseks on parkimiskohad
betoonkivikattega ning liigendatud haljassaartega.

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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Roosa paviljon kanali ääres
Annely Köster
Sally Stuudio / Tallinna Kunstihoone

Tallinna Kunstihoone tuleb Lasnamäele, et
tuua kohalikke elanikke senisest palju enam
kaasaegse kunsti mõjuvälja ja tekitada ühine,
jagatud väärtustega kultuuriruum. Nii nagu
Kunstihoone paviljoni roosa värv torkab silma ja kutsub uudistama, nii iseloomustab
ka näituseprogrammi heas mõttes isepäisus
– soovime, et vaataja oleks kunstiga aktiivses suhtes ja mõtleks kaasa. Vaidleks vastu,
mõtleks edasi, jagaks nähtut oma sõprade ja
tuttavatega. Kire ja veendumusega. Selleks,
et need vestlused kunstiga ja kunstist oleksid
osalejatele sisukad ja nauditavad, avame sügisel „Vaatamise kooli“ programmi.
Mis on „Vaatamise kool“?
„Vaatamise kool“ on programm õpilastele ja
õpetajatele, mis aitab paremini mõista (kaasaegse) kunsti keelt. Selleks, et kujundada sisukat dialoogi ja kunstisõltuvust, peame vormima ootusi – mis, kus ja kuidas on kunst,
meie kontekstis aga eelkõige küsimus, millist
kunsti võib kohata Tallinna Kunstihoone roosas paviljonis. Avastame, kuivõrd erineval kujul ja vormis võib olla hea kaasaegne kunst.
Nii saame rakendada Kunstihoone unikaalseid tugevusi, harjutada õpilasi ja õpetajaid
näitustel käima, toetada kunsti mõistmist ja
pakkuda head üllatust: "See on põnev! Ma
saan sellest aru, sest see on minu kaasaja
kunst, see on minu kunst!".
Kuidas on „Vaatamise kool“ üles ehitatud?
„Vaatamise kool“ on mõeldud 1.–12. klassi
õpilastele ja koosneb kaheksast osast. Iga

osa koosneb omakorda virtuaalsest eeltunnist, Kunstihoone külastusest ja järeltegevustest koolis. Eeltunni eesmärk on luua ühist
jagatud arusaama nii parasjagu läbitava teema kui selle kohta, mis tüüpi kunsti me võime
näitustel kohata. Kunstihoone haridustöötaja
toob läbi ekraani klassiruumi Kunstihoone arhiivist valitud parimad palad nii Eesti kui maailma kunstist koos neid saatvate mänguliste
ülesannetega.
Nii loome jagatud teadmise ja meil on
Kunstihoones õpilastega kohtudes juba midagi tuttavat, millest edasi minna ja millega luua
sildu. Mida rohkem me aitame lastel luua seoseid nende endi varasema (kunsti)kogemuse
ja eluga, seda suurem on tõenäosus, et kujuneb välja harjumus käia näitustel ja osaleda
kunstielus nii vaataja kui loojana.
Tallinna Kunstihoones kohtudes arendamegi aktuaalse näituse baasil edasi eeltunnis
uuritud teemat. Ennekõike aga kogeme konkreetset näitust kui tervikut. Samuti saab iga
õpilane tasuta kaasa programmi kunstivihiku,
kus on kordamiseks info ja küsimused teoste kohta, mida me uurisime nii eeltunnis kui
külastatud näitusel, lisaks koolis toimuva loovülesande juhis. Ja kui osaleda kõigis „Vaatamise kooli“ programmides, koguneb neist köidetavatest töövihikutest soliidne kaasaegse
kunsti tööraamat!
Järelülesanne ehk kolmas kord toimub
oma koolis ja seda saab iga õpetaja ise läbi
viia. Näitustel kogetu baasil valmivad õpilastel kas personaalselt või rühmatööna teosed.
Seejärel saab kooli ajutiseks kunstisaaliks
muuta ning jagada kogemust kogu kooliperega! Nii saavad õpilased samm-sammult
soravalt selgeks kunstikeele ning osa meid
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Üritused septembrija oktoobrikuus

Korteriühistu
infopäevad

Kunstihoone haridustöötajad vasakult Olesja,
Minni ja Kerttu.
ümbritseva visuaalkultuuri mitmekihilisest
maailmast.
Hetkel katab „Vaatamise kooli“ programm
põhikooli 1. astme (kolm osa) ja gümnaasiumi
(kaks osa) kunsti ainekavade sisu ning toetab
üldpädevuste arengut. Lähiaastatel valmivad
põhikooli 2. ja 3. astme programmid (kokku
kolm osa).
Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon ootab kunstisõpru külla Lasnamäele Lindakivi Kultuurikeskuse
kõrvale aadressil Jaan Koorti 24 juba
5. novembril! Näitused ja haridusprogrammid on külastajatele tasuta. Vaata programmi kohta lähemalt https://
www.kunstihoone.ee/haridus/

Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub
linnaosa korteriühistute esindajaid
osa võtma infopäevast, mille teemad on seekord kahjude vältimine korterelamutes (sh tuleohutus)
ja valmisolek hädaolukorraks (sh
käitumisjuhised võimalike kriisidega toimetulekuks ja korteriühistute
roll). Teemasid tutvustavad Päästeameti ennetusbüroo, valmisoleku
büroo ning ohutusjärelevalve büroo
esindajad. Teemasse puutuvatele
küsimustele vastavad infopäevadel
ka linnaosa valitsuse esindajad.
Aeg ja koht: 28. septembril
algusega kell 17 (eesti keeles) ja
29. septembril algusega kell 17
(vene keeles) Lasnamäe linnaosa
valitsuse (Pallasti 54) I korruse saalis.
Lisainfo: Danel Suurtamm,
Lasnamäe linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja
asetäitja, e-post danel.suurtamm@
tallinnlv.ee.

Kultuurikeskus Lindakivi
J. Koorti 22, tel 646 2411,
www.lindakivi.ee

Lasnamäe sotsiaalkeskus külas Peipsimaal
Zinaida Palk
Kultuuriselts Pritšudje
Tänavu juunis said Lasnamäe eakad tänu
Lasnamäe sotsiaalkeskusele külastada ühte
imelist Eestimaa nurka, mis on kuulus oma
looduskauni ja rikkaliku kultuurielu poolest
Peipsimaad. Reisi käigus tutvuti piirkonna
mitme kultuurilise ja ajaloolise paigaga, nende seas ka Peipsi põhjarannikul asuva Alajõe külaga, kus kõigil osalejatel oli võimalus
kogeda piirkonna elavat kultuurielu.
Samal ajal avas Alajõe kogukonnamajas
oma 85. sünnipäeva tähistava personaalnäituse Lasnamäe sotsiaalkeskuse kunstistuudio juhendaja Galina Borissova.
Juubelinäitusel „Pintsel ja pliiats“ esitles
kunstnik nii uusi kui ka varasematel aastatel
maalitud töid, luues seega retrospektiivi oma
loomingust. Näituse avamisest kujunes valla
kultuurielu üks tippsündmusi.
Galina Borissova on 1937. aastal Leningradis, praeguses Peterburis sündinud
mitmekülgne ja rikkaliku loomingulise biograafiaga hobikunstnik. Eestis on ta elanud
alates 1972. aastast, kõigepealt Tallinnas,
seejärel kolmteist aastat Alajõe külas ja
nüüdseks taas Tallinnas.
Alajõe on maaliline küla Peipsi järve
põhjarannikul. Just siin alustas Galina Borissova maalimisega, täites oma ammuse
unistuse. Maalimist õppis ta iseseisvalt mitmete õpikute ja oma vene lemmikkunstni-

Lasnamäe sotsiaalkeskus
Lasnamäe sotsiaalkeskuse huvialaringid
alustasid uut hooaega 1. septembrist aadressil Punane 36. Täpse ajakava selgumi-

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse kunstistuudio juhendaja Galina Borissova.
ke Surikovi, Levitani ja Serovi tööde põhjal.
Tallinnasse naastes alustas ta kunstistuudios õpinguid Aime Halliko juhendamisel
ning õppis kaks aastat õlimaali tehnikat Sirje Aalde käe all.

Oma töödes kasutab ta segatehnikat (vesivärv ja guašš), õlipastelli, tušši ja sulge, viimastel ajal ka õlivärve. Igal aastal korraldab
Galina Borissova ka personaalnäitusi nii Tallinnas kui ka Peipsimaal.

seni saab infot kohapeal Punane 36, telefonidel 621 8998, 5301 0410 või e-posti
aadressil Meeme.Kudu@lsk.ee. Samadel
telefoninumbritel ja e-posti aadressil saab
registreeruda sotsiaalkeskuse korraldata-

vatele ekskursioonidele:
28.09 Rakvere ekskursioon ja Aqva Spa külastus. Maksumus 50 eurot.
18.-19.10 Pärnu ekskursioon ja Estonia Medical Spa külastus. Maksumus 115 eurot.

10.09 kell 18.00 – Tantsuõhtu.
Muusika ansamblilt For You. Pilet
7 eurot.
11.09 kell 14.00 – Vanavanemate
päeva kontsert. Esinevad vokaalstuudio Nupukesed, Tutti Studio,
loomingukeskus Aplaus, Mission4,
spordiklubi Tip-Top klub, kitarristuudio Sound Music. Tasuta.
24.09 kell 18.00 – Tantsuõhtu.
Muusika ansamblilt Black&White.
Pilet 7 eurot.
01.10 kell 14.00 – Rahvusvahelise muusikapäeva, eakate päeva ja
omavalitsuse päeva kontsert. Esinevad Tallinna politseiorkester, dirigent Siim Aimla, solist Tanja Mihhailova-Saar.
Tasuta pääsmed saadaval kultuurikeskuses Lindakivi, Lasnamäe
sotsiaalkeskuses ja Lasnamäe linnaosa valitsuses.

Lasnamäe noortekeskus

Punane tn 69, tel 5556 7784,
lasnamae@noortekeskus.ee
08.09 kell 18.00 Just dance battle
09.09 kell 18.00 Filmiõhtu
23.09 kell 18.00 Adult Secrets
30.09 kell 18.00 Mafia
Igal nädalal tulevad noortekeskuses kokku ka eesti keele, piljardi,
psühholoogia, braintalks-, jooga ja
tantsuklubid.
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Jalutuskäik Vormsi rohealal
10. septembril toimuvad Vormsi roheala linnaloodust ja ajalugu tutvustavad
tuurid.
Vormsi roheala, mis asub samanimelise
pereväljaku juures, on väärtuslik nii põneva ajaloo kui ka mitmekesise linnalooduse
poolest. Koha eripära tutvustamiseks toimuvad laupäeval, 10. septembril, ekspertide juhendamisel jalutuskäigud mööda võimalikku õpperada.
Kell 12.00 algab eestikeelne tuur, mille
viivad läbi matkajuht Peeter Pihlak ja linnaökoloog Tiina Elvisto. Venekeelne tuur algab kell 13.30, seda juhivad ajaloolane Josef Kats ja taas linnaökoloog Tiina Elvisto.
Mõlemad tuurid algavad Vormsi rohealal
puidust infotahvli juures (Vormsi 5, Läänemere keskuse vastas).
Sündmus on kõigile tasuta! Kohapeal
saab ka keha kinnitada ja igale tuuril osalejale antakse kaasa väike meenekotike.
Miks on Vormsi roheala eriline?
Just Vormsi rohealal asus 1870. aastatest
kuni 1930. aastateni Nehatu algkool, millest on tänaseks säilinud paraku vaid vundament. Kuigi ühest küljest on tegemist
üsna tüüpilise hoone ja haridusasutusega,
siis selle enam kui sajandipikkuses ajaloos
kajastusid olulisemad mineviku sündmused
seltsielu arengust Eestimaal 19. sajandil
kuni teise maailmasõjani välja.
Kooli territooriumil asusid ka mesitarud
ja viljapuuaed. Veel praegugi on alles rohkelt õuna-, kirsi-, ploomi- ja kreegipuid.
Vormsi roheala liigirikkus ja mitmekesine linnaloodus pakuvad väärtuslikke

elukohti ja toidulauda nii lindudele kui ka
tolmeldajatele.
Tulevikusuunad
Vormsi roheala tuurid ja arendamine toimuvad GoGreenRoutes rahvusvahelise
projekti raames, mida koordineerib Tallinna Strateegiakeskus koostöös Tallinna
Ülikooli ja Lasnamäe linnaosa valitsusega.
Projekti eesmärk on rakendada looduspõhiseid lahendusi ja nende abil suurendada
keskkonnateadlikkust, luua hariv õpikeskkond ning edendada tervislikke eluviise.
Kohalike elanike arutelude ning uuringu
tulemustele tuginedes on Vormsi roheala
paremaks muutmiseks valitud kolm peamist suunda:
● ala ligipääsetavuse suurendamine ja
heakorrastamine looduslikuks puhkealaks;
● väärtuslike roht- ja puittaimede säilitamine, mh viljapuuaia hooldus;
● õpperaja rajamine, mis kajastab linnalooduse väärtusi ja Nehatu kooli ajalugu.
Projektiga saab lähemalt tutvuda Tallinna välisprojektide kodulehel: www.tallinn.
ee/GoGreenRoutes.
Looduspõhised lahendused
Ühiskond seisab üha enam silmitsi suurte
keskkonnaprobleemidega nagu näiteks kliimamuutused, toidu turvalisus ja looduskatastroofid.
Järjest suureneva linnastumisega seoses muutub hea elukeskkonna tagamine
järjest tõsisemaks väljakutseks. Näiteks
elab 2050. aastaks eeldatavalt ligi 70%
inimkonnast linnades. Üks viis planeeti
säästa ja keskkonda hoida on rakendada

Vormsi roheala infostend.
looduspõhiseid lahendusi linnakorralduses.
Euroopa Komisjon defineerib looduspõhiseid lahendusi linnaruumi parandamise lahendustena ja sekkumistena, mis
on inspireeritud loodusest ning on omakorda ka kooskõlas loodusega.
Näiteks on looduspõhisteks lahendusteks rohealade loomine katustel, nn rohelised seinad, puude juurde istutamine,
poorsete kõnniteede loomine, mis lubab
vihmaveel pinnasesse imbuda, jne.
Looduspõhised lahendused mitte ainult
leevendavad keskkonnaprobleeme, vaid
on tihtipeale ka kulu- ja ressursisäästlikumad ning parandavad linnaelanike tervist ja
heaolu.

Nehatu koolimaja.

Nehatu kool viljapuuaia ja kastmistiigiga.

Osale küsimustikus ja võida auhindu!
Koostöös Tallinna Ülikooliga viiakse läbi
küsitlus, et paremini aru saada, millised on
Lasnamäe elanike suhtumine linnaloodusesse ja Vormsi roheala kasutus. Saadud
tagasisidet arvestatakse Vormsi roheala ja
teiste Tallinna looduslike alade arendamisel. Osalejate vahel loosime välja aastase
pääsme kahele inimesele Tallinna Botaanikaaeda, taimedega rõdukasti komplekti
ja Hortese kinkekaardi! Küsimustiku saab
täita kuni 10. oktoobrini veebis: www.tallinn.ee/VormsiKusitlus. Pabervormil saab
küsimustiku täita Vormsi rohealal (Vormsi
5) 10. septembril kell 12–15 Lasnamäe linnaosa valitsuse infotelgis.
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Mitmekeelne perepäev
Laagna aias
Põneva päevakavaga perepäeva kõrval
korraldab Laagna raamatukogu ka terve
kuu kestva retseptikorje.
Rahvusvähemuste päeval, 24. septembril,
on kõik huvilised oodatud Laagna raamatukogu (Võru 11) juurde kogukonnaaeda, kus
toimub tasuta perepäev „Kogu Eesti loeb!“.
Päeva jooksul saab osa võtta eesti-, veneja ingliskeelsest kultuuriprogrammist, tutvuda Tallinna Keskraamatukogu tegemistega
ja maitsta rahvustoite.
Kell 11 avab programmi Vene Teatri
näitleja Dan Eršovi kuivjää-show. Kell 12
õpetab Rahvusvahelise Rahvuskultuuride
Ühenduste Liidu Lüüra ansambel Lezginka
kõigile huvilistele kaukaasia rahvatantse.
Kell 13 tuleb külla kirjanik Andrus Kivirähk.
Kell 14 saavad lapsed meisterdada Ukraina Kultuuri Keskuse käsitöötoas, noored
ja täiskasvanud aga osaleda ingliskeelses
vestlusringis Culture Swap, kus räägitakse eri maade toidukultuurist. Programmis
leidub teisigi tegevusi ja üllatusi. Kohal on
ka raamatukogubuss Katarina Jee ja tiire
teeb raamatukogu jalgratas, tutvustatakse
raamatukoguteenuseid (sh koolitused, keelekohvikud, kaugtöö- jm võimalused) ja loomulikult saab laenata head kirjandust.
1.–24. septembrini toimub ka retseptikorje „Minu lapsepõlve maitsed“ – kõik on
oodatud Laagna raamatukogusse tooma
või saatma oma lapsepõlve lemmiktoidu
retsepte. Retseptidega saab perepäeva
jooksul raamatukogus tutvuda ning ret-

septide jagajate vahel loositakse välja auhindu. Lisaks on huvilised oodatud tooma
oma retsepti järgi tehtud toitu 24. septembri
perepäeva toidukonkursile. Toite degusteerivad ja hindavad perepäeval osalejad ja
kõige maitsvamaks hinnatud toidu tegijad
saavad auhinnaks Piletilevi kinkekaardid.
Perepäev on osa raamatukogude aasta
üle-eestilisest projektist „Kogu Eesti loeb!“,
mille raames raamatukogud korraldavad
rahvusvähemuste päeval erineva emakeelega inimesi kokku toovaid üritusi mitmetes
piirkondades üle Eesti. Ürituste korraldamist toetab kultuuriministeerium.
Lisainfot ürituse ja retseptikorje kohta
leiab Tallinna Keskraamatukogu veebilehelt www.keskraamatukogu.ee.
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Apollo kinos Ülemiste keskuses,
II korrus (Suur-Sõjamäe 4)

11. oktoober, 11:00

Apteeker Melchior: Viirastus
 

(krimi, ajalooline draama) 1t 30min

25. oktoober, 11:00

Pilet paradiisi
 

(komssdia, romantika) 1t 44min

8. november, 11:00

Kalev
 

(draama, sport) 1t 40min

22. november, 11:00

Apteeker Melchior: Timuka tütar
 
(krimi, ajalooline draama) 1t 30min

Filmid on varustatud eesti- ja venekeelsete subtiitritega.
Tasuta koha saalis tagab eelnev registreerimine.
Registreerimine telefonil 645 7702.
Palume kohale tulla 15 min enne ürituse algust.

0,89 €

3,75 €

0,99 €

Первая встреча 6 сентября.
После присоединения к нам 1 месяц БЕСПЛАТНО.

• Скупаем автомобили
абсолютно в любом состоянии. Снимаем по
лицензии с учёта. Таллинн и близлежащие
округи. Тел. 58238310.
• Уход за могилами
на кладбищах по всей
Эстонии. Очистка и реставрация надгробий и
оград. hauahooldus@
muhkel.ee. Тел и Whats
App +372 55 923491.
• Уважаемый владелец. Я хочу купить
квартиру, можно неотремонтированную.
Звонить по телефону
58106909.
• Куплю советскую
авто/мототехнику в любом состоянии : авто,
мотоциклы, мопеды и
т.д. Тел : 53884499.

1,15 €

Amalﬁ dušigeel SPA,750 ml

17.09 Палдиски-город в заливе Пакри 42 €
24.09 Речная прогулка и фестиваль миноги 58 €
30.09-2.10 Жемчужина барокко в Швеции 128 €
3-10.10 Жемчужины Узбекистана 1290 €
22-23.10 Отдых в отеле Кубия СПА 138 €
20-27.12 Снежная сказка в Грузии от 928 €

Hiirte
juust, 500g

Авиатуры в Турцию, Египет, Грецию,
Хорватию, Черногорию, Болгарию,
Португалию, Мексику, ОАЭ, на Тенерифе,
Майорку и Маврикий.

Hapukapsaborš, 470 g

• 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 55923491, hauahooldus@muhkel.
ee.
• Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib
olla remonti vajav. Helista 58106909.
• OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.
• Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust
koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses.
Helista ja küsi lisa – 5399 3595.

Nolta-Tur OÜ,
Estonia pst 5-301,
Tallinn,
Tel. 6601299, 5526286
info@nolta-tur.ee,
www.nolta-tur.eu

Tondiraba jäähalli kõrval

VARRAKU 12

Esimene kohtumine 06.septembril.
Meiega liitumisest 1 kuu TASUTA.
Linnu Talu
munad, S karp

Soodushinnad kehtivad kuni 18.09 või kuni kaupa jätkub.

VALI LASNAMÄE
ODAVAIM POOD

