
Jälgi meie eripakkumisi ning osale loosimisel!
 

1. - 7.02 Perekonna nädal Tule sauna oma perega, 
perepilet kõigest 7 eurot

8. - 14.02 Paaride - nädal
Tule sauna oma kaaslasega, 

saad mälestuseks pildi ja 
magusa kingituse

15. - 21.02 Õpilaste ja 
tudengite nädal

Veeda puhkus tervise 
heaks –ISIC kaardiga on 
õpilastele ja tudengitele 

sissepääs tasuta 

Loosimine toimub 21.02.2016 kell 12.00. 

Piletite (2,5 t) tavahinnad on:

E–N
Täishind (täiskasvanud ajavahemikul 
11.00 – 21.00) – 5 eurot
Soodushind (lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid 
ajavahemikul 11.00 – 16.00) – 3 eurot

R-P (10.00 – 22.00)
Täishind (täiskasvanud) – 6,5 eurot
Soodushind (lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid) – 5 
eurot
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Rahvastikuregistri andmeil elas 1.jaanuari seisuga Lasnamäel 118 776 inimest. Võrreldes detsembrikuuga vähenes elanike arv 66 inimese võrra.

Lasnamäe Leht

16. jaanuaril algasid Pae par-
gis tasuta laupäevased lastele 
ja täiskasvanutele mõeldud 
suusatunnid. 

Osa treeningutest viiakse läbi 
koostöös Eesti Suusaliiduga, 
tänu millele on osalejatel või-
malus laenata suusavarustust 
kohapeal. Kõigile registreeru-
nutele pakkus linnaosavalitsus 

ka sooja teed ja pirukaid!
Linnaosavalitsuse tasuta suu-
satundide korraldamise algatus 
Pae pargis osutus elanike seas 
vägagi populaarseks. Kõigest 
paari päevaga olid kõigi viie 
treeningpäeva trennid täis! Kok-
ku osalevad treeningutes umbes 
sada last ja täiskasvanut.  Pooled 
korraldatavatest suusatundidest 
viib läbi kogenud suusatreener 

Rene Meimer, kes kevadeti ja 
sügiseti juhib ka kepikõnni tree-
ninguid. Pöörame kõigi aktiivse 
puhkuse armastajate tähelepanu 
sellele, et Pae pargi suusarada 
on avatud iga kell, mitte ainult 
laupäevaste tasuta suusatundide 
toimumise ajal. Tasuta suusat-
reeningute sarja viimane üritus 
toimub 13.veebruaril.

Talverõõmud Pae pargis

Veebruar on Lasnamäe 
Ökosauna sünnipäevakuu!

Rohelise lindi liikumine Edgar Savisaare toetuseks

Tallinna abilinnapeadele on 
vastuvõetamatu Edgar Savi-
saarele korraldatav inimjaht, 
seepärast otsustati käivitada 
kodanikualgatusena Rohelise 
lindi liikumine kauaaegse Tal-
linna linnapea toetuseks.
 
Tallinna abilinnapea Arvo Sa-
rapuu sõnul on tänaseks meedia 
vahendusel teada, et Edgar Sa-
visaare suhtes on alates 2011. 

aastast algatatud neli uurimist, 
eelmisel sügisel esitati Tallinna 
linnapeale üks kahtlustus, kuid 
pole esitatud ühtegi süüdistust.
 
Linnajuhid avaldavad ühiselt 
nördimust uurimisorganite käi-
tumise üle, mis lähtub põhimõt-
test – andke meile inimene, küll 
me talle süü leiame. Nende arva-
tes on niisugune olukord inimli-
kult ja õiguslikult talumatu.
 
„Nõuame avalikkuse teavitamist 
menetlustoimingute tähtaega-
dest ning „kalastamise“ lõpeta-
mist tõendite kogumisel. Meie 
kahtlusi süvendab mullu sep-
tembris avalikusse lekkinud Rii-
giprokuratuuri sisedokument, 
mis ütles, et Edgar Savisaare 
kriminaalasjas on väga palju 
selgusetust ja lahtisi otsi,“ seisab 
Tallinna abilinnapeade ühisaval-
duses. „Soovime Edgar Savisaa-
re jätkamist Tallinna täieõigusli-
ku linnapeana vastavalt Tallinna 
Linnavolikogu enamuse tahtele 
ning kooskõlas kümnete tuhan-

dete valijate häältega demo-
kraatlikel valimistel.“

Lasnamäe linnaosa vanema 
Maria Jufereva kommentaar: 

Kannan Rohelist linti Tallinna 
linnapea Edgar Savisaare toeta-
miseks kuna tahan avalikult tea-
tada, et uurimisorganid peaksid 
juba ammu teavitama avalikkust 
sellest, kui kaua venib veel üsna 
küsitavate kahtlustuste uurimi-
ne. Tekib mulje, et venitamine 
ja mahavaikimine on seotud sel-
lega, et uurimine on jooksnud 
tupikusse ning Edgar Savisaare 
ametist kõrvaldamisel on ees-
kätt poliitilised põhjused.

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn Telefon: 645 7700
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/lasnamae

LASNAMÄE LEHT
E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee

Reklaaami tellimine, 
kirjastus ja levi  Päike OÜ 
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee
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Kairi Ränk 
Ida-Harju 
konstaablijaoskonna 
piirkonnavanem

Mis on turvalisus? Mis tingib 
hirmu selle kadumise ees? Kes 
peab turvalisust tagama? Kes 
vastutab? Kuidas turvalisust 
luua?

Need on küsimused, mida iga 
inimene peaks iseendale esita-
ma ning mõtlema, mis on tema 
kui üksikindiviidi panus turva-
lisuse loomisse. Suured asjad 
saavad alguse väga väikestest 
asjadest, ka sellistest, mida me 
tavapäraselt endale ei teadvus-
ta kui turvalisusse panustamist. 
Näiteks saame olla heaks eesku-
juks lastele, kes märkavad meie 
käitumist. 

Turvalisus algab igaühest en-
dast. Kõige mõistlikum on ohte 
ennetada, et ei juhtuks õnnetusi 
või vältida kuriteo ohvriks lan-
gemist. Selleks saame olla tä-
helepanelikud enda ümbritseva 
suhtes. Oluline on kujundada 
õiged hoiakud ja märgata ohte. 
Üksteisest hooliv käitumine 
loob võimalused ühiskonna tur-
valisuse säilitamiseks ja suuren-
damiseks.

Turvalisuse tagamine on tervik-
lik ning nõuab paljude asutuste 
ja inimeste ühist panust. Inimes-
te turvalisust ja turvatunnet ei 
mõjuta üksnes süütegude arv ja 
nende olemus ning turvalisuse 
tagamine ei tohi piirduda üksnes 
riigi ja ametiasutuste tegevuse-
ga.  

Kõik need aga, kes tunnevad, 
et nad sooviksid vabatahtlikult 
turvalisusse rohkem panustada, 
saavad  hakata abipolitseini-
kuks. 

Vabatahtlike tegevust peame me 
eriti oluliseks ja väärtuslikuks, 
kuna need on inimesed, kes on 
sisemiselt motiveeritud tegut-
sema ja panustama turvalisuse 
loomisse saamata selle eest iga-
päevaliselt tasu. Abipolitseini-
kud on tegutsenud politseinike 
kõrval juba pikki aastaid ning 
aegade jooksul on nende panuse 
tähtsus ainult kasvanud. Abipo-
litseinike seadust on muudetud 
ning sellega seonduvalt on nende 
tegutsemisvõimalused oluliselt 
laienenud. Vastava koolituse lä-
bimisel võivad abipolitseinikud 
juhtida alarmsõidukit ja kanda 
tulirelva. Iseseisva pädevusega 
abipolitseinik võib tagada kor-
da koos teise abipolisteinikuga 
ilma ametniku juuresolekuta. 

Samuti ei vajata nende panusta-
mist ainult patrulltegevuses vaid 
ka piirkonnatöös, kus tegele-
takse konkreetsete probleemide 
lahendamisega või ennetuste-
gevusega. Seega ampluaa, kus 
abipolitseinik saab oma õla alla 
panna, on lai.  

Abipolitseinik 
Marie Aava mõtted 

Tulin politseisse pressiesinda-
jaks tööle möödunud aasta lõpus 
ning teadsin esimesest päevast, 
et olen õiges organisatsioonis. 
Valdkond ning teemad, millega 

iga päev kokku puutun, on juba 
iseenesest väga huvitavad, kuid 
veel enam innustasid mind kõik 
need inimesed, kes teevad iga 
päev tööd teiste inimeste heaks 
- et aidata Eestimaa elanikke ja 
tagada nende ning laiemalt kogu 
meie riigi turvalisus. See tohutu 
motivatsioon ja tahe anda endast 
kõik on suurimaks inspiratsioo-
niks. 

Armastan oma tööd kommuni-
katsiooni alal, kuid tundsin, et 
tahan olla politseitööle veelgi 
lähemal. Seetõttu otsustasingi 
hakata abipolitseinikuks. Pat-
rullides käimine ja erinevatel 
politseioperatsioonidel osalemi-
ne on kahtlemata huvitav, sest 
mis seal salata - töö tänaval toob 
väga erinäolisi olukordi ning 
seal puutuvad ametnikud kokku 
väga erinevate inimestega. Kuid 
sama oluline ja põnev on abipo-
litseiniku panus näiteks ennetus-
tegevustesse. 

Abipolitseinikul on võimalus 
olla ühiskonnas oluliste ja eda-
siviivate sõnumite kandja. Kui 
kasvõi ühe helkuri jagamisel 
on hoitud ära üks liiklusõnne-
tus ja päästetud üksainus elu või 
ühe motiveeriva loengu järel on 
kasvõi üks noor inimene toodud 
seaduskuulekatele eluviisidele 
lähemale, on see juba väga suur 
saavutus ja võit iseenesest. Abi-
politseinikuks olemine on sõna 
otseses mõttes võimalus muuta 
maailma paremaks.

Abipolitseinikuks olemine ei 
ole vaid andmine, vaid võimalus 
saada ka ise adrenaliinirohkete 
ja harivate kogemuste võrra rik-
kamaks ning seeläbi inimesena 
areneda. Kuulumistunne ja te-
gutsemisrõõm on vast suurimad 
hüved, mida abipolitseinikuks 
olemine annab. 

Hea lugeja, kui ka Sinul on huvi 
ja soov saada abipolitseinikuks 
ja panustada Eesti riigi turva-
lisusse, võta meiega ühendust. 
Ida-Harju politseijaoskonna abi-
politseinike kontaktisikuks on 

Annika Tikk, 
tel  612 4851, e-posti aadress 
annika.tikk@politsei.ee. 

Turvalisus – kellele ja kuidasLINNAOSAVANEMA VEERG

Head saabunud 2016.aastat! 
Tervitan teid, kallid Lasnamäe elanikud! Uus aasta tõi endaga 
kaasa uued lootused ja ootused ning  rõõmustas ka suure lume-
sajuga. Paraku tuleb ilusa talvepildi eest maksta teatud ebamu-
gavustega. Sellepärast palun teid varuda kannatust ja teavitada 
linnaosavalitsust, kui märkate, et kuskil on jäänud lumi õige-
aegselt koristamata.  Omalt poolt lubame hoolikalt kontrollida 
oma lumekoristusega tegelevaid partnereid.

Seoses ehtsa  lumise talve saabumisega alustas Lasnamäe Lin-
naosa Valitsus tasuta graniitkillustiku jagamist linnaosa korteri-
ühistutele. Graniitkillustik on mõeldud võitluseks jäätumisega 
majaäärsetel aladel. Mullu said tasuta graniitkillustikku enam 
kui 500 korteriühistut, kokku jagati rohkem kui 60 tonni killus-
tikku. Taotluse saab esitada hiljemalt 31.jaanuariks saates selle  
e-postiga või vormistades  linnaosavalitsuses kohapeal.

Alates 2016.a. tugevdab Lasnamäe Linnaosa Valitsus koostööd 
Politsei- ja Piirivalveametiga parendamaks linnaosa territooriu-
mil heakorra tagamist ning kuritegude ennetamist. Samuti kaa-
same sellesse tegevusse rohkem vabatahtlikke abipolitseinikke, 
kelle panus saab väärikalt märgitud ja hinnatud. 

Veel üheks sammuks meie linnaosa turvalisuse parendamises 
on otsus korraldada linnaosavalitsuse aadressil Pallasti 54 asu-
vas hoones mehitatud turvateenust. Edaspidi tagab turvafirma 
töötaja nõuetekohast avalikku korda ning linnaosavalitsuse ja 
külastajate turvalisust. Tegemist on üsna päevakajalise sammu-
ga, kuna meie peahoone külastajate arv on märgatavalt kasva-
nud. Muuhulgas on see tingitud sellest, et koostöös Progressor 
õigusbürooga  korraldab Lasnamäe Linnaosa Valitsus korra-
päraseid tasuta nõustamisi õigusküsimustes. Tänavu jätkab ka 
korteriühistute liikmete nõustamine, mida veab kõrgkvalifitsee-
ritud jurist Larissa Škurat. Lisainfot vastuvõtuaja ja tingimuste 
kohta leiate Lasnamäe Lehes.

Samuti leiate lehes ka küsitlusankeedi, mida paluksimeme teid 
täita ja toimetada meile kas (e-)postiga või isiklikult. Kogutud 
andmed aitavad meil saada aru kõige põletavatest küsimus-
tes, mida linnaosavalitsus peaks lahendama. Vastuste saatmise 
tähtaeg on 2016. aasta märtsikuu lõpp, seega teil on veel aega 
mõelda, millisel Lasnamäel tahaksite te tulevikus elada. 

Teie abiga tahaksime koostada ka tänapäeva Lasnamäe port-
reed. Tehke oma Lasnamäe lemmikkohtadest pildid ja saatke 
meile aadressil viktoria.panova@tallinnlv.ee. Konkurssi võit-
jaid ootavad auhinnad ja kingitused, parimad fotod aga leiavad 
kajastamist nii ajalehes kui ka meie facebooki lehel. 

Seekord tahaksin lõpetada oma pöördumise kutsudes teid  tu-
leskulptuuride ja oma aja ära elanud kuuskede põletamise vär-
vikale üritusele. Tuleskulptuuride festival toimub eelsesival 
pühapäeval kell 18.00 Paeväljal. Möödunud aastal meelitas 
see sümboolne kõigest vanast ja tarbetust vabanemise rituaal 
kohale palju linnaosa elanikke ning ma loodan, et sellised iga 
mõttes soojad ja  meeldejäävad üritused saavad iga-aastaseks 
traditsiooniks. 

Soovin meile kõigile toimekat ja edukat uut aastat!

Maria Jufereva,
Lasnamäe linnaosa vanem

Tasuta perekonnaõiguse 
alane õigusabi 

Danil Lipatov, 
Progressor Õigusbüroo
jurist/partner

Detsembrist alustasid Las-
namäe Linnaosa Valitsus ja 
Progressor Õigusbüroo OÜ 
ühist projekti, mille raames 
saavad kõik linnaosa elanikud 
õigusnõustajatelt tasuta pro-
fessionaalset õigusabi päeva-

kajalistes perekonnaõigusega 
seonduvates küsimustes.

Õigusbüroo spetsialistid nõusta-
vad abivajajaid igal teisel esmas-
päeval 10.00-14.00 Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuses aadressil 
Pallasti tn 54. Järgmised vabad 
kohad on saadaval 25.jaanuaril 
ning 8. ja 22. veebruaril, 7. ja 
21. märtsil toimuvatele konsul-
tatsioonidele.
Oodatud on kõik abivajajad ning 
tagatud on nii eesti- kui vene-
keelne tasuta õigusalane nõus-
tamine. Lisainfo ning registree-
rimine toimub e-posti aadressi 
info@progressor.ee või telefoni 
5625 7714 teel.

Teadmiseks korteriühistutele!
Juriidiline konsultant Larissa Škurat nõustab Lasnamäe 
elanikke korteriühistutega seotud küsimustes esmaspäeviti kell 
15.00-18.00 ja neljapäeviti kell 09.00-12.00 (kokkuleppel ka 
neljapäeviti kell 15.00-17.00). 
Vastuvõtt toimub Lasnamäe Linnaosa valitsuse hoones 
(Pallasti 54), ruumis 310. 
Täiendav info telefonil 645 7786. 



3

Jaanuar 2016

Lasnamäe Noortekeskus jätkab vastuvõttu 
huviringidesse ja stuudiotesse 

2015/16 õppeaastal.

• Inglise keel (koolieelikud, 1.-2. kl., 3.-4 l., 5.-6. kl., 7.-9 kl.)
• Inglise keel  täiskasvanutele
• Hispaania keel (õpilased, täiskasvanud)
• Tantsustuudio (10.-13. a.)
• Estraadilaul (7.-26. a.)
• Male (5-12 a.)
• Matemaatika (4-8 kl., ettevalmistus 
      põhikooli eksamiks 9 klass, 10-12 klass)
• Käsitöö
• Looming 
• Floristika

Registreerimine ja täiendav info
telefonidel 632 8814, 5556 7784, 

e-post: lasnamae@noortekeskus.ee

Muudatused sotsiaalvaldkonnas: 
eesmärk on elatustaseme tõus

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa vanema
asetäitja

Järgnevalt annan teile lühikese 
ülevaate sotsiaalvaldkonna muu-
datustest, mis jõustuvad 2016.
aastal . 

Toetuste küsimused ühest ko-
hast

Alates 1.veebruarist 2016 koon-
dub  Lasnamäe sotsiaalhoole-
kande osakonna toetuste talituse 
töö ühte kohta, aadressil Punane 
tänav 48A asuvasse Lasnamäe 
Turu kompleksisesse. Sotsiaal-
toetuste küsimuses hakatakse 
vastu võtma seal ka neid elanik-
ke, keda seni teenindati Linnaosa 
Valitsuse peamajas aadressil Pal-
lasti tn 54. Tegemist on järgmiste 
tänavate elanikega:

• Asunduse, 
• Katusepapi, 
• Kesk-Sõjamäe, 
• Kiive, 
• Killustiku, 
• Kivimurru, 
• Koorti, 
• Lasnamäe, 
• Lasnamäe põik, 
• Lennujaama tee, 

• Liikuri, 
• Majaka, 
• Majaka põik, 
• Mäe, 
• Narva mnt 128, 
• Pae, 
• Paekaare, 
• Pallasti, 
• Peterburi tee, 
• Sikupilli, 
• Suur-Sõjamäe, 
• Tuha, 
• Turba, 
• Tuulemäe, 
• Uuslinna, 
• Valge, 
• Vana-Kuuli, 
• Võidujooksu, 
• Väike-Sõjamäe,
• Ülemiste tee. 

Vastuvõtuajad jäävad samaks: 
esmaspäeval kell 9.00 – 12.00 ja 
14.00 - 17.30, teisipäeval ja nel-
japäeval kell 9.00 -12.00 ja 14.00 
- 16.30. 

Kohale saab bussidega nr 35, 50, 
54, 58, 65, kesklinna poolt tulles 
peatus Lasnamäe turg ja Las-
namäe poolt tulles peatus Pikri.

Toetused suurenevad, piirsum-
mad tõusevad

Toimetulekutoetus suureneb. 
Puuduses olevate perede toeta-
miseks tõuseb toimetulekupiir 
2016. aastal 130 euroni üksi 
elavale isikule ja perekonna es-
imesele liikmele, samuti pere 
alaealistele lastele. Iga järgneva 
täisealise perekonnaliikme toime-
tulekupiir tõuseb 104 euroni. 

Vajaduspõhise peretoetuse sis-
setulekupiir tõuseb. 2016. aastal 
tõuseb vajaduspõhise peretoetuse 
sissetulekupiir perekonna esime-
sele liikmele 358 euroni, igale 
järgnevale vähemalt 14-aastasele 
pereliikmele 179 euroni ja igale 
alla 14-aastasele pereliikmele 
107,4 euroni. 

Tallinna linna sissetulekust sõl-
tuvate toetuste sissetulekute 
piir tõuseb. Tulenevalt alampal-
ga tõusust tõuseb 2016. aastal ka 
Tallinna linna sissetulekust sõl-
tuvate toetuste taotlemise sisse-
tulekute piir. Toetusi on edaspidi 
õigustatud taotlema isikud, kelle 
perekonna netosissetulek esimese 
pereliikme kohta on väiksem keh-
tivast töötasu alammäärast, mis 
on 2016.aastal 430 eurot kuus 
ja iga järgmise pereliikme kohta 
väiksem kui 80% kehtivast tööta-
su alammäärast (344 eurot) kuus.

Kokkuvõttes tähendab see seda, 
et rohkem inimesi on edaspidi 
õigustatud saama erinevaid toe-
tuseid. Kellel on rohkem küsimu-
si, kas ja milliseid toetuseid just 
tema on õigustatud saama, siis 
soovitan pöörduda otse Lasnamäe 
sotsiaalhoolekande osakonna 
poole, aadressil Punane 48a või 
küsida  infot telefonilt 645 7785. 

Valitsus peab välja töötama munitsipaalelamu 
ehituse programmi Tallinna näitel

Olga Ivanova
Riigikogu liige

Jaanuari esimesed nädalad on 
alanud hea uudisega – Tallinn 
jätkab munitsipaalelamute ehi-
tamise programmi ning juba sel 
aastal peab algama uue munitsi-
paalmaja ehitus aadressil Uus-
linna 3a. Sihtrühm – Tallinna 
haridusasutuste pedagoogid, kes 
on järjekorras oma elukoha jär-
gi. Juba ammu räägitakse vaja-
dusest luua motivatsioonpaketti 
inimeste jaoks, kes on valinud 
enda elukutseks töö lastega. See 
võib koosneda paljudest kompo-
nentidest, millistest palk ja elu-
tingimused on prioriteetsemad. 
Vahel vastates küsimusele, kuhu 
tööle minna ja millist elukutset 

valida,  eelistavad noored inime-
sed pigem kontoritööd edukas 
firmades kui pedagoogilist tööd. 
Just sellepärast on Tallinna linna 
otsus motiveerida noori inime-
si  tänuväärne, sest pedagoogide 
olukord järjekorras  munitsi-
paalkorteri saamiseks oli kõige 
ebasoodsam. 

Kuid kõigile teistele, kes on 
arvel munitsipaalkorteri saami-
seks, selline uudis ei toonud kaa-
sa probleemi lahendust. Pööran 
tähelepanu sellele, et munitsi-
paaleluruumi soodustingimustel 
saamiseks on Tallinnas loodud 
erinevad järjekordade kategoo-
riad. Kõige suurem järjekord 
on noortel peredel. Kahjuks 
pangad ei anna enam eluase-
melaenu nii kergelt, nagu enne 
majanduskriisi. See mõjutas 
eelkõige noori perekondi,  kelle 
jaoks eluasemelaen oli pea ain-
saks  võimaluseks endale korter 
soetada, tõsi küll, ainult hea ja 
stabiilse sissetuleku olemasolul. 
Tänane tööturu seis, inflatsiooni 
määr ning hindade tõus loovad 
olukorra, kus järjekorrad mu-
nitsipaalkorteri saamiseks aina 
pikenevad ja probleem väljub 
kohaliku omavalitsuse tasandi 

raamidest. Leian, et  just täna 
peab valitsus tegema kõik, et 
koostada ja rakendada munitsi-
paalelamu ehitamise programm. 
Mille poolest see erineb korteri 
üürimisest erasektorist? Selles 
küsimuses tuleb võtta eeskuju 
ennast õigustanud Tallinna süs-
teemist. Eelkõige ei arvestata 
sotsiaalpinna ühe ruutmeetri 
üürihinna moodustamisel tulu-
komponendi ehk üürides munit-
sipaalkorteri ei maksa inimesed 
tuluallikat firmale, kuna korter 
kuulub riigile. Enne valimisi 
lubasid munitsipaalmajade ehi-
tamist alustada kaks erakonda 
– Keskerakond ja sotsiaalde-
mokraadid. Kui vaadata edasist 
sündmuste käiku, siis on selge, 
et keskerakondlastel on selle lu-
baduse elluviimiseks kogemus 
ja realiseerimisplaan täiesti ole-
mas, kuid sotsiaaldemokraadid 
otsustasid leiutada ratast. Sa-
mas osutus nende mõju eelarve 
koostamisel nii nõrgaks, et lõpp-
kokkuvõttes pole riigi tasandil 
munitsipaalelamu ehitamiseks 
eraldatud sentigi. See annab 
meile kõigile mõista, et sot-
siaaldemokraatide lubadus tulla 
noortele peredele appi jääbki lu-
baduseks. 

Lasnamäe Noortekeskuse 
linnalaagri vahetused 2016 aastal: 

1.  vahetus   –  21 - 25 märts
2.  vahetus   –   6  -  11 juuni
3.  vahetus  –   13 - 17 juuni 
4.  vahetus  –   27 – 2 juuli 
5.  vahetus  –   4 - 9 juuli
6.  vahetus  –   15 -19 august 
7.  vahetus  –   22 - 27 august 

Registreerimine ja lisainfo 
telefonidel 6328814, 55567784, 

samuti ka e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee

TULEVASED ÜRITUSED
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 632 1062, 
www.lindakivi.ee

AJAKAVA
11. veebruaril kell 18.00 Vene ajaloo ja kultuuri loengute sari 
(vene keeles): „Lugu Igori sõjaretkest…“ 2.osa. Lektor Boris 
Tuch. Tasuta.
13. veebruar kell 19.00 Tantsuõhtu. Pilet 4 eurot.
16. veebruar kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert, kavas 
Schumann. Klaveril Vladimir Ignatov. Tasuta.
20. veebruar kell 12.00 Laulu- ja tantsukollektiivide 
talendikonkurss „Lindakivi talent”. Pilet 3 eurot.
23. veebruar kell 18.00 Vabariigi aastapäeva kontsert. Tasuta 

Näitus: 7. veebruarini on avatud Skandinaavia klaasikunsti näitus 
“Killuke võluvast Põhjalast”. 

Pensionäride terviserühm kutsub tasuta võimlema.
Tunnid toimuvad aadressil Kalevipoja 10
esmaspäeval ja reedel kell 12.00
Info telefonidel: 621 0567, 5811 9434 (Galina Sisas)

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa 
korteriühistu esindaja !

25. jaanuaril ja 27. jaanuaril algusega kell 
15.00 toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
saalis (Pallasti 54, Tallinn) korteriühistute 
infopäevad.  
Infopäevad on jaotatud kahele päevale. 25. jaanuar vene 
keeles ja 27. jaanuar eesti keeles.

Päevakord:
1. Linnaosavanema Maria Jufereva tervitus
2. Kodanike pöördumiste läbivaatamisest ja vastuvõtmise 

korrast (Tallinna linna ombudsman Jüri Kaljuvee)
3. Hoovid korda 2016 (Diana Buchmann, Lasnamäe 

Linnaosa Valitsus)

Palume aktiivset osavõttu! 
NB! Varem väljakuulutatud teema „Võlgade nõudmine ja 
võlaõigusseadus muudatused“ kajastamine lükkub veebruari-
kuusse.
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Jaanuar 2016

Aastast 2016 korraldab  abi-
vahendite soodustingimustel 
taotlemist ja eraldamist  Sot-
siaalkindlustusamet (SKA).

Alates 1. jaanuarist 2016 leiab 
SKA kodulehelt ajakohasta-
tud abivahendite loetelu, milles 
määratakse kindlaks abivahendi 
kasutusaeg ning see, kas abiva-
hendit saab osta või üürida. Loe-
telus on ära toodud abivahendite 
maksimaalne hulk aastate või 
kuude arvestuses ning soodus-
tuse piirmäär, mille ulatuses riik 
tasu maksmise üle võtab. 

Abivahendite taotlemine

Õigust sotsiaalsüsteemist abiva-
hendi saamisele peab kinnitama 
arstitõend või rehabilitatsioo-
niplaan ning isikliku abiva-
hendi kaart (IAK). Uusi kaarte 
ning nende duplikaate väljastab  
SKA. Abivahendeid, mis on va-
jalikud isikule töötamiseks töö-

kohal, saab taotleda Töötukas-
sast.

Muutus ka eelarve jagunemise 
põhimõte -  uuest aastast ei ja-
gune abivahendite eelarve enam 
maakonna kaupa, vaid on üle-
riigiline. See tähendab, et abi-
vahendi taotleja võib pöörduda 
abivahendi soetamiseks ükskõik 
millisesse Eesti abivahendeid 
pakkuvasse ettevõttesse, kellel 
on SKA-ga kehtiv raamleping. 

Muud muudatused

Teatud abivahendeid on võima-
lik edaspidi vaid üürida, mõnin-
gate abivahendite puhul tekib 
nii teenusepakkujale kui ka ka-
sutajale kohustus abivahendit 
regulaarselt hooldada. Kui üü-
ritavaks määratud abivahendit 
on vaja mõjuval põhjusel siiski 
välja osta, tuleb esitada SKA-le 
taotlus ühekordse loa saamiseks.

2016. aasta jooksul jääb kehti-
ma paberil arstitõend. Arst peab 
märkima tõendile abivahendi 
määruse loetelujärgse nimetuse 
ja abivahendi ISO koodi. Sama 
nõue kehtib ka rehabilitatsioo-
niplaanidele. Edaspidi on kavas 
tõendite väljastamine digitali-
seerida ja suunata vajalik info 
veebi, samuti jääb alles võima-
lus pöörduda info ja abi saami-
seks SKA klienditeenindusse.

Uue mõistena tulid  abivahendi-
te loetellu aktiivsusgrupid. Ra-
tastooli, alajäsemete proteesi ja 
kuuldeaparaati välja kirjutades 
hindab arst või rehabilitatsioo-
niasutus seda, mis tingimustes 
ja kui aktiivselt hakkab inime-
ne abivahendit kasutama, selle 
põhjal määratakse abivahendi 
aktiivsusgrupp.

Uue korra kohaselt ei toimu 
enam seniseid nn kallite abi-
vahendite (hind alates 1278,23 

eurot) komisjone. Kui arst või 
rehabilitatsiooniasutus on abi-
vahendi välja kirjutanud, tuleb 
erimenetluseks esitada taotlus 
SKA-le. Kui varasema komisjo-
nide süsteemi puhul võis abiva-
hendi taotlusprotsess kesta mitu 
kuud, siis nüüd saab isik erime-
netluse otsuse 30 kalendripäeva 
möödudes postiga kontaktaad-
ressile.

Kui konkreetse abivahendi eel-
arve on lõppenud on võimalik 
end abivahendeid pakkuvas et-
tevõttes suulise sooviavalduse 
alusel järjekorda lisada. Järje-
korra saabumisel saadab SKA 
inimesele posti teel järjekorra 
saabumise teate. Peale teate saa-
mist peab inimene pöörduma 
60 päeva jooksul endale sobiva 
abivahendit pakkuva ettevõtte 
poole ning võtma kaasa saadud 
järjekorra teate, isikut tõendava 
dokumendi, isikliku abivahendi 
kaardi ja arstitõendi või rehabili-

tatsiooniplaani. Ettevõte väljas-
tab abivahendi ainult järjekorra 
teate ettenäitamisel. 

Lisaküsimused

Infot abivahendite süsteemi 
kohta, IAK ja erimenetluste 
kohta saab aadressil abivahen-
did@sotsiaalkindlustusamet.ee, 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
toovoimereform või infotelefo-
nil 16106.

Küsimused abivahendite süs-
teemi muudatuste kohta on 
oodatud e-posti aadressile 
viktoria.panova@tallinnlv.ee 
hiljemalt 7.veebruariks. Vas-
tused avaldame veebruarikuu 
Lasnamäe Lehes. 

Muudatused abivahendite süsteemis 2016. aastal

Austatud Lasnamäe elanik! 

Pöördun Teie poole palvega anda tagasisidet Lasnamäe Linnaosa Valitsuse tööle 
ja avaldada arvamust Lasnamäe arenguga seotud küsimuste kohta . 

Olen teile väga tänulik, kui toote täidetud küsimustiku hiljemalt 31. märtsiks 
2016 Lasnamäe Linnaosa Valitsusse või saadate postiga aadressile Pallasti 
54, 11413 Tallinn. Postikulu pärast pole vaja muretseda, tegemist on makstud 
vastusega. Kõikide vastanute
vahel, kes jätsid oma kontaktandmeid, loosime välja erinevaid auhindu.

Austusega

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem
maria.jufereva@tallinnlv.ee

Lasnamäe Leht SAAJA
TASUB

POSTI-
KULU

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn

Teie kontaktandmed: 

Nimi:

E-posti aadress:

Telefon: 

Vanus:

Kuivõrd olete rahul parkimise korraldamisega Lasnamäel?

Kas Te kasutate tasulist parklat? Kui jah, kas olete rahul tasulise parkimise 
korraldamisega Lasnamäel? 

Kuivõrd olete rahul Lasnamäe Linnaosa Valitsuse korraldatavate tasuta 
kultuuriüritustega?

Kuivõrd olete rahul informatsiooni kättesaadavusega Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse  korraldatavate ürituste kohta?

Kuivõrd olete rahul Lasnamäe parkide ja roheliste alade olemasolu ja 
seisukorraga?

Kuivõrd olete rahul vabaõhu sportimisvõimalustega Lasnamäe linnaosas?

Kuivõrd olete rahul ohutuse tasemega Lasnamäel?

Kuivõrd olete rahul Lasnamäe tänavavalgustusega?

Kuivõrd olete rahul Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt edastatava infoga 
linnaosavalitsuse tegevustest, plaanidest ja projektidest

Täname osavõtu eest!

1 2 3 4 5 Miks? 1 2 3 4 5 Miks?

1 2 3 4 5 Miks? 1 2 3 4 5 Miks?

1 2 3 4 5 Miks? 1 2 3 4 5 Miks?

1 2 3 4 5 Miks?

1 2 3 4 5 Miks?

1 2 3 4 5 Miks?

Palun vastake 5-palli skaalal ( 1 – ei ole üldse rahul, 5 – olen väga rahul). Kommentaarides palun märkige oma hinnangu põhjus.

Luba nr 1952
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Mahtra Hostel

Mahtra 44, Tallinn 13812
Тel.: 6 218 828,  6 345 433

www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp                                                               

Barona Eesti OÜ otsib kiiresti 
Tallinna elektroonika komponentide 

jootjaid. Vajalik elektroonika jootmise 
oskus/töökogemus. Lisa info: Lauri 

Laur 56223001, lauri.laur@barona.fi 
www.barona.ee

KORTERITE REMONT. 
Kogenud ehitaja teostab 
siseviimistlus-, elektri- ja 

sanitaartehnika töid kvaliteetselt ja 
soodsalt. Tel. 58382508

Majaka Pandimaja Tallinn, Majaka 35 
Avatud E-R 9-19, L 10-15 

Laenud pandi vastu. 
Intress alates 5% kuus. 

Ostame kulda hind kuni 31,00 eur/gr
Kulla ost-Müük. 

Pantvara müük. Tel.55511139 
www.incassor24.ee 

FB:incassor.pandimaja 

Ostan KM KOHUSLASE FIRMA.
Tel.58888088

OSTAN SÕIDUAUTO KUNI 
1000EUR TEL:58190200

Bobcatiga lumekoristus ja äravedu, 
katuste puhastamine lumest. Hind 

Kokkuleppel.
OÜ Randeren, tel. 5013894.

        Laupäeval 13. veebruaril kell 13.00Laupäeval 13. veebruaril kell 13.00

HEA SÕNUMHEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA KOOS MUUSIKAGA 

Külalised SoomestKülalised Soomest

Jagatakse toiduabi pakkeJagatakse toiduabi pakke

Sissepääs tasutaSissepääs tasuta

Lindakivi kultuurikeskusesLindakivi kultuurikeskuses

Jumal on armastus!Jumal on armastus!

Kui mujal paki-
takse inimesi 
mudaravi käigus 

mähisesse, siis Värska 
sanatooriumi külaline 
saab mõnuleda mugavas, 
keha kuju järgivas van-
nis, ehtsas ravimudas. 
Need rohelised vannid on 
välja töötatud spetsiaal-
selt Värskas mudara-
viprotseduuri jaoks. 

Vastavalt pikkusele 
paigaldab teenindaja 
jalgade toeks otsalaua ja 
asetab teie pea alla sooja 
veega täidetud padja. Mu-
davann võetakse tempe-
ratuuril 41-43 kraadi. 

Te saate piisavalt aega, 
et end vaikselt sisse li-
bistada ning soojendatud 
mudaga harjuda. Kui ole-
te üleni mudas, ei taha te 
enam sealt 
väljuda!

Kuum 
mudavann 
mõjutab 
organismi 
termili-
selt, selle 
mõnus 
kreemjas 
koostis 
paitab 
teie nahka ning rikkalik 
orgaaniliste ühendite 
bukett tagab head ravi- 
omadused. 

Ja selle lõhn on tõestu-
seks, et tegu on puhtast 
loodusest pärit aine-
ga, millele pole lisatud 
kunstlikke lisandeid.

Ravimuda voolab vanni 
otse mööda jäme- 
daid torusid. Seda kaevan-
datakse sanatooriumi kõr-
valt Värska lahe põhjast, 

mudamaard-
last.

Värska 
järvemuda on 
palju rikka-
likum orgaa-
niliste ainete 
poolest, võrrel-
duna meremu-
daga. Samuti 
on ta meeldi-
vama lõhnaga 

ja  paremini talutav.
Mudaravi sobib nii 

kosmeetiliseks protse-
duuriks kui tõsisemaks 
ravimiseks. Sobilik väga 
paljude seisundite pu-
hul, aga võib olla mõnel 
puhul vastunäidustatud.  
(spavarska.ee)

Miks toimib unikaalne 
Värska ravimuda?
Ja milliseid haigusi saab muda abil tõhusalt ravida

REKLAAM

SUUNAMISKIRI KUURORTRAVILE  
5-päevasele paketile «Jah tervisele» 18 raviprotseduu-
riga koos Veekeskuse külastustega soodushinnaga 
295 eurot (täishind 340.-) jaanuari või veebruari 
vahetuses remondi perioodil.

REGISTREERIGE suunamiskiri ja broneerige endale 
koht telefonil 7993901 või e-postil info@spavarska.ee, 
kuna soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Saabu-
misaeg 29. veebruarini 2016.

Lõigake välja käesolev suunamiskiri ning esitage see 
sanatooriumi saabudes. (JNM-LAL)

HÜVA NÕU

«2012 – 2014 a. teos-
tati Eesti  spaades 
uuring osteoartroosi 
haigetele. Uuringus 
selgus, et kõige pare-
maid tulemusi andis 
just Värska ravipakett. 
Kasutage juuresolevat 
suunamiskirja ning 
koostame teile sobiva 
ja tõhusa raviplaani.»

Dr. KÜLLI  
MARGUS,  
taastusraviarst

UNIKAALNE KOOSLUS: vanniprotseduuris lahjendatakse 
ravimuda loodusliku mineraalveega Värska-6, mis 
moodustab terves Euroopas ainulaadse ravikoosluse.
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Liigeshaigused, 
nahaprobleemid, 
lihaspinged, perifeerse 
närvisüsteemi 
põletikud, kroonilised 
valusündroomid, 
stress ja depressioon 
saavad leevendust 
mudaravist Värska 
sanatooriumis. 

Küsi pakkumist:
Kert Johanson

kert@foodproff.ee
+372 56 450 480
www.foodproff.ee 

Pulmapeod
Vastuvõtud
Tähtpäevad 

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus pakume
argipäevadel soodsa

hinnaga maitsvaid päevapraade-
liha-, kala- ning pastaroad.

Korraldage teile oluline sündmus -
sünnipäev, kokkutulek või peied

meie hubases kohvikus.
Pakume ka catering-teenust.

Võtke meiega ühendust:
tel. 56 450 480

kert@foodproff.ee
www.foodproff.ee

Korraldage Teile oluline sündmus -
sünnipäev, kokkutulek või muu oluline

tähtpäev meie hubases kohvikus.

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus (Koorti 22)
pakume ka argipäevadel soodsa
hinnaga maitsvaid päevapraade-
liha-, kala- ning pastaroogasid.

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus pakume argipäevadel soodsa
hinnaga maitsvaid päevapraade.

Iga päev erinevad kodused
liha-, kala- ning pastaroad.

Korraldage teile oluline sündmus - sünnipäev, kokkutulek või
peied - meie värviküllases kohvikus, kus on maitsev toit

ja sõbralik teeindus.
Pakume ka catering-teenust.

Võtke meiega ühendust:
tel. 56 450 480

kert@foodproff.ee
www.foodproff.ee

Teie piduliku laua katab
hõrgutavate roogadega

catering@foodproff.ee
tel. 56 450 480

www.foodproff.ee

Kristjan Palusalu Spordiklubis 
LASTELE JA NOORTELE 
UJUMISTREENINGUD  

Eesti ja vene keeles
Lasnamäel - Tallinna Laagna Gümnaasiumi ujula 
,Vikerlase 16

Oodatud on lapsed vanuses :
 I     grupp  5-6 aastased   -algkursus
 II    grupp 7-8 aastased   - algkursus
 III  grupp 9-10 aastased
 IV grupp 11-19 aastased

Info ja registreerimine: info@palusaluklubi.ee
telefon 5092127  www.palusaluklubi.ee
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ATENÄIT
ERIPAKKUMINE!

SELLE REKLAAMI ET JALE SOODUSTUS – 10% OSTUST!

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN

Keskus, II korrusMustakivi 1, Mahtra Lasnamäel – 

Õismäel – Õismäe tee 107A, Järveotsa   Keskus, II korrus
Kesklinnas – Norde Centrum (Rimi vastas)  Lootsi 7,

KAUPLUSTES MEIE TEID OOTAME 

TERE TULEMAST! 

KARDINAASJATUNDJA – 
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST

UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

KARDINAD 
JA KANGAD
•  UUS KAUP !
•  LAOTUULUTUS ! 
Märgitud eriti 
punase värviga
- 20 % - 40 % !

RIIDED
•  - 30 % !

 

Täitke	tööotsija	ankeet	meie	kodulehel:		www.maxima.ee		või	
Saatke	CV:	personal@maxima.ee   	
Info telefonil: +372 5556 6372, +372 5556 6239 
 

 

 
Tallinna Maxima X/XX kauplused 

pakuvad tööd järgmistele 
ametikohtadele: 

 
 

- VAHETUSE VANEMA ASETÄITJA 
- PEAKASSAPIDAJA 
- MÜÜJA-KASSAPIDAJA 
- LETITEENINDAJA 
- SAALITÖÖTAJA 
- KORISTAJA 

         Ettevõte garanteerib: 
- stabiilset palka 

- paindlik töögraafik 
- tasuta lõunasööke 
- erinevaid motivatsioonipakette 
- tööalaseid tasuta koolitusi 
 
Tule ise , kutsu kaasa  oma sõbrad ja saad iga  
kutsutud sõbra eest preemiaks  60 eurot/brutos!  
 

 

Manpoweri kliendiks on Ericsson Eesti AS Tallinna tehas.  

Võtame tööle 

MONTEERIJAID ja KOMPLEKTEERIJAID
Pakume kindlat sissetulekut (töö graafiku alusel, sh öövahetused, väljaõpe ja tasuta 
lõuna kohapeal), turvalist töökeskkonda ja toetavat meeskonda ning võimalust 
ettevõttesiseseks arenguks. 
Kui oled kiire ja täpne, siis helista 630 6500, 
saada oma CV kandideeri@manpower.ee 
või tule kohale Manpoweri kontorisse - Estonia pst 1, IV korrus B-sissekäik.

Клиентом Manpower является завод Ericsson Eesti AS в Таллинне.
Принимаем на работу 

МОНТАЖНИКОВ и KОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Предлагаем надежный доход (работа по графику, в т.ч. ночные смены, 
бесплатный обед и обучение на месте), безопасную рабочую среду и 
дружелюбный коллектив, возможность развития внутри предприятия.

Если Вы быстрый(ая) и внимательный(ая), то дайте о себе знать, 
позвонив по тел 630 6500 или пришлите Ваше CV на kandideeri@manpower.ee, 
или приходите в контору Manpower - Estonia pst 1, IV этаж B-вход.

Manpower on üks tunnustatumaid personaliettevõtteid maailmas. Meil on üle 65 aasta 
rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. Me hoolime inimestest ja 
sellest, mis rolli mängib töö nende elus. Alates 2004.aastast oleme Eestis aidanud inimestel leida 
nende elu-ja tööstiiliga sobiva ametikoha. Sa alles sisened tööturule, otsid uusi väljakutseid või 
planeerid karjäärimuutust - meie Manpoweris oskame aidata. Unistuste töö leidmine on SINU 
võimuses.  www.manpower.ee
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SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 45 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2400 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame oma uude avatavasse KÄRBERI SELVERISSE

TEENINDAJAID
INFOLETI TEENINDAJAID

PAGAREID
TRANSPODRITÖÖLISI

PUHASTUSTEENINDAJAID

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate ootuste
kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega

liituda, siis palun saada oma CV kuni 31. jaanuarini 2016 k.a
personal@selver.ee  või täida kohataotlusankeet kodulehel.

Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

NB! Võtame ühendust vaid välja 
valitud kandidaatidega.



Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.ee

Korteri müük ei edene?

Võta meiega
ühendust!

Julia Gerasimenko
Tel: 564 4042 

@remax.eejulia.gerasimenko

Руслан Гулида
Teл: 5818 9870 
ruslan.gulida@remax.ee

SINU ÕNNESTUNUD 
KINNISVARATEHING!

Konsultatsioon ja
müügieelne hinnang

VIRVE ROOTS 
56 909 344 
virve@ever.ee

Vaata starman.ee või helista 1770

STARMANI 
TEENUSED 
JÄRGMISE KUU 
LÕPUNI TASUTA!

Starmani telepilt jõuab kõikjale – nii Sinu 
telerisse, mobiili, tahvlisse kui arvutisse.
Liitu kohe!

www.osteopaat.ee
Tel.+372 5557 7338

E-mail:info@ostepaat.ee

Eliitõpe oma ala spetsialistidelt ja 
isikliku professionaalsuse kasv 


