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TASUTA

Paeväljal peeti
kaasakiskuvat tulepidu
Pühapäeval, 22. jaanuaril
toimus Lasnamäel
suurejooneline
tuleskulptuuride show.

Tulekunstnikud Henry Timusk ja Margus
Kontus lõid puidust, põhust ja linnaelanike poolt kohaletoodud jõulukuuskedest
lummava skulptuuride ansambli, mille
keskmes oli Tallinna ehitamise lugu. Lisaks süüdati samas suur kuuselõke Lasnamäelt kogutud jõulupuudest.

Linna suurim tuleskulptuuride etendus ja
Peeter Jõgioja trummi- ja tuleshow meelitas kohale tuhatkond inimest.
„Mul on väga hea meel, et linna suurim
tuleskulptuuride show toimus Lasnamäel.
Tuleskulptuuride põletamine on meeliülendav vaatemäng, mis toob sooja valgust pimedasse Põhjamaa talve. Lasnamäel toimus tuleetendus juba kolmandat
korda,” sõnas Lasnamäe linnaosa vanem
Maria Jufereva.

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae
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LINNAOSAVANEMA VEERG

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa
korteriühistu esindaja !
Veebruaris 2017 toimuvad Lasnamäe
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse
saalis järjekordsed korteriühistute
infopäevad.
Aeg
20. veebruar kell 15:00 (vene keeles)
22. veebruar kell 15:00 (eesti keeles)
Teema
Ehitamine ja rekonstrueerimine Lasnamäe kortermajades
lähtuvalt 01.07.2015 kehtima hakanud Ehitusseadustikust
Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse spetsialistid

Maria Jufereva

Lasnamäe linnaosa vanem

Ootame aktiivset osavõttu!

Tere, head Lasnamäe elanikud!
Hea meelega nendin, et koostöö linlastega muutub aina tihedamaks, suureneb ka linnaosa elanike panus oma kodupaiga heaollu. Objektiivsema pildi nägemiseks ja info vahetuks
saamiseks korraldab linnaosavalitsus kord kuus korteriühistute infopäevi. Selle ürituse ülesehituses on tänavu üks põnev
uuendus: nüüd on igal korteriühistu esindajal võimalik „avatud
mikrofoni“ rubriigi raames rääkida oma kogemustest. Kutsume
teid kindlasti osalema ja oma ideid jagama. Ees on kevadtööde
aeg, seega ei jää ükski ettepanek üleliigseks.
Veebruaris jätkame paljude projektide ja algatuste elluviimisega. Jätkub tasuta eesti keele õpe keelekohvikutes. Aasta alguses
tähistasime linnaosavalitsuse ja õigusbüroo Progressor ühise
sotsiaalse projekti aastapäeva. Selle raames on kõigil linnaosa
elanikel võimalik saada nõu perekonna-, pärimis- ja võlaõiguse küsimustes. Koostöö jätkub ka edaspidi. Seoses suure nõudlusega õigusabi järgi toimub 9. veebruaril Kultuurikeskuses
Lindakivi esimene tasuta õigusseminar.
Veebruaris tähistame meie riigi ajaloo kaht olulisimat päeva
– Tartu rahulepingu aastapäeva ja Eesti Vabariigi aastapäeva. Viimase tähistamiseks toimub linnaosas kaks pidulikku
sündmust. Vabariigi aastapäeva eelsel päeval, 23. veebruaril,
on Kultuurikeskuses Lindakivi sellele tähtpäevale pühendatud
kontsert. Eesti Vabariigi 99. aastapäeval kutsume kõiki lasnamäelasi aga Jüriöö parki vabaduse tule süütamisele. Mälestame
koos oma eelkäijaid ja kuulame muusikapalu kaitseväe orkestri
esituses, kõnedega esinevad ja linna ja riigi esindajad.

Majandusnõustamise eesmärk on aidata kaasa isikute ja perede paremale majanduslikule ja
sotsiaalsele toimetulekule, õpetades inimesi oma rahalisi ressursse oskuslikult kasutama ja
võlgadesse sattumist ennetama.
Majandusnõustamise sisuks on isiku tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine ning oskusliku
majandamise ja võlgade vältimise õpetamine.
Ootame majandusnõustamise teenusele Tallinna elanikke, kes soovivad saada õpetust selle kohta,
kuidas väikese sissetulekuga paremini hakkama saada.
Majandusnõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel
-Tuulemaa 6
-Mahtra 44
Võlanõustamise eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere
toimetulekuvõimet.
Võlanõustamise sisuks on nõustamine ja teabe edastamine võlgnike õigustest, kohustustest ja
abisaamise võimalustest seoses tekkinud võlgadega ning abistamine dokumentide koostamisel ja
taotluste esitamisel.
Võlanõustamine on nõustav teenus, materiaalselt abi ei anta.
Võlanõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel
-Tuulemaa 6
-Akadeemia 34
-Mahtra 44
-Männiku tee 92 (ligipääs ka liikumispuudega inimestel)

Nii majandusnõustamine kui võlanõustamine on Tallinna elanikele tasuta.

Info ja registreerimine:
tööpäeviti kell 9-16 telefonil 666 0886
e-posti aadressil volanoustaja@swcenter.ee

Soovin teile kevade ja soojuse kiiremat saabumist!

Täiendav info: http://www.swcenter.ee/teenused

R–P kell 10:00–22:00 hind 6,5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid:
5 eurot kell 10:00–22:00
Lasnamäe Saun on suletud:
8. veebruaril – sanitaarpäev
22. veebruaril – sanitaarpäev
24. veebruaril – riigipüha

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2
Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

NB! Sauna lahtiolekuaeg 23.veebruaril on 11.00 - 18.00.
Märtsikuus tähistame sauna sünnipäeva!
7. märtsil on saunapilet naistele tasuta (eelregistreerimisel
tel 675 0091 või e-posti aadressil info@lasnamaesaun.ee).
Sünnipäevanädala (6. –12. märts) jooksul on kõik piletid
soodushinnaga 3 eurot.
Laupäeval, 11. märtsil, ootame kõiki Lasnamäe Ökosauna
sünnipäevale. Külalisi ootab põnev kava rohkete üllatustega.

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17.10.2002 määrusega
nr 56 kinnitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide
üürimist taotlevate isikute üle
arvestuse pidamise korra“ punktist 13 ja Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2010 määruse nr 17
„Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku
tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ § 6 on eluruumi üürimist taotlevate isikutena
arvele võetud isikud kohustatud
iga aasta esimese kvartali (esimese kolme kuu) jooksul kinnitama eluruumi üürimist taotleva
isikuna arvel olemise aluseid.
Ülalnimetatud kohustuste mittetäitmisel kustutatakse taotleja
eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.
Seoses eeltooduga palume kõiki Lasnamäe linnaosas eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvel olevaid isikuid
pöörduda hiljemalt 31.03.2017
Lasnamäe Linnaosa Valitsusse aadressil Pallasti tn 54 (vastuvõtt E 15-18 ja N 10-12) või
täita andmete kinnitamise vorm,
mis asub Tallinna koduleheküljel aadressil www.tallinn.
ee struktuuri Lasnamäe linnaosa, „Tallinna teine elamuehitusprogramm“ või „Linnaosa
asustamata eluruumid“ all ning
seejärel saata e-posti vastavale
spetsialistile.
Isiklikult linnaosavalitsusse tulles palume pöörduda järgmiste
spetsialistide poole:
•

Riina Koppel, tuba 214, telefon 645 7705 (munitsipaaleluruumid ja Tallinna linnale
vajalikud töötajad);

•

Kristi Kelder-Eha, tuba 228,
telefon 645 7795 (noored
pered);

•

Kaja Merilaine, tuba 110, telefon 645 7754 (sotsiaaleluruumid).

Kokkuleppel tulevad nõustajad teie asutusse gruppe nõustama, sh rääkima oskuslikust
majandamisest ja võlgade ennetamisest ning sellest, kuidas võlgade tekkimisel toimida.

Veebruarikuuga jätame hüvasti vastlapeol – Pae pargis toimuval pereüritusel.

Piletihinnad:
E–N kell 11:00–21:00 hind 5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid:
3 eurot 11:00–16:00
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Tallinna Sotsiaaltöö Keskus osutab majandusnõustamise ja võlanõustamise teenust.

MEELDETULETUS

Tallinna Merekalda Kooli noored näitlejad tulid
Jõgevalt kahe auhinnaga
13.- 14. jaanuaril 2017 toimu- dust „ Ilusad inimesed“ (Henno preemiaga, Gerda Lizett Paju sai
sid Jõgeva kultuurikeskuses Käo) tunnustati Sotsiaalsuse eri- näitlejapreemia.
Betti Alverile pühendatud XII
luulepäevad „Tuulelapsed“,
kust võttis osa ka Tallinna Merekalda Kool.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
toetamisel käis luulepäevadel
Tallinna Merekalda Kooli näitering “Et” koosseisus AnneMai Agukas, Victoria Mägi,
Marlin Kohtring, Kelly Liis,
Gerda Lizett Puju, Rasmus Saame (kõik 9. klassist) ja Rasmus
Sepp 6. klassist õpetaja Juta Terali juhendamisel.
Kuni 15-minutilised etendused
seati lavale Heljo Männi ja/või
Henno Käo luulest. Festivalil
esines üle 400 õpilase 25 etendusega üle Eesti.
Tallinna Merekalda Kooli eten-
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Pensionilisa tuleb ka tänavu
Autorendi ja puksiiriabi teenuse puhul kasutatakse hinna vähendamist samuti 10%.
Aadress: Telliskivi tn 57d,
tel 615 7987,
e-post: info@bcaeteh.ee.
5) BestEst Invest OÜ (Rehvikaubamaja)
Annab soodustust pensionilisa saajale, kes on kantud auto
registreerimistunnistusele auto
omanikuna või vastutava kasutajana. Soodustuse andmiseks
vähendab:
• rehvide müügihinda 5%;
• rehvivahetustööde
hinda
20%;
• autovaruosade müügihinda
30%.

Pensionilisa soodustuse pak- 2017. aastal on Tallinna linnal
kujate hulka lisandus uus et- pensionilisa soodustuse pakku- Aadress: Peterburi tee 46,
misel 7 koostööpartnerit.
tel 613 9713,
tevõte.
e-post: info@rehvikaubamaja.
1) Pharma Holding OÜ (Sü- ee.
Jaanus Riibe
dameapteek)
Lasnamäe linnaosa
Rakendab soodustust kõigilt 6) Infotark AS (Büroomaavanema asetäitja
apteegis müüdavatelt tavahin- ilm)
Tallinn maksab jätkuvalt pen- naga kaupadelt (käsimüügi- Rakendab soodustuse andmisionilisa ja paljulapselistele pe- ravimid ja tervisetooted), v.a. sel kauba hinna vähendamist
redele Eesti Vabariigi aastapäe- soodusretseptiga müüdavatelt 5% kõigilt poes müüdavatelt
ravimitelt ja kampaaniatoode- kaupadelt (kontoritarbed, büva toetust.
telt. Soodustuse andmiseks ka- rootehnika, bürootehnika kuluEesti Vabariigi aastapäeva sutab kauba hinna vähendamist materjalid ning büroomööbel),
10% igalt ostult, kuid mitte välja arvatud soodushinnaga
toetus
Tallinn maksab jätkuvalt Eesti rohkem kui 5 euro ulatuses ka- müüdavatelt toodetelt, teenusVabariigi aastapäevaks toetust lendrikuus (60 eurot kalendri- telt ja kinkekaartidelt.
peredele, kus on kolm ja enam aastas).
Aadress: Peterburi tee 92e,
last. Toetuse suurus on 35 eutel 600 5100,
rot lapse kohta. Toetust on õi- Tel 605 1789.
e-post: info@byroomaailm.ee.
gus taotleda alates veebruarist
kolme kuu jooksul ehk kuni 24. 2) Euroapteek OÜ
maini. Toetust on õigus taotleda Rakendab soodustust kõigilt 7) Osaühing Larseg Consult
perel, kelle eelneva kolme kuu apteegis müüdavatelt kaupa- Osutades venekeelset arvutiabi
keskmine netosissetulek esime- delt, välja arvatud soodusret- teenust (arvutitite hooldus, pase pereliikme kohta on väiksem septiga müüdavatelt ravimitelt. randus ja andmete kopeerimikehtivast töötasu alammäärast Soodustuse andmiseks kasutab ne/taastamine) kliendi kodus,
(470 eurot) ja iga järgmise pe- kauba hinna vähendamist 10% rakendab pensionilisa toetuse
reliikme kohta väiksem kui igalt ostult, kuid mitte rohkem saajale soodustust fikseeritud
kui 5 euro ulatuses kalendri- hinnaga 20 eurot (tavahind 25
80% sellest (376 eurot).
kuus (60 eurot kalendriaastas). eurot) ühe teenuse väljakutse
Kalendrikuus kasutamata soo- kohta.
Pensionilisa
Tallinn maksab pensionäridele dustust ei saa kasutada järgmiskord aastas pensionilisa sum- tel kalendrikuudel, soodustust Aadress: Õismäe tee 45,
mas 76,70 eurot. Toetuse saa- ei ole võimalik kasutada ette tel 520 0141,
e-post: sergei@etoprosto.eu.
miseks peavad olema täidetud eelmistel kalendrikuudel.
tingimused, mis on kehtestatud
Täiendav info
Tallinna Linnavolikogu 29. no- Tel 667 5031.
Pensionilisa ja Eesti Vabariigi
vembri 2012 määrusega nr 27
aastapäeva toetuse taotlusi võe„Sotsiaaltoetuste maksmise tin- 3) Fortuna Optika OÜ
Rakendab pensionilisa saaja takse vastu Lasnamäe Linnaosa
gimused ja kord“.
nimele välja kirjutatud prillide Valitsuse sotsiaalhoolekande
Toetus määratakse riikliku müügil fikseeritud hinda või osakonna toetuste talituses aadressil Punane tn 48A. Vastuvõpensionikindlustuse
seaduse hinna vähendamist:·
prillikomplektide tuajad: esmaspäeval kell 9.00
alusel määratud vanadus- või • tava
(plastraam) puhul 29 eurot – 12.00 ja 14.00 - 17.30, teisitöövõimetuspensioni
saajale
ning (metallraam) 45 eurot; päeval ja neljapäeval kell 9.00
või rahva- või toitjakaotuspensioni täisealisele saajale • progresseeruvate klaaside- -12.00 ja 14.00 - 16.30. Teega prillikomplektide puhul nindatakse eelregistreerimise
või töövõimetoetuse seaduse
76–95 eurot sõltuvalt raa- alusel. Sobilik pöördumise kelalusel tuvastatud osalise või
mist ja kattest.
laaeg ja kuupäev on võimalik
puuduva töövõimega isikule.
Isikul, kes taotleb toetust esi- Punktis 1.-3. nimetamata kau- registreerida tel 645 7770.
mest korda ning isikul, kellele pade ja teenuste müügil hinnaInfot üksi elavate pensionäride
toetuse maksmine on lõppenud alandamist 15% igalt ostult.
toetuse kohta, mille suurus on
põhjusel, et ta ei vasta toetu115 eurot aastas, palun küsida
se saamise tingimustele, tuleb Aadress: Estonia pst 9a,
Sotsiaalkindlustusametist. Taltaotlus esitada isiku sünnikuu- tel 614 0047.
linna Sotsiaalkindlustusameti
le eelneval kuul või sünnikuul.
klienditeenindus asub aadresIsikule, kellele määratakse pen- 4) BCA Autoekspert OÜ
sionilisa toetus esimest korda, Annab soodustust pensionili- sil Endla 8, tel: 612 1360 või
hakkavad soodustused kehtima sa saajale, kes on kantud auto 16106, e-post: tallinn@sotVasalates pensionilisa määramise registreerimistunnistusele auto siaalkindlustusamet.ee.
kalendrikuule järgnevast ka- omanikuna või vastutava kasu- tuvõtuajad: esmaspäeval kell
tajana. Soodustuse andmiseks 8.30-18.00, teisipäeval, kolmalendrikuust.
kasutab auto kere- ja värvitöö- päeval ja neljapäeval kell 8.30Pensionilisa soodustuse pak- de ning hooldus- ja remondi- 16.30 ning reedel kell 8.30 –
tööde hinna vähendamist 10%. 13.00.
kujad

Vabariigi aastapäeva puhul süüdatakse
Jüriöö pargis vabaduse lõke
Lasnamäe Linnaosa Valitsus kutsub kõiki elanikke reedel,
24.02.2017 kell 15.00 Jüriöö parki Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamisele.
Traditsiooniliselt süüdatakse vabaduse lõke, peetakse
pidulikke kõnesid, üles on rivistatud Vahipataljoni aukompanii
auvahtkond, toimub pärgade asetamine Vabadussõjas
langenute mälestusmärgi juurde ja linnarahvale pakutakse
tasuta sõdurisuppi.
Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

ÜRITUSED VEEBRUARIKUUS
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411,
www.lindakivi.ee
AJAKAVA
09.02 kell 16.00 Õigusabi seminar koostöös õigusbürooga
„Progressor“. Sissepääs tasuta
11.02 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You.
Pilet 4 €
15.02 kell 18.00 Sõbrapäeva kontsert. Esinevad:Muusikakool Gamme, Anne Eenpalu, laste
laulustuudio Nupukesed, koreograafiastuudio Lootos, Katja
Kudinskaja, seenioride tantsurühm Pihlakobar. Pilet 5 €
16.02 kell 19.00 „Kosmos”. Lõbusad lood eestlastest ja venelastest XXI sajandil. Pilet 10 €
17.02 kell 19.00 „Kosmos”. Lõbusad lood eestlastest ja venelastest XXI sajandil. Pilet 10 €
23.02 kell 18.00 Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud kontsert. “Kino.Teater.Muusika” – esineb tenor Mati Turi,
klaveril saadab Hain Hõlpus. Sissepääs tasuta
3.03 kell 19.00 Ooperiklassika kontsert. Armeenia Riikliku
Ooperiteatri bass Hayk Tigranyan. Kavas kaunid aariad maailma ooperiklassikast. Pilet 5 €
Näitus
2.02 – 13.02 Daisy Järva isiknäitus „Visioone elust enesest”.
16.02 – 29.02 Vadim Berezini maalide näitus. Sissepääs 50
senti.
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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Hallide passide olemasolu – kas probleem või võimalus?
Kas see meeldib kellelegi või
mitte, aga fakt on see, et Eesti venelased on täieõiguslikud
Eesti elanikud ja kodanikud täpselt nii nagu Martin Helme või
keegi teine. Ka mina sündisin
Eestis, minu vanemad sündisid
Eestis, minu isa töötas kaevanduses pea 40 aastat, tuues Eestile kasu. Pärast Eesti taasiseseisvumist käisid mu vanemad
Venemaal vaid mõned korrad ja
viimase kümme aasta jooksul ei
ole nad seda üldse külastanud.
Mina sain Eesti kodakondsuse
Olga Ivanova
naturalisatsiooni korras, olles
Riigikogu liige
sooritanud 9. klassis vajalikud
eksamid ja taotledes kodakondEesti kodakondsuse nullva- sust. Minu vanematel, vaatamata
riandi üle puhkenud polee- nende lojaalsusele ning seadusemika valguses ja eriti Martin kuulekusele meie riigi vastu, ei
Helme väljaütlemisele „Meie ole siiamaani rida õigusi – hääriiki tahetakse üle anda vene- leõigust Riigikogu valimistel ja
lastele“ tahan vastata väga lü- õigust vabalt töötada mõnes teihidalt – Martin, Eesti on juba ses ELi riigis. Eesti jaoks on nad
ammu nii sinu kui ka minu ko- lihtsalt halli passi omanikud ehk
dumaa!
kodakondsuseta isikud.

Tekib küsimus, kellele on see
kasulik? Olen täiesti nõus Yana
Toomi arvamusega, et kui anda
kõigile halli passi omanikele
Eesti kodakondsus, peegeldub
see otsemaid ja oluliselt poliitilisele olukorrale ja seda mitmel
põhjusel. Esiteks tekib küsimus, kellega hakatakse hirmutama Eesti valijad ning kelle
külge kleebitakse silt „Kremli
käsilane“ või „Kremli mõjuagent“ (siin kaotab EKRE)?
Teiseks, millega hakatakse
põhjendama suuri investeeringuid liitlaste sõjaväebaasi ehitamiseks, kui kaob oht, et Eestit võib oodata Krimmi saatus
(jällegi Reformierakonna valimiseelne lemmikteema)? Ja
kolmandaks, kes hakkab tööle
kaevandustes, bussi- ja trammijuhina, Zara poes müüjana?
Kes tegeleb teetööde või tänavate koristamisega, kui suur
osa inimesi saab koos kodakondsusega võimaluse minna

Euroopasse ja saada tehtud töö
eest normaalset palka? Need
ametid tõin näitena mitte sellepärast, et nendega oleks midagi valesti, vaid põhjusel, et
nii piinlik, kui see ei ole, on
meie riigis juba kivistunud stereotüüp, nagu nendes ametites
töötaksid vaid halli passi omanikud.

mille arvelt saab Martin Helme oma saadikupalga. Meil
on tublisid õpetajaid, kes õpetavad meie lapsi ja annavad
sellega oma panuse ühiskonna
heaolu hüvanguks. Leidub inimesi, kes tegelevad heategevusega ja kes muretsevad rohkem
teiste kui enda heaolu pärast.
Selliseid näiteid võib tuua veel
ja veel, sest Eesti venelased on
Kuid see pole kaugeltki nii! juba ammu edukad ja ettevõtliKui tulla tagasi Martin Helme kud Eesti kodanikud!
väljaütlemise juurde, siis olen
kindel, et normaalsed, haritud Kogu Euroopa, sealhulgas Eesja mõtlemisvõimelised inime- ti seisab juba ammu silmitsi
sed kindlasti ei poolda tema rahvastiku vähenemisega seoarvamust. Isegi need, kes on tud probleemidega. Võib öelkodakondsuse saanud natura- da, et sellest saab suuresti algulisatsiooni korras või need, kes se ka tänane migratsioonikriis.
omavad halli passi, on saavuta- Paljud riigid on ammu mõistnud rohkem kui kõigile tuntud nud inimkapitali suurt väärtust.
rahvasaadik EKREst. Meil on Jääb ainult loota, et ka meie
palju tublisid inimesi. Näiteks riik saab pigem varem kui liiga
ettevõtjad, kes on ehitanud hilja aru, kui oluline on, et kõik
nullist oma ettevõtte, palganud elanikud tunneksid end siin vatöötajaid ja maksavad makse, jalike ja võrdsetena.

Veelkord vene koolist
mise aineks, sattudes poliitilise
pantvangi rolli. Loomulikult nii
eesti kool nagu ka vene kool läbib juba pikki aastaid kestvaid
lõputuid reforme. Sellegipoolest ei kannata eesti kool ega
õpetajad poliitilise surve all,
millega pidevalt tuleb seista silmitsi vene koolidel. Selle surve
peamiseks vahendiks on keel.

Ruslana Veber
Tallinna Volikogu liige
Vene koolidele osutatava poliitilise surve peamiseks vahendiks on keel.
Hiljuti ilmus Postimehe venekeelsel internetiportaalis Lasnamäe linnaosa vanema Maria
Jufereva artikkel pealkirjaga
„Jätame vene kooli kasvõi mõneks ajaks rahule!“. Ma ei saa
mitte nõustuda artikli üldise
suunitlusega ega autori arvamusega, et uue koalitsiooni võimule tulekuga „Õnnestus lõpuks
vene kooli probleemi depolitiseerida. Kõrgeimal tasemel
öeldi välja lihtne idee sellest, et
gümnaasiumiõppe eesmärk on
teadmised, keelt aga saab heade pedagoogide ja õpikutega
selgeks ka mõnede õppeainete
eesti keeles õpetamiseta. [---]
Sisuliselt on 60/40 süsteem hukatuslik gümnaasiumi õpilaste
hariduse ja teadmiste jaoks.“

Tänapäeval ei tule kellelegi
pähe eirata vajadust osata ja
võimalusel ka suhelda riigikeeles. Kuid mingil juhul ei saa
keel olla kaikaks ega piitsaks,
millega taga ajada justkui kohusetundetuid venelasi, kes ei
soovi seda õppida ega rääkida. Viimase paari aastakümne
jooksul on venelaste eesti keele
oskus märgatavalt parenenud,
eriti puudutab see just noori
inimesi. Julgen arvata, et see ei
ole saavutatud tänu 60/40 süsteemi juurutamisele. Muutus on
toimunud inimeste teadvuses,
arasaamas, et keelt osata on vajalik ja kasulik. Sest mida rohkem keeli inimene oskab, seda
edukam on ta nii elus kui oma
ametis. Kunstlikult loodud ja
pealesunnitud 60/40 süsteem
on saanud omamoodi „kolliks“,
kes heidutab nii koolide juhte
(kuidas tagada õppeprotsess,
omamata vajalikku arvu aineõpetajaid, kes vabalt õpetaksid
eesti keeles), õpilasi (paljud ei
saa õppeainest aru ka emakeeles) kui ka oma laste tulevikust
mõtlevaid vanemaid.

Tuleb nõustuda ka M. Jufereva
Ja tõepoolest, juba enam kui arvamusega, et „süsteemi ole20 aastat on vene kool kauple- masolu eeldab üksikasjalikku

läbitöötamist, käsiraamatuid,
uusi metoodikaid. Millestki
sarnasest ei tule 60/40 süsteemi
puhul rääkida.“ Olen korduvalt
ja erinevatel tasanditel rääkinud, et eesti keele võõrkeelena
õpetamise metoodika jätab kõvasti soovida, võib isegi öelda,
et see on eesti keele eesti koolides õpetamise kohmakas järeletegemine! Käsikäes metoodikaga käivad ka õpikud, kus
harva kohtab grammatikareeglite selgitusi mõlemas keeles,
mis annaks võimalust neid paremini omandada ja rakendada.
Olemasolevates õpikutes leidub
hulganisti täielikult adapteerimata, eesti ajalehtedest, ajakirjadest ja raamatutest võetud
tekste. Pakutavad tekstid on sageli lihtsakoelised ega ärata lastes huvi. Enamgi veel, õpikutes
avaldatakse ka materjale, mis
solvavad venelaste inimväärikust, on lubatud otsesed pilked
rahvusidentiteedi suhtes. Minu
hinnangul sai see võimalikuks
„tänu“ sellele, et riik ning iseäranis haridus-ja teadusministeerium, loobus õpikute ja käsiraamatute väljaandmisest ning
nende sisu kontrollimisest. Õpikute koostamine on juba ammu
antud trükikodade kätte, keda
enamasti huvitab ainult tiraaž e
kaubanduslik komponent, mitte
niivõrd õpikute praktiline kasu
ja vajalikkus. Kauaaegse pedagoogina olen enam kui kindel,
et õpikute väljaandmine on riigi
asi. Ja ei ole vaja karta niinimetatud tsentraliseerimist, kus see
oluline ühine töö antakse ministeeriumi ja parimate filoloogidest asjatundjate pädevusse.

Lasnamäe Sotsiaalkeskus Killustiku 16
23.02 kell 11.00 Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva kontsert, esinevad Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
kollektiivid
27.02 kell 16.00 Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva tähistamine, esineb USA õhujõudude Euroopa
orkestri puhkpillikvintett „Winds Aloft“
7.03 kell 14.00 kohtumine Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratasega
Kõikidele üritustele sissepääs tasuta
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Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.ee

Mees saab tööd pesumasinate
operaatori ametikohal Viimsis.Töö
ühes vahetuses,palk kokkuleppel.
Info tel.5018413
Groma Security OÜ pakub tööd
turvatöötajatele Tallinna ja Viimsi
toidukauplustes.Info telefonil
566874177
OÜ ATKO Liinid pakub tööd
bussijuhtidele.
Info tel: 6272713 või 55585632
Ostan vana suvila või krunt
Kasemetsas, Luiges, Muugal.
55591567

Tule luutiheduse mõõtmisele!
Esmaspäeval, 06 märtsil 2017 kell
10-16 toimub Pinna apteegis luutiheduse mõõtmine. Mõõtmise hind
2 euri, vajalik registreerimine.
Lisainfo ja registreerimine telefonil
6001654 või apteegis kohapeal.

Mahtra Hostel

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215.
SKP Invest OÜ ostab
konkurentsivõimelise hinnaga
kasvava metsa raieõigust
aastaringselt. Kontakt: 50 80065,
mets@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

EELK LASNAMÄE PÜHA
MARKUSE KOGUDUS:
teispäeviti kl 18 piiblitund,
pühapäeviti kl 17 jumalateenistus.
12.02.2017 kl 15-17 pärastlõuna
lastele, kl 17 perejumalateenistus
25.02.2017 kl 18 Kiviklubi
gospeliõhtu (house-band, külaline)
Täpsem teave: https://www.
facebook.com/eelk.lasnamae/,
58 004 642
Laupäeval
19.
novembril
kell 13.00
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18. veebruaril

OTSIME PUHASTUSTEENINDAJAID
MIIDURANNA KONSUMI
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Mahtra 44, Tallinn 13812
Тel.: 6 218 828, 6 345 433
www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp

Lindakivi kultuurikeskuses

HEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA
Külalised Soomest
ｋｅｌｌ＠ＱＳＺＰＰ

Jagatakse toiduabi pakke
Sissepääs tasuta
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Jumal on armastus!

Töö kirjeldus
Puhastusteenindaja tööülesandeks on puhastus
tagamine objektil.
Nõudmised kandidaadile
Puhastusteenindaja töö eeldab:
• hoolikust ja täpsust;
• ausust;
• kohuse- ja vastutustunnet;
Ettevõte pakub
• Puhastusteenindaja esmast väljaõpet ja juhendamist.
• Kaasaaegseid töövahendeid ja
tingimusi.
• Täiskoormusega ja osakoormusega tööd, Tallinnas, Tartus ja
Rakveres.
Lisainfo telefonil: 5553 0044

Otsime Eolane Tallinn AS-le

JOOTJAID JA SMA
OPERAATOREID
Finesta Baltic OÜ tegeleb personalialaste konsultatsioonide pakkumisega, personaliotsingu ja tööjõurendiga. Finesta
alustas personalialaste teenuste pakkumisega Eestis 2008. aastal. Tänaseks oleme kasvanud üheks suuremaks
personaliteenuseid pakkuvaks ettevõtteks kohalikul turul.

Töö kirjeldus:
- tööd graafiku alusel: 2 päeva 7:30-19:30, 2 ööd 19:30-7:30, 4 vaba;
- töö liinil.
Nõudmised kandidaadile:
- eelnev kogemus jootjana või SMA operaatorina;
- hea silmanägemine;
- kohusetundlikkus, kiirus ja täpsus;
- valmisolek vahetustega tööks.
Ettevõte pakub:
- töökohta asukohaga Tallinnas Lasnamäel;
- fikseeritud tunnitasu ja boonust;
- tähtajatut töölepingut;
-kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda.
Lisainfo:
Asukoht: Lasnamäe, Tallinn
Töö tüüp: täistööaeg
Võtame ühendust sobivate kandidaatidega.

Kandideerimiseks palume saata oma CV. Heidi Lind 56 911 330
www.finesta.ee

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

Müügile on tulnud 2017 aasta suveks valmiv “B” energiamärgisega
ridaelamu Jõelähtme vallas, Liivamäe külas! Hinnas 4000 euro eest
köök. Külastage kodulehekeülge www.lookodu.eu.
Hinnad 170 000-175 000 eurot.

OPERAATOR
Töötasu alates 1000 € bruto kuus,
millele lisandub tulemustasu.

Kontaktid: Quale Holding OÜ, Martin Mõtus,
55631651, qualeholding@outlook.com

Suur valik profesionaalseid ilutooteid, tarvikuid ja
salongisisustus
Veebruaris kõik
L´Oréal Professionnal
ja Matrix Professional
tooted
-25%
HairLine kauplus/ladu
HairLine kauplus:
avatud uues kohas:
Rotermanni tn. 8, Tallinn
Peterburi tee 34/4, Tallinn
E-R kl. 9.00-19.00
E-R kl. 9.00-17.00
L 11.00-17.00; P 11.00-15.00

TULE

LIINITÖÖTAJA

MEILE

Töötasu alates 800 € bruto kuus,
millele lisandub tulemustasu.

TÖÖLE!

PAKUME
* Väljaõpet kogenud juhendaja käe all
* Kindlat töökohta ja mitmekülgset tööd
* Vahvaid ühisüritusi ja sporditoetust
* Peame meeles tähtpäevi ja toetame perekondlikke sündmusi
Töö toimub kahes vahetuses (L,P vabad), töökoht asub Lasnamäel.

E-pood: www.hairline.ee

Kui sul on eelnev tootmistöö kogemus või tahad õppida uut ametit,
saada oma CV aadressile personal@krimelte.com.
Lisainfo Kristi Loot, tel. 680 5942.

HairLine kauplused Eestis juba 20 aastat!

Tallinna Maxima kauplused ja
tootmistsehhid pakuvad tööd
järgmistele ametikohtadele:

OTSID UUT TÖÖD?
Tule ja avasta uued võimalused tootmisettevõttes
Brenstol OÜ!

PAKUME SULLE:

Tööd tootmises – puidutöölise, operaatori abi, teritaja,
höövlioperaatori ametikohal.
Stabiilset tööd ja hea töö eest väärilist tasu.
Väljaõpet ja toetavaid juhte.
Sõbralikku ja toetavat meeskonda ning meeskonnakoolitusi.
Toredaid ühisüritusi ja kaasaegseid töötingimusi.
Pakume tööd nii ühes kui kahes vahetuses.
Transpordivõimalust Tallinnast ja Maardust.
KANDIDEERIMISEKS:
Saada oma CV ja palgasoov e-mailile: hele@brenstol.ee
Lisainfo telefonilt 52 13 627 tööpäevadel E-R 8:30-16:30ni.
OÜ Brenstol on Eesti kapitalil põhinev edukas puidutööstusettevõte, mis tegutseb aastast 1997.
Ettevõtte tooteportfelli esindab enam kui 50-s riigis üle maailma bränd Thermory, kuhu kuuluvad
termotöödeldud täispuidust terrassi-, voodri- ja põrandalauad ning saunamaterjal. Ettevõtte
peakontor asub Tallinnas ning tootmiskompleks Harjumaal. Grupis töötab ca 250 inimest.
2015.aasta konsolideeritud käive moodustas
27 miljonit eurot, millest 98% moodustas eksport.
Olulisemad sihtriigid on Soome, Saksamaa,
USA, Austria ja Norra.

Thermory

Thermory

Excellence in Wood
Thermorydesign

WWW.THERMORY.COM
Saha tee 25, Loo, Harjumaa

-

VAHETUSE VANEMA ASETÄITJA
MÜÜJA-KASSAPIDAJA
LETITEENINDAJA
KOKK
KORISTAJA
NÕUDEPESIJA

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

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

TÄHISTA OMA TÄHTSAID HETKI
PRIISLE PEORUUMIS, Priisle 10
20-70 kohta
Tasuta parkimine.
Aasta lõpuni ruumi rent TASUTA!

Külastage meie toiduautot
Mustakivi keskuse kõrval (Mahtra 1)
Pakume grillitud kana, seakooti,
värsket friikartulit, erinevaid
kastmeid.
Oleme avatud T-P 12.00-19.00

Võtame vastu tellimusi ka
tel. teel 5531159
www.fritto.ee
Leiad meid ka FB-st

Tellimine ja info tel. 56940175
www.priislepeoruum.ee

SÜNNIPÄEVAD • PULMAD • PEIED • FIRMAPEOD

“LASNAMÄE HEA SÕNUMI KRISTLIKU
KOGUDUSE” JUMALATEENISTUSED
IGAL PÜHAPÄEVAL KL.15.00
LINDAKIVI KULTUURIKESKUSE
2 KRS SAALIS (KOORTI 22).
LASTELE SAMAL AJAL
PÕNEV TEGEVUS ÕPPEKLASSIS.
SOOVIJATELE TOIDUABI.
TERETULEMAST!

Costasolrent.ee pakub kvaliteetset
puhkusemajutust maalilisel Hispaania
lõunarannikul - Costa del Sol

costasolrent
Costasolrent.com
Costasolrent.com

Korterite ja villade rent
Lennupiletite otsing
Autorent

www.costasolrent.ee

COSTA DEL SOL - Malaga - Torremolinos - Benalmadena - Fuengirola - Marbella - COSTA DEL GOLF

Kampaania kestab
6.–19. veebruarini 2017.
Tutvu kampaania
reeglitega myfitness.ee
* Spordikotte jagame kuni kaupa jätkub

Too sõber TASUTA
trenni ja võida
PERSONAALTREENING!
Uuele liitujale
kingituseks
MyFitness
spordikott*

myfitness.ee

Kutsu
sõber
trenni!

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

Pange oma raha
teenima!

KARDINAASJATUNDJA –
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST
UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

KÕIK
KARDINAD

–20% kuni –40%

Hoius

9%
aastas

RIIDED

UUS KAUP!
ODAVAIM EESTIS!

- 30 %

KARDINAD, KANGAD, KODUTEKSTIILID, KÕIK
KÄSITÖÖ JAOKS, MOERIIDED JA AKSESSUAARID

ERIPAKKUMINE!

SELLE REKLAAMI ETTENÄITAJALE SOODUSTUS 10% OSTUST!

UUED SALLID 5 €

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Pakume teenust oma
liikmeskonnale kooskõlas hoiu- ja laenuühistu seadusega.
Täpsemate tingimustega tutvumiseks pöörduge meie
kodulehele või konsulteerige spetsialistiga.

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN
OOTAME TEID MEIE KAUPLUSTES
Lasnamäel – Mahtra 1, Mustakivi Keskus, II korrus
Õismäel – Õismäe tee 107a, Järveotsa Keskus, II korrus

TERE TULEMAST!

Fikseeritud intressimäär kõigile hoiustele!
tasuta
lühinumber

1810 | www.ere.ee

HÜPPA AJAMASINAGA
LEMMIKSAATENI

Proovi
Ajamasinat
1 kuu
TASUTA
» Külasta meid
Lasnamäe Centrumis!

