
Pea kolmandik hääletanutest 
pidas võiduvääriliseks 
Lasnamäe grillimisplatsi 
uuendamist. 

2022. aasta lõpus toimus kolmas Tal-
linna kaasava eelarve hääletus, kus sai 
anda oma hääle ühe või kahe linnaruu-
mi parandamisettepaneku poolt, mis 
esitati eelnevalt toimunud ideekorjele. 
Seekord said hääletajad valida 11 idee 
vahel ning enim poolehoidjaid kogus 
idee number kaheksa, milleks on Pirita 
jõe ääres asuva Lasnamäe grillimisplat-
si uuendamine. Idee teostamine algab 

2023. aastal, projekti realiseerimiseks 
on 2023. aasta Tallinna linna eelarves 
ettenähtud pea 160 000 eurot.  

Idee esitanud Kristina sõnul vajab 
grillimisala uuendamist, sest kui varem 
asus platsil mitu grillimiskohta, kus sai 
vihma kartmata jõe ääres istuda ja šaš-
lõkki küpsetada, siis nüüdseks on jää-
nud vaid üks ajale jalgu jäänud majake. 

Hääletada oli võimalik nii elektroon-
selt kui ka erinevates hääletuspunktides 
kohapeal. Hääli koguti linnaosavalitsu-
se peahoones ning erinevates kauban-
duskeskustes Lasnamäel. Hääletusel 
sai osaleda vähemalt 14-aastane isik, 
kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on 

Tallinn. Hääletada oli võimalik vaid oma 
linnaosa ideede poolt.

Lasnamäel võttis kaasava eelarve 
hääletamisest osa 1780 linnaosa ela-
nikku. Lasnamäe grillimisplatsi uuenda-
mise poolt hääletas kokku 563 inimest. 
Populaarsuselt teiseks sai idee ehitada 
Läänemere tee lähistele eraldiseisev 
väike botaanikaaed. Kolmandale koha-
le maandus ettepanek luua Arbu tänava 
mänguväljakul „Saarepiiga madalseik-
luspark”. 

Aasta esimesel poolel viiakse ellu ka 
2021. aasta kaasava eelarve võiduidee, 
milleks on statsionaarse tualeti rajami-
ne Pae parki.

Elanikelt oodatakse 
ettepanekuid linnamööbli osas 
Kuni 27. jaanuarini on Lasnamäe elanikel võimalik 
jagada infot linnamööbli üldseisukorra, võimaliku 
paigutuse või sootuks puudumise kohta. Saadud 
info läbib põhjalikku analüüsi, mille tulemuste põh-
jal tehakse ettepanek Tallinna keskkonna- ja kom-
munaalametile.

Ettepanekud võivad olla seotud nii pinkide ja 
prügikastide kui ka koerte väljaheidete kastidega. 
Võimalik on asendada kulunud pingid uutega või 
lisada pinke juurde, paigaldada pinkide juurde prü-
gikastid või asendada vanad ja lõhutud prügikas-
tid uutega. Võimalus on paigaldada uus prügikast 
territooriumile, kus pole prügikasti, kuid kuhu ko-
guneb palju jäätmeid. Eelnevalt nimetatud võima-
lused kehtivad ka koerte väljaheidete jäätmekotti-
de punktide kohta. Ainuke tingimus on, et mööbli 
jaoks pakutud koht asuks linnamaal.

Ettepanekuid linnamööbliga seonduvast saab 
jagada e-posti aadressil lasnamae@tallinnlv.ee 
või helistades telefoninumbril 645 7700.

Lasnamäe rattatee kesklinnaga 
ühenduse rajamise II etapp
Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel 
alustati 16. detsembril Lasnamäe rattateed kesk-
linnaga ühendava kergliiklustee rajamise II etapi 
ehitustöid. Tööde käigus rajatakse 1,1 kilomeetri 
pikkune kergliiklustee lõik J. Smuuli teest kuni Val-
ge tänavani. Teelõik kulgeb valdavalt Liikuri täna-
vaga paralleelselt Lasnamäe rohekoridori servas 
ning suundub pärast Võidujooksu tänava ületa-
mist Valgele tänavale.

Rajatava lahenduse puhul on jalakäijate ja 
jalgratturite liiklemisruumid eraldatud. Jalgtee ra-
jatakse sillutiskivist kattega ning jalgrattatee saab 
asfaltkatte. Jooksuharrastajate jaoks rajatakse 
jalgtee äärde koorepurust kattega jooksurada.

Kergliiklustee äärde rajatakse pinkide ja prügi-
kastiga varustatud puhkamistaskud ning jalgrattu-
rite tarbeks paigaldatakse teelõigule rattapump, 
2 rattahoolduspukki ning 12 rattahoidjat. Rajatava-
tele kummikattega rekreatsioonialadele paigalda-
tavate väikevormide hulgas on mitmeid spordi- ja 
mänguvahendeid ning valmib ka plats tänavakorv-
palli harrastajatele.

Ehitustöid teostab ATEMO OÜ. Tallinna linn sai 
projektile toetust Euroopa Liidu struktuurivahendi-
test. Projektdokumentatsiooni koostas OÜ Kesk-
konnaprojekt. Maastikuarhitektuurse lahenduse 
koostas OÜ Lootusprojekt. Ehitustööde teostami-
se lepinguline tähtaeg on august 2023.

Tallinn kehtestas Ülemiste 
ühisterminali detailplaneeringu
Tallinna linnavalitsus kehtestas Rail Balticu Üle-
miste reisiterminali ja seda ümbritseva ala detail-
planeeringu. Planeeringu järgi luuakse Ülemistele 
eri liikumisviise ühendav transpordisõlm, millega 
paraneb oluliselt ühistranspordi kasutusmugavus.
Detailplaneeringu ala hõlmab kokku 11,47 hekta-
rit Lasnamäe Ülemiste asumis. Planeeringuga on 
kavas lubada ehitada Peterburi tee äärde Ülemis-
te reisiterminal, bussijaam ja ärihoone. Planeerin-
guga on kavas muuta trammitee asukohta, luua 
mitu linnaväljakut ning mugavaid ja turvalisi liiku-
misteid jalakäijatele ja ratturitele.

Lahenduse aluseks on 2019. aastal toimunud 
ideekonkurss Ülemiste reisiterminali hoone arhi-
tektuurse lahenduse saamiseks, mille võitis Zaha 
Hadid Architectsi ja ESPLAN OÜ ühistöö.

Jaanuari- ja 
veebruarikuus vastab 
linnaosa vanem 
Julianna Jurtšenko 
elanike küsimustele 
esmaspäeviti 
ajavahemikul 
kella 16–17 
telefonil 645 7780
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Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 
1. jaanuari seisuga 119 092 inimest. 
Detsembrikuuga võrreldes vähenes elanike arv 
28 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Kaasava eelarve konkursi võitja 

Võiduidee — uuendada Pirita jõe ääres asuv grillimisplats — kogus 563 häält.



Aadu Jõgiaas
Lasnamäe eakate nõukogu liige

Rahvusvaheliste uuringute tulemusel on 
teada, et pensioniealiste ja vanemate 
inimeste arv kasvab ülemaailmselt kiire-
mini kui ükski teine vanusegrupp. Eestis 
moodustavad üle 65-aastased elanikkon-
nast ligi viiendikku, prognooside kohaselt 
kasvab eakate osakaal 2040. aastaks ligi 
28 protsendini. Tänased vanemaealised 
on kõrge eani heas füüsilises vormis ning 
väga paljud neist on motiveeritud ühiskon-
da panustama, mistõttu on oluline seda 
igakülgselt võimaldada ning tagada, et 
teenused ning ühiskondlikud süsteemid 

oleksid arendatud koostöös vanemaealis-
tega. Teiste Euroopa riikide vanemaealis-
tega võrreldes tunnevad meie eakaid suh-
teliselt kõrget sotsiaalset tõrjutust, millele 
viitab nende madal osalus vabatahtlikus 
tegevuses ja poliitikas.

Sageli on edukaks lahenduseks nende 
probleemide leevendamisel eakate esin-
dusorganisatsioonide loomine, mis võivad 
olla võrdväärsed partnerid riiklike ja koha-
like omavalitsuste otsuste planeerimisel 
ja elluviimisel. Niisugused eakate esin-
duskogud tegutsevad paljudes Euroopa 
riikides, seda juba alates 1970. aastatest. 
Näiteks Taanis on selline esinduskogu 
igas kohalikus omavalitsuses.

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu 
esimees Andres Ergma alustas Tallinnas 
eakate nõukogude moodustamise idee 
tutvustamist 2017. aastal ning liit sõlmis 
Tallinna linnavalitsusega selleks koostöö-
lepingu. Kõigi Tallinna linnaosade juures 
loodi seejärel eakate nõukogud. Lasna-
mäel alustas esimene eakate nõukogu 
tegevust 12. juunil 2018. aastal ning seda 
kohe edukalt, aga Covid-19 kiire levik, 
seda eriti eakate seas, peatas kõikide 
plaanide realiseerumise. 

>>> LK 3

Sajaprotsendilist vaikust korteris ela-
des eeldada ei saa, kuid korduva ja 
pahatahtlikku rahurikkumise korral 
võib ja peab sekkuma. 

Teili Piiskoppel
Ida-Tallinna piirkonnagrupi juht

Sageli on kortermaja elanike probleemiks 
liialt lärmakad naabrid. Eriti magalarajoo-
nide kortermajade puhul on tavaline, et 
seinad ei hoia kinni valju muusikat, lapse 
nuttu ega koera haukumist. Kas kõlab tut-
tavalt?

Öörahu rikkumine on kestvalt ja kor-
duvalt teist inimest oluliselt häiriva müra 
või valgusefektide tekitamine, nt naabrite 
juurest kostev vali muusika, valjud hää-
led. Sügisest alates, mil inimesed on tu-
basemad, on ka politsei väljakutsete arv 
Lasnamäel öörahurikkumistega seoses 
kasvanud. Politseinikud loomulikult aita-
vad inimesi, kuid enne kui helistad 112, 
tasub mõelda, kas saaks ise midagi ära 
teha, et seda olukorda lahendada. Polit-
sei abi vajavaid inimesi on kogu ööpäeva 
jooksul ning arvesta, et sel ajal, kui lahen-
dame sinu öörahu rikkumise muret, võib 
keegi kusagil meid veel rohkem vajada. 
Seepärast palun mõtle hoolikalt läbi, enne 
kui palud politsei sekkumist – kas oled ise 
kõik endast oleneva teinud, et korrarikku-
mine lõpetada?

Esimene samm on enda teha
Kõige esimene samm on ise naabri uk-
sele koputada ja sõbralikult märku anda, 
et kostev lärm sind häirib. Tihti inimesed 
ei taju, kui vali on tegelikult nende korte-
ris mängiv muusika ning kui hästi see läbi 
seina kostab. 

Sageli eeldatakse, et küllap käib teisel 
pool seina raju pidu valju muusikaga, va-
hel tundub, nagu naaber tõstaks meelega 
mööblit ringi ja peseks pesu ainult öösiti, 
ning mõni on arvanud, et kõrvalkorteris on 
hilistundidel avatud jõusaal. Kuid oma töö-
kogemuse põhjalt tean, et kõige olulisem 
on mitte eeldada, mis toimub teisel pool 
seina. Me tegelikult ei tea kunagi kindlalt, 
mis naabrite juures toimub. Helidel, mis 
sulle tunduvad lärmakad ja segavad, võib 
tegelikult olla lihtne selgitus, mis on sõb-
raliku vestlusega lahendatav. Kui naaber 
probleemi ei mõista, kutsu ta vajadusel 
enda juurde, et ta saaks veenduda, mida 
sina oma korteris kuuled.

Kui probleem naabriga on siiski korduv 
ja ise seda enam lahendatud ei saa, tasub 
järgmise sammuna pöörduda korteriühis-
tu poole. Korteriühistu aitab osapoolte va-
hel luua kontakti, on vajadusel vahenda-
jaks ja nõustajaks.

Kui miski enam ei aita, uni on järjepi-
devalt rikutud ja suhted naabritega sas-
sis, tasub öörahurikkumisest teada anda 
numbril 112. Küllaltki palju jäetakse Häire-
keskusele infoteateid öörahurikkumistest, 
kuid seejuures ei soovita korrakaitsjate 
sekkumist. Lihtsalt infoteate jätmiseks ei 
ole vaja hädaabitelefoni kinni hoida, kurt-
miseks võib ka sõbrale helistada. Paraku 
ei ole sugugi harvad ka olukorrad, kui po-
litsei sündmuskohale jõudes teataja äkit-
selt keeldub edasisest koostööst – ei ava 
ust ega kirjelda oma probleemi ning leiab 
hiljem, et politsei pole piisavalt teinud. Kui 
leiad, et rikkumise lõpetamisest ainult ei 
piisa, siis on võimalus avaldada soovi ka 
selleks, et naabriga edasi tegutsetaks. 
Konsulteerimiseks võta telefoni või e-kirja 
teel piirkonnapolitseinikuga ühendust. Kui 

su mure on tõsine, siis ole ka valmis koos-
tööks ning erinevate lahenduste proovimi-
seks – näiteks koos piirkonnapolitseiniku 
ja naabriga ühiselt kohtumiseks, vajadu-
sel kas või naabriga graafiku loomiseks.

Igapäevased helid  
ei ole öörahu rikkumine
Päevasel ajal tekitatud lärmiga seotud 
reeglid võiksid olla reguleeritud korteri-
ühistu kodukorras, sest selle osas pole 
seadus politseile järelevalveõigust and-
nud. Öörahu rikkumise alla ei kuulu ta-
vapärased igapäevased helid, nt pesu- 
masin, koera haukumine, lapse nutt, ini-
meste liikumine toas, sest igal elanikul on 
talumiskohustus. Kui ikka naabrite väike-
lapse nutt häirib, võiks enne politsei poo-
le pöördumist kaaluda kõrvatroppide või 
-klappide kasutamist või proovida muid 
lahendusi leida. Kõigil on omamoodi elu 
ja graafik, mistõttu peab arvestama, et 
korteris elades endale öösiti haudvaikust 
garanteerida ei saa.
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Eesootav aasta saab olema 
tegevus- ja sündmusrohke
Tulenevalt majanduslikkest prognoosidest 
ning eelmise aasta statistikast on Tallinna 
linna prioriteediks 2023. aastal linlaste sot-
siaalmajandusliku ebakindluse leevenda-
mine, et aidata neil kiire hinnatõusu tingi-
mustes toime tulla. Jätkame Tallinna linna 
pensionäridele hinnatõusu kompenseerimi-
seks toetuste maksmist (nn pensionilisa), 
selle määr tõuseb seniselt 150 eurolt 175 
euroni. Jätkame ka õppeaasta alguse toe-
tuse maksmist ning kui esimesse klassi mi-
neva lapse toetus oli juba eelmisest aastast 
alates 320 eurot, siis 2.–12. klassi mineja 
toetus tõuseb seniselt 50 eurolt 75 euroni. 
Lasteaedades tõusis 1. jaanuarist sõime-
rühmaealise lapse toidukulu katmise piir-
määr 1,80 eurolt 2,70 euroni ja lasteaiarüh-
maealise lapse toidukulu katmise piirmäär 
2 eurolt 3 euroni päevas. Samuti tõusevad 
piirmäärad koolides. See on märkimisväär-
ne otsus, kuna suure hinnatõusu juures on 
mitmed kohalikud omavalitsused jätnud 
toitlustuse küsimuse vanemate õlule, kes 
peab niigi toime tulema muude muredega. 
Samuti on oluline, et vaatamata kütuse suu-
rele kallinemisele on Tallinna linnas jätkuvalt 
tasuta ühistransport. Jätkame ka meie lin-
naosa arendamist, kuigi olukorda arvesta-
des rahulikumas tempos, kui sooviks.

Jätkub Lasnamäe sotsiaalkeskuse 
ehitustöö ning loodetavasti me ikka saa-
me aasta esimeses pooles kolida uutesse 
ruumidesse. Jätkub Seli metsapargi raja-
mine ning teeme ka Pae pargi lubatud re-
konstrueerimistööd. Jätkame ka kvartalisi-
seste teede uuendamist. Mitmed tööd jäid 
eelmisel aastal pooleli, nendega jätkame 
esimesel võimalusel, kui ilmataat lubab, sh 
Katleri-Paasiku piirkonnas oleva parkla ja 
Ümera tänava sisekvartaalsete teede ehi-
tust. Viime lõpule Lasnamäe rattatee kesk-
linnaga ühendamise II etapi tööd. Teeme 
kultuurikeskus Lindakivi hoone välisfas-
saadi remonditöid. Rajame jalgpallihalli 
Punane tn 69 staadionile ning jäähokiväl-
jaku Lasnamäe sportmängude maja Här-
ma kiiruisustaadioni kõrvale. Loomulikult 
tegeleme ka muude küsimustega, nt uue 
linnamööbli paigaldamine. 

Sel aastal on Tallinn Euroopa Roheline 
Pealinn ning sellega seoses on meie linna-
osas tulemas mitmeid üritusi ja tegevusi. 
Hetkel on küll vara detailselt rääkida, mis 
projektid ja mis piirkondades meid täpselt 
ootavad, kuid juba praegu saan kinnitada, 
et Roheline Pealinn toob Lasnamäele uusi 
ja toredaid lahendusi. 

Lisaks tähistame tänavu Lasnamäe  
30. sünnipäeva. Sellega seoses ootab 
meie elanikke sel aastal suurem kultuu-
riprogramm. Peamine osa sündmustest on 
planeeritud ajavahemiku maist septembri-
ni, kuid ka muul ajal toimub uusi sündmusi. 
Loomulikult leiavad aset ka kõik traditsioo-
nilised üritused.

Kui naaber ei lase magada

Meelespea! 

• Öörahu kehtib tööpäeviti kell 22–6 
ning reedeti ja laupäeviti 24–7.

• Kui sinu naabriks on hilisema eluvii-
siga inimene, proovi temaga esmalt 
rääkida ja kokkulepped saavutada.

• Kui naaber pahatahtlikult ja kordu-
valt rikub sinu ja teiste elanike rahu 
ja heaolu, siis konsulteeri korteri-
ühistuga.

• Kui häiriv müra leiab aset öörahu 
ajal ning selle tõttu on sinu heaolu 
või turvalisus häiritud, helista 112.

• Kui öörahu rikkumised on pidevad, 
naaber ei tee koostööd, räägi mu-
rest piirkonnapolitseinikule.

Lasnamäe eakate nõukogu tegevusest

Lasnamäe eakate nõukogu järg-
mine kohtumine toimub avatud 
koosolekuna 7. veebruaril 2023 al-
gusega kell 14 Lasnamäe linnaosa 
valitsuse I korruse saalis.
Ettekandega „Erakorralised ter-
visehäired“ esineb Lääne-Tallinna 
Keskhaigla juhatuse esimees Arkadi 
Popov. Koosolek toimub eesti keeles. 
NB! Kohtade arv on piiratud, eel-
registreerimine telefonil 645 7719 
või e-posti aadressil eve.annus@
tallinnlv.ee. Osalejate turvalisuse ta-
gamiseks palume kohale tulla ainult 
tervena, haigussümptomite korral 
aga jääda koju. Kui osaleja pärast 
registreerimist mingil põhjusel ei saa 
tulla, tuleb sellest teada anda maini-
tud kontaktandmetel.

Tallinna Haigla projektijuht Sven Kruup Lasnamäe eakate nõukogule  
projekti hetkeseisu tutvustamas. 



Lennuväljale lisaks võisid ameeriklasi 
huvitada veel kaks objekti.

Sõltuvalt konkreetse riigi seadusest ja salas-
tatuse tasemest avalikustatakse teatud aja 
möödumisel vanu dokumente ja fotosid, mis 
on ajaloohuvilistele väärtusliku info asen-
damatu allikas. Ameerika Ühendriikides on 
selliseks tähtajaks üldjuhul 50 aastat – see 
on ka loogiline, sest poole sajandiga muutub 
maastik, endised rivaalid saavad liitlasteks 
(mitte alati) ja valdav enamus toona aktiivselt 
ühest või teisest sündmusest osa võtnud ini-
mesi lahkub siit ilmast. Seega saame aasta-
kümneid pärast külma sõja lõppu uudistada 
mh ka Ameerika Luure Keskagentuuri ehk 
CIA pilte, mida tehti Lasnamäelt 1960. aas-
tatel. USA hakkas aktiivselt kasutama satel-
liite Nõukogude Liidu ja teiste geopoliitiliste 
oponentide alade pildistamiseks juba 1950. 
aastatel ning tehnoloogia arenguga muutus 
see aina ohutumaks – teatavasti tehti luure-
fotosid enne seda lennukitelt ja alati oli risk, 
et lendur saab surma või langeb vangi, nagu 
ka juhtus Jekaterinburgi lähistel 1960. aas-
tal Francis Gary Powersiga (ta vahetati välja 
alles paari aasta pärast, sellele sündmusele 
on pühendatud Spielbergi film „Spioonide 
sild“).

Militaarne minevik
Vähesed teavad, kuid suur osa tänapäeva 
Lasnamäest liideti Tallinnaga alles 1975. 
aastal – linnapiir kulges pikalt mööda Mus-
takivi tee trajektoori. Sügaval Nõukogude 
ajal oli Lasnamäe läbi ja lõhki militaarne ob-
jekt. Muidugi on piirkonna ajalugu sõjaväe 
tegevusega seotud olnud sajandeid ning 
võib öelda, et jätkus juba väljakujunenud 
tava. XIX sajandi lõpus rajati Uuslinna sõ-
javäelinnak, sellest itta jäid laskeharjutuste 
jaoks mõeldud alad, kuhu esimese maail-
masõja eelõhtul tuli sõjaväelennuväli. Eesti 
ajal sai see olulise laienduse ning pärast 
teist maailmasõda laiendati seda veelgi. 

Nagu ikka taoliste objektide puhul kom-
beks, pidid lennuväljaga mitteseotud ko-
halikud elanikud (nt ümberkaudsete talude 
asukad) alati olema valmis dokumentide 
kontrolliks. Iseenesest polnud lennuvälja 
asukoht saladus – MIG seeria hävituslen-
nukid tõusid õhku suure lärmiga ning nende 
lennukoridor kulges osaliselt Kadrioru ko-
hal. Nõukogude linnavõimudele polnud see 
olukord meeltmööda ja lõppkokkuvõttes vii-
di 1970. aastal polk Lasnamäelt Haapsallu. 
Lennuraja kasutus jätkus langevarjuhüpete 
ja motospordi tegevuspaigana.  

Mitte ainult lennuväli
Lennuvälja kõrval võisid ameeriklasi huvi-
tada veel kaks objekti. Esiteks Nõukogu-
de Liidu keskvõimule allunud ja muuhul-
gas ka sõjaväe ja tuumavaldkonna tarvis 
seadmeid tootnud Dvigateli tehas. Kuigi 
satelliidi- või aerofotodega läbi tsehhide 
katuste ei näe, võis see materjal olla kasu-
lik lisandus kohapeal tegutsenud agentide 
kogutud infole. Pole kahtlust, et tuhandete 

Dvigateli tööliste hulgas leidus neid, kes 
andsid üht-teist teada ka USA luure esin-
dajatele. Tehase töölistele pandi pidevalt 
südamele, et riigisaladuse välja lobisemi-
sele järgnevad karmimad sanktsioonid, 
kuid vaevalt oli kaitse 100%.

Lisaks tundsid ameeriklased huvi Valge 
(toona Lasnamäe) tänava kandis asunud 
raadiosaatejaama vastu. 1929. aastal ta-
valise raadiosignaali edastamiseks ehita-
tud mastid lasti õhku teise maailmasõja 
alguses, kuid pärast sõda on nii mõnelgi 
plaanil ja kaardil raadiosaatejaam alles. 
Üle Eesti levis raadiosignaal Türilt, seega 
oli Lasnamäe jaama  otstarve muutunud 
militaarseks. Siiski puudub täpsem info, 

mis aastal jaam lakkas olemast ja maha 
võeti. Kui vaadata 1960. aastate Tallinna 
kaarte, ei leia me sealt üldjuhul kuigi pal-
ju viiteid lennuväljale. Kaartidel on selle 
asukohas põllud ja imelikult käänulised 
teed. Säilinud fotoplaanidel on ala kaetud 
hoopis metsaga. Ometi hõlmas lennuvälja 
linnak koos abihoonetega ligi poole prae-
gusest Lasnamäest. Seega ongi ainsaks 
ammendavaks allikaks CIA luurefotod. Kui 
ameeriklased otsisid poole sajandi eest 
Nõukogude Liidu läänepoolse kaitse nõrku 
kohti ja detaile salastatud sõjaväetööstuse 
kohta, siis meie leiame põnevat kodukandi 
ajalugu, mis on tänapäeval kõigile hõlp-
sasti kättesaadav.

Lõunapoolne linnak asub tänapäeva Punase ja Pinna tänavate kandis.
https://www.mil-airfields.de

Nõukogude lennuvälja lennurada kulges tänapäeva Linnamäe tee kandis.
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Korteriühistu infopäevad 
Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub linna-
osa korteriühistute esindajaid osa võtma 
infopäevast, kus käsitletakse teemana 
kriisitarkuse tõstmist linnaosas. 

Infopäevade lektoriteks on Tallinna 
munitsipaalpolitsei ja päästeameti esin-
dajad. 

Aeg ja koht: 25. jaanuaril kell 17 (eesti 
keeles) ja 26. jaanuaril kell 17 (vene kee-
les) Lasnamäe linnaosa valitsuse (Pallas-
ti 54) I korruse saalis. 

Lisainfo: Danel Suurtamm, Lasna-
mäe linnaosa valitsuse linnamajanduse 
osakonna juhataja asetäitja, e-post danel.
suurtamm@tallinnlv.ee, tel 645 7761.

Kultuurikeskus Lindakivi
J. Koorti 22, tel 646 2411, www.lindakivi.ee
28.01 kell 18.00 – Tantsuõhtu. Muusika 
ansamblilt For You. Pilet 7 eurot.
11.02 kell 18.00 – Tantsuõhtu. Muusika 
ansamblilt Black & White. Pilet 7 eurot.

Lasnamäe sotsiaalkeskus
Punane 36, tel 621 8998, 5301 0410
01.02 kell 14.00 – Lasnamäe sotsiaal-
keskuse kollektiivide kontsert Põhja-Tal-
linna sotsiaalkeskuses.
07.02 kell 15.00 – Trio Romance kontsert.
NB! Üritustel osalemiseks on vaja eelne-
valt registreeruda, kohtade arv on piira-
tud.

Lasnamäe noortekeskus
Punane 69, tel 5556 7784
Üritused:
19.01 kell 18.00 – BrainTalks sarja koh-
tumine erivajadustega lastega tööle spet-
sialiseerunud Daria Lunevaga. Kohtumi-
se teemaks on konfliktide lahendamine 
ja emotsionaalne intelligentsus. Vanusele 
10+.
20.01 kell 18.00 – Rollimäng „Psühhiaat-
riahaigla“. Vanusele 12+.
24.01 kell 18.00 – Kirbuturg.
25.01 kell 16.00 – Piljarditurniir. Vanusele 
12+.
27.01 kell 18.00 – Loovkirjutamise töötu-
ba. Vanusele 13+.
02.02 kell 16.00 – Uisutamine Tondiraba 
pargis (tasuta). Vanusele 13+.

Klubikohtumised: 
Esmaspäeviti kell 17.30 inglise kõne-
keel. Vanusele 14+.
Teisipäeviti kl 17 jooga. Vanusele 10+.
Kolmapäeviti kl 17 piljard. Vanusele 12+.
Neljapäeviti kl 18.00 mängude loomine. 
Vanusele 13+.

Üritused jaanuari-  
ja veebruarikuus 

Mida otsis CIA Lasnamäe veergudel?

>>> LK 2

Reeglina on kõigil tegutsevatel eakate nõu-
kogudel kindel kokkulepitud päev ühisel 
koosolekul osalemiseks, tavaliselt üks kord 
kvartalis. Eakate nõukogu esimeheks on 
Tallinnas kõikjal linnaosavanemad ja tema 
asetäitjaks on enamasti sotsiaalvaldkonna 
ametnik. 

Eakate nõukogu koosolekutel on tava-
pärane, et linnaosavanem jagab oma linna-
osavalitsuse sündmuste kohta teavet, selgi-
tab ühtlasi laiemalt tagamaid jne. Tavaliselt 
esitatakse talle ka täpsustavaid küsimusi. 

Tänu sellele on nõukogude liikmed väga 
hästi informeeritud kohalikust elust-olust 
ning oskavad suurepäraselt anda linna-
osavalitsusele ka omapoolseid soovitusi. 
Nõukogude liikmete silmaring on tänu regu-
laarsetele kohtumistele oluliselt laienenud 
ja nad oskavad varasemast tunduvalt pare-
mini uusi elulisi probleeme või puudusi mär-
gata ja kohalikule omavalitsusele edastada.   

Pärast viimast kohalike omavalitsuste 
valimisi 2021. aastal asus linnaosavane-
ma ametikohale Julianna Jurtšenko, kes 
on koos oma asetäitja Anu Ausiga aktiivselt 
tegelenud Lasnamäe linnaosa eakate nõu-

kogu tegevuse taasaktiviseerimisega. Re-
gulaarselt toimuvad koosolekud ja  nendele 
on tavaliselt kutsutud esinema ka välisküla-
lised, et anda võimalikult rohkem teadmisi 
Tallinnas toimuvast. Möödunud aasta vii-
mastel koosolekutel olid meil külas Tallinna 
Haigla projektijuht Sven Kruup ja Tallinna 
Kunstihoone juht Paul Aguraiuja.

Tänu sellisele tegevusele on eakate 
esinduskogud kohalikes omavalitsustes 
otsustusprotsesside mõjutajad ja aitavad 
avalike teenuste kohta linnaosavalitsu-
se territooriumil elavatele eakatele teavet 
edastada.



Rohelise pealinna aasta saab 
ametlikult alguse mitme suurü-
ritusega, muu hulgas toimuvad 
keskkonnateemalised töötoad 
raamatukogudes, koolides ja 
lasteaedades.

Rohelise pealinna programmis 
on 2023. aastal põnevaid tegevu-
si kõigile Tallinna elanikele. Juba 
on toimumas mitmed konkursid, 
keskkonnateemaline õppeaasta 
ja Prügihundi liigiti jäätmete ko-
gumise programm Tallinna kooli-
des ja lasteaedades.

Paljud projektid ja tegevused 
keskenduvadki keskkonnatead-
likkusele. „Olukorras, kus tarbime 
maa ökoloogilisi ressursse mitu 
korda rohkem, kui loodus suu-
dab neid taastoota, tuleb väga 
selgelt aru saada, et keskkonna-
hoidlikkus peab olema meie kõigi 
elementaarne mõtteviis.  Muud 
valikut lihtsalt ei ole. Seepärast 
kutsume mitmesuguste rohelise 
pealinna ürituste ja programmide 
kaudu keskkonnateemadel kaa-
sa mõtlema ka kõiki linnakoda-
nikke, et  paremini mõista, miks 
on vaja hoida elukeskkonda ning 
kuidas iga inimene saab ise pa-
remini keskkonnahoidu panusta-
da,“ ütles rohelise pealinna juht 
Krista Kampus.

Euroopa rohelise pealinna 
avanädalavahetusel 19.–21. jaa-

nuaril toimub linnas mitu olulist 
sündmust, nende hulgas 20. jaa-
nuaril ka Tallinna Euroopa roheli-
se pealinna aasta avakonverents 
jätkusuutlike linnade teemal, 
mille avavad Euroopa Komisjoni 
keskkonna, ookeanide ja kalan-
dusvolinik Virginijus Sinkevičius 
ja linnapea Mihhail Kõlvart. Järg-
misel päeval, 21. jaanuaril leia-
vad Tallinna keskraamatukogu 
raamatukogudes aset koolitused 
ja töötoad, kus käsitletakse kesk-
konnateemasid, alates digiprügi 
koristamisest ja taaskasutusest 
kuni maitse- ja toataimede kasva-
tamise, linnaaianduse ja seemne-
paberite tegemiseni. Kõik töötoad 
on tasuta ja eelregistreerimisega. 

21. jaanuari õhtul toimub Eu-
roopa rohelise pealinna pidulik 
avatseremoonia, kus antakse 
Tallinnale üle Euroopa rohelise 
pealinna tiitel. Avatseremooniast 
teeb ülekande ETV. Tallinna Eu-
roopa rohelise pealinna aasta 
põhiteemad on elurikkuse hoidmi-
ne, kliima, rohetehnoloogiad ning 
kestlikest põhimõtetest lähtuv 
juhtimine. Samuti on võetud ees-
märgiks kaasata rohepealinna te-
gemistesse nii tallinlasi, kohalikke 
ettevõtteid kui ka vabaühendusi. 

Lisainfot kõigist Tallinna ro-
helise pealinna sündmustest 
ja tegevustest leiab aadressilt 
greentallinn.ee.
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Tallinna kunstihoone avas kapi-
taalremondi ajaks uue näituse-
paviljoni Lasnamäel Lindakivi 
keskuse kõrval. Kultuuriasutus 
jätkab Lasnamäel kvaliteetsete 
näitustega, mitmekesistab pub-
likuprogramme ja korraldab ko-
gukonda kaasavat tegevust nii 
eesti kui ka vene keeles. 

Johanna Jolen Kuzmenko

Tänapäeva kunstimaailm on to-
hutult rikkalik, sest kunstnikud on 
loomingus vabad ja saavad ins-
piratsiooni kõigest enda ümber. 
See tähendab, et vahel võtavad 
nad ette ühiskonna valupunktid 
ja näitavad oma loomingus prob-
leeme ning murekohti, mida võib 
vaatajatena olla raske vastu võtta. 
Miks see vajalik on? Sest kunstis 
on võimalik osutada mitmesugus-
tele probleemidele ja läbi mängida 
olukordi, mis päriselus ei ole või-
malikud. 

Ühiskonnakriitiliste teoste kõr-
val on alati koht ka isiklikele lu-
gudele, visuaalsetele kirevatele 
eksperimentidele ja kunstnike si-
sekaemusele. Minu jaoks on nüü-
diskunst nagu assortiikarp, sest 
galeriides eksponeeritud teosed 
on temaatiliselt seinast seina ja 
kõik näitused ei pruugi igaühele 
meeldida. Kui ma kunstikriitikuna 
näitustel ringi käin, siis ei saa ka 
mina kõigi teostega alati kontakti. 
Selles peitub oma võlu, sest vaa-
tajana galeriisse minnes ei tea ma 
kunagi ette, et mis mind seal vastu 
võtab või mis mulje ja emotsioo-

ni sealt saan. See on täiesti nor-
maalne, et kõik näitused ei meel-
di. Täpselt nii on ka raamatute, 
filmide ja teatrietendustega. 

Kunstihoone ajaloost 
Tallinna kunstihoone, mis avas 
äsja oma paviljoni Lasnamäel, on 
Eesti üks kõige vanemaid näituse-
asutusi ja esindab hästi kunstimaa-
ilma mitmekesisust. Kuidas nii? 
Kunstihoone on Eestis pika ajaloo-
ga näitusemaja: see asutati juba 
1934. aastal. Nende aastakümne-
te jooksul korraldati Vabaduse väl-
jaku hoones hulk näitusi. Praegu 
töötab kunstihoones kolm kuraa-
torit, kelle töö on luua uusi näitusi. 
Nemad panevad kokku näituse-
programmi ja igaühel neist, Siim 
Preimanil, Tamara Luugil ja Corina 
L. Apostolil on oma käekiri. Kuns-
tihoone näitustega kaasneb alati 
trükisevalik, kus on näituse kohta 
lugemismaterjali nii lastele kui ka 
täiskasvanutele. Kunstihoone pa-
nustab sellesse, et kõik materjalid 
oleksid kättesaadavad nii eesti, 
vene kui ka inglise keeles – see on 
kõigi külastajate jaoks positiivne. 

Tänapäevased näitused anna-
vad lisaks visuaalsele elamusele 
tihti edasi ka kuraatori kujutlust. 
Kuraatorid kirjutavad, mis teemal 
näitus on, miks nad just sellised 
kunstiteosed valisid ja tihti tut-
vustavad ka näitusel eksponeeri-
tud kunstiteoseid. Tekstid aitavad 
murda kunstiteose ja vaataja bar-
jääri, sest kui vahel tekib mõnda 
tööd vaadates tunne, et sellest ei 
saa aru, on abi kuraatori saate- 

sõnast. Kuid see ei tähenda, et 
kõiki tekste peaks lugema. Näitusi 
võib kahtlemata käia vaatamas ka 
üksnes visuaalse elamuse pärast, 
teoste tähenduse üle ei ole vaja 
mõelda.

Küsimuste tekkimisel…
Minu jaoks on kunsti vaatamise 
juures üks kõige maagilisemaid 
aspekte just vabadus, mis mul vaa-
tajana on, sest kunstiteoste tähen-
dused ei ole kivisse raiutud. Mina 
näen teoste vaatamist järgmiselt: 
arvestan kunstniku ja kuraatori loo-
dud tähenduste ning visioonidega, 
kuid minul vaatajana on õigus luua 
oma suhe teosega. Näitusesaalis 
on igal külastajal õigus vaadata 
teoseid oma mätta otsast. 

Vahel võivad teosed häirida või 
tekitada küsimuse, miks on eks-
poneeritud sellist objekti. Iga nii-
sugust hetke näitusesaalis tasub 
enda jaoks tähele panna, sest on 
täiesti normaalne, et kunst tekitab 
mitmesuguseid reaktsioone. Las-
namäe paviljonis on lisaks kuraa-
tori trükistele saalis ka töötajad, 
kes räägivad hea meelega näitu-
sel esitletud teostest, kui midagi 
kripeldama jääb. 

Üldiselt korraldavad külastus-
juhid igal nädalal regulaarseid 
ringkäike ja saalis olles vastavad 
ka külastajate küsimustele teos-
te kohta. Peale külastusjuhtide ja 
kuraatoritekstide on saalis alati ka 
kolmas infoallikas: kuraatori või 
kunstniku intervjuu, kus eksposit-
siooni koostajad räägivad vabas 
vormis sellest, kuidas ja miks nad 

just sellise näituse kokku panid. 
Lasnamäe paviljon on uus, kuid 
kunstihoone töötajad annavad 
endast parima, et võtta Lindakivi 

keskkonnast maksimum ja tuua 
ajutisse näitusemajja kõik see, 
mis edukalt toimis Vabaduse väl-
jaku ajaloolises hoones.

Kaasaegne kunst on ühiskonna peegelpilt

Tallinna Euroopa rohelise pealinna aasta algab mitme põneva üritusega
Tallinna rohelise pealinna sündmused
21. jaanuar • Euroopa rohelise pealinna avamisüritus, kus Tallin-
nale antakse üle Euroopa rohelise pealinna tiitel.
Märts • Rohetärnid restoranide nädala menüüdes. Restoranid 
saavad lisada tärne menüüs toitudele, mille keskkonnajalajälg on 
väiksem.
9. mai • Euroopa päeva tähistamine 150 puu istutamisega koos 
Laulupeo SA-ga. Kavas on ka istikute ja seemnete laat ning töö-
toad ja seminarid.
1.–18. juuni • Linnaruumi festival „Tulevik on täna(v)“. Festival 
kutsub linlasi kliima, elukeskkonna ja linnaruumi teemadel kaasa 
mõtlema, tegutsema, vaatama, kogema ning mõtlema ja avas-
tama.
2.–4. juuni • Vanalinna päevade raames eriprogramm „Vanalinn 
kui roheline elukeskkond“
30. juuni – 2. juuli • Keskkonnahoidlik noorte laulu- ja tantsupidu
31. august – 16. september • Läänemere-äärsetele linnadele 
suunatud kampaania mererandade puhastamiseks väikeprügist. 
Toimub koostöös Helsingi linna, Let´s Do It World jt partneritega.
14.–17. november • Roheinnovatsiooni nädal: Tallinn Cleantech 
EXPO, Cleantech Forum Europe, Targa linna konverents.

Terve aasta
• Elurikkuse talgud – talgute programm, kus linnakodanikud saa-
vad kaasa lüüa, et oma elupiirkonna elurikkust toetada.
• Prügihunt – lasteaedades ja koolides jäätmete liigiti kogumise 
kampaania.
• Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta Tallinna lasteaedades ja 
koolides.
• Rohelise pealinna seminarid, loengud ja õpitoad Botaanikaaias.

Rohetehnoloogia keset Lasnamäge – iseliikuv buss tegemas proovisõitu 
Saarepiiga sillal. Tallinna strateegiakeskus.

Kunstihoone näitused ja haridusprogrammid on Lasnamäel tasuta,  
et kõigil oleks ligipääs kaasaegsele kunstile. 
Tallinna Kunstihoone, Kaisa Maasik.
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2023. aastal alustatakse Las-
namäel mitme suure objekti 
ehitust ning mitme tänava re-
konstrueerimist. Olulist rõhku 
pannakse seejuures jalakäijate 
vajadusele.

Vladimir Svet
abilinnapea

Teadupärast ei saa Tallinn kuna-
gi valmis – linn on elav organism 
ning on igati loomulik, et igal aastal 
lisandub linnapilti uusi uhkeid täna-
vaid, ilusaid parke, mugavaid pinke 
ja keskkonnasäästlikke valgusteid. 
Ka alanud aasta pole erandiks: 
rekonstrueerime üle linna mitmeid 
tänavaid ning mõned neist asuvad 
ka Lasnamäe linnaosas. Viimased 
kriise täis aastad on mõjutanud 
ka ehitusturgu ning paratamatult 
peame uute objektide rajamisel ar-
vestama plaanitust suuremate väl-
jaminekutega. Siiski on hea meel, 
et saame edasi liikuda mitme kaua 
oodanud taristu objektiga.

Uuendamist ootavad 
Varraku ja Peterburi tee
Tänavu plaanime alustada Varra-
ku tänava rekonstrueerimist. Te-

gemist on küll suhteliselt väikese, 
kuid see-eest hästi olulise tänava-
ga, kuna lisaks kohalikele elanikele 
läbib seda mitu bussiliini ning täna-
val tegutseb neli haridusasutust. 

Pärast uuenduskuuri on Var-
raku mugavam ja ohutum, lisame 
juurde haljastust ja rajame kõnni-
teed sinna, kust need praegu puu-
duvad. Ees seisab ka Peterburi 
tee rekonstrueerimise projekteeri-
mine. Tee, mis on üks olulisemaid 
Tallinna n-ö linnaväravaid ja mida 
igapäevaselt kasutavad tuhanded 
autojuhid, on ajale jalgu jäänud: ei 
piisa uue teekatte panemisest ning 
seepärast on vaja remont kogu 
pikkuses ette võtta. 

Kui kõik sujub hästi, algab Pe-
terburi tee rekonstrueerimine juba 
2024. aastal või isegi varem Maja-
ka ja Väike-Paala tänavate vaheli-
sest lõigust.

Tänavate rekonstrueerimine on 
üldjuhul pikk ja kohalikele elanike-
le mõneti väsitav protsess: mida 
suurem objekt ette võetakse, seda 
pikemalt tööd kestavad. See on ka 
arusaadav, sest vahetusele läheb 
maa-alune taristu ja muutub ka tä-
navaruum. Seepärast pean väga 
oluliseks, et kohalikel elanikel oleks 
rohkem võimalusi kaasa rääkida ja 
tänavate projektidele oma tagasisi-
det anda. See on meile väärtuslik 
info, millega üritame alati arves-
tada. Tänavu alustame ka Valge 
tänava rekonstrueerimise projekti 

ettevalmistamist ning peagi tutvus-
tame seda ka lasnamäelastele.

Roheline Lasnamäe
2023. aastal on Tallinn uhkusega 
Euroopa roheline pealinn. See ei 
ole pelgalt tiitel, see on mõtteviis. 
Panustame linnalooduse arenda-
misse iga-aastaselt ning nii ka tä-
navu. Ees ootab Pae pargi korras-
tamine. Kunagise karjääri kohale 
rajatud park on tuhandete lasna-
mäelaste lemmikpaik jalutamiseks, 
spordi tegemiseks ja arvukate üri-
tuste külastamiseks. Pargiinventar 
jääb siiski ajapikku vanemaks ning 
vajab väljavahetamist. Uus pere-
mänguväljak valmib ka Lasnamäe 
teises otsas: Seli asumi keskel. 
Sinna tekib uusi võimalusi ajaveet-
miseks nii lastele ja spordiharrasta-
jatele kui ka koertele. Üks olulise-
maid rohealasid, mille lähiaastatel 
Tallinna rajame, on Klindipark. See 
ligi 9 kilomeetri pikkune lineaarpark 
avab jalutajatele Lasnamäe klindi 
kogu selle ilus ja liigirikkuses. Par-
gi ehitame minimaalse sekkumise-
ga loodusesse, et võimalikult palju 
väärtuslikku alles jääks. 

Sellega seonduvalt tekib lin-
naruumi ka uus kergliiklustee Pal-
lasti ja Ilvese sildade vahele. Kuna 
viimase juurde sai natuke rohkem 
kui aasta eest ka rajatud Siug, mis 
võimaldab mugavalt üles-alla lii-
kuda mitte ainult jalgratta, vaid ka 
näiteks lapsevankriga, on see eriti 

hea uudis paljudele noortele laste-
vanematele. 

Mõeldud on ka ratturitele
Häid uudiseid on ka rattasõpradele: 
tänavu valmib Kadrioru ja Tondi-
raba parkide vahelise jalgratta- ja 
jalgtee II etapp, mis kulgeb Smuuli 
teest Valge tänavani. Võib öelda, 
et tegemist on omamoodi pargiga 
– ratturite ja jalakäijate teed kulge-
vad paralleelselt, kuid teineteisest 
eraldi. See on õige ja turvaline 
lahendus mõlema liiklejate grupi 
jaoks. Uus haljastus, pingid, ratta-
parandusjaamad ja välitrenažöörid 
loovad mugava ja ilusa linnaruumi. 

Ka teistesse kohtadesse üle kogu 
Lasnamäe kerkib uusi joogivee-
kraane, lisame uusi pinke ning vahe-
tame välja vanu. Mitme mänguväl-
jaku juurde kerkivad statsionaarsed 
tualetid – mugava jalutuskäigu võti. 
Selleks, et olla keskkonnasäästlik ja 
raha kokku hoida, läheb Tallinn ak-
tiivselt üle LED-valgustitele. Viima-
sed vanad valgustid peaksid plaa-
nide kohaselt linnaruumist kaduma 
kahe aasta jooksul. Tööd on palju, 
kuid olen kindel, et saame hakkama 
ja saavutame püstitatud eesmärgid. 
Peagi on Lasnamäe veelgi mõnu-
sam paik, kus on hea olla igas va-
nuses tallinlasel.

Eelmise aasta lõpus toimusid Rumee-
nias Bukarestis Euroopa Taekwondo 
WT laste meistrivõistlused. Parima 
tiitli saamiseks tuli kokku 167 osale-
jat vanuses 10–12 aastat 23 Euroopa 
riigist. Eesti võistkonda esindas noor-
sportlane Marie Majuri Katleri Shogen 
Clubist. 

Marie Majuri A-divisjoni kaalukategoorias 
(27kg) võistles peale meie sportlase veel 
viis vastast. 

Esimeses matšis läks Marie vastamisi 
tugeva Rumeenia sportlasega – riigi meist-
rivõistluste ja Balkani piirkonna võitja Hel-
ga Maria Busuiociga. 

Esimene ring sai võidetud varakult. 
Ringi lõpus, kui seis oli 15:8 meie ka-

suks, suutis Marie anda rumeenlasele ras-
ke tornaado jalalöögi ja sai 5 punkti, lõpe-
tades ringi 12-punktilise eduga. 

Teises ringis oli rumeenlannal esialgu 
12 punkti edumaad (10:22), kuid tänu Ma-
rie treeneri taotletud videokordusele õn-
nestus tõestada, et hetkel enne rumeen-
lanna viimast lööki lõi Marie jalaga vastu 
pead. 

12-punktiline vahe tühistati ja võitlus 
jätkus. 

Marie näitas suurt võidutahet ja praktili-
selt röövis 30 sekundiga võidu rumeenlan-
na käest (28:24). 

See oli suursugune võitlus poolfi naali 
pääsemise õiguse eest.

Kõigest neli tundi hiljem toimunud tei-
ses matšis jäi Marie alla Moldova sportla-
sele, saavutades kolmanda koha ja saades 
nüüd kolmekordseks Euroopa meistrivõist-
luste medalivõitjaks. 

Selle aasta suve saavutas ta Euroopa 
klubide meistrivõistlustel teise koha.

Uus aasta toob Lasnamäele parkide korrastamist ja teedeehitust

Taekwondo Euroopa 
laste meistrivõistluste 
pronksmedal läks 
Lasnamäe klubi sportlasele

Marie Majuri.

Ees ootab meid muuhulgas Pae pargi korrastamine.



• Teen vanad slaidid ja must val-
ged negatiivid failideks. Arvutis 
vaatamiseks. Ühe faili hind 10 sen-
ti.   53985111 Nõmmel

• Soodne korteriremont vilunud 
meistrilt. Maalritööd, tapeetimine, par-
ketipaigaldus. 56241861 Martin

• Hea korteriomanik! Soovin osta kor-
terit. Võib olla remonti vajav. Helista 
58106909

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

Piletihinnad ja lahtiolekuajad
E–N kl 11.00–20.00 – 5 eurot 

lapsed vanuses 12–19 aastat ja pensionärid: 
3 eurot kl 11.00–16.00.

R–P kl 10.00–21.00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 12–19 aastat ja pensionärid: 

5 eurot.
Kuni 12-aastased lapsed tasuta. 

Saun on suletud 
18., 25. ja 31. jaanuaril,  
8., 15. ja 22. veebruaril

translate@krabugrupp.ee

tõlgime.ee


