
Lasnamäe linnaosa valitsus korral-
dab 2022. aasta novembris-detsemb-
ris taas abipakkide jagamise, mille 
raames linnaosavalitsus toetab toidu-
ainete pakiga oma linnaosas elavaid 
üksikuid vanaduspensionäre, kelle 
sissetulek jääb alla 654 euro.

Abipaki taotleja peab vastama järg-
mistele tingimustele:
● teie rahvastikuregistrijärgne elukoht 
on Lasnamäel;
● elate oma kodus üksi (korterisse ei 
ole kedagi peale teie sisse kirjutatud);
● saate vanaduspensioni ning teie kuu-
sissetulek on väiksem kui 654 eurot.

Abipakke väljastatakse 14.–18 no-
vembrini kl 9–17 Lasnamäe linnaosa 
valitsuses (Pallasti 54) ning eelnev re-
gistreerimine ei ole vajalik.

Abipakk koosneb erinevatest toi-
duainetest, need on pakendatud ühte 
suurde kotti, mille kaal on orienteeruvalt 
5 kg. Selleks, et pakki oleks mugavam 
ära viia, soovitame kaasa võtta rataste-
ga koti.

Kui on küsimusi seoses abipakkide 
jagamisega, siis saab helistada tööpäe-
vadel kell 9–16 Lasnamäe linnaosa va-
litsuse infotelefonil 645 7700 või saata 

e-kirja aadressil Lasnamae@tallinnlv.ee.  
Abipaki kättesaamiseks tuleb vastata 
eelpool nimetatud tingimustele ning 
jagamine toimub isikut tõendava do-
kumendi alusel. 

Nii tagame, et abipakid jõuavad abi-
vajajateni. Võimalike arusaamatuste 
vältimiseks märgime, et tegemist on 
ühekordse aktsiooniga, mitte igakuise 
toetusega.

Septembrikuu jooksul on politseile 
laekunud mitu avaldust selle kohta, 
et Lasnamäel kortermajades tülitab 
eakaid elanikke naisterahvas, kes 
müüb riideid, mis on põhimõtteliselt 
kasutuskõlbmatud või ei ole kvali-
teetsed. Kui vanuril raha kodus pole, 
viiakse ta pangaautomaadi juurde. 
Ohvriteks langevad enamjaolt va-
nuses 80+ inimesed, kes usaldavad 
liialt petturi juttu. 

Algas Seli pargi ehitus
Tööde käigus rajatakse Seli metsaparki kaks 
mänguväljakut, üks neist kuni 3-aastastele ja 
teine suurematele lastele. Metsa lõunapoolsel 
küljel valmib treeninguala koos trenažööridega, 
keskosas aga mõnus puhkeala. Samuti tuleb 
parki kaks koerteväljakut, üks suurtele ja teine 
väikestele koertele. Seoses ehitustöödega piira-
takse ehitustsoon aiaga ümber ning seal viibimi-
ne on rangelt keelatud. 

Tasuta õigusabipäev oktoobrikuus
Tasuta õigusnõustamisel on võimalik saada ta-
suta õigusabi võlaõiguse, perekonnaõiguse, as-
jaõiguse, pärimisõiguse, tööõiguse, täitemenet-
lusõiguse, pankrotiõiguse ja korteriühistuõiguse 
valdkonda jäävate küsimuste osas. Õigusnõus-
tamine toimub HUGO.legal õigusbüroo ja Tallin-
na linna eestvedamisel. Nõustajad annavad õi-
gusabi eesti ja vene keeles. Nõustamisele saab 
eelregistreerida telefonil 688 0400. 

Nõustamine toimub 27. oktoobril ajavahemi-
kul kell 9–18 Lasnamäe linnaosa valitsuse (Pal-
lasti 54) I korruse saalis.

Lasnamäel algas rotitõrje
Rotitõrje ehk deratiseerimine toimub alates 6. ok-
toobrist Meeliku piirkonnas, Vormsi rohealal, k.a 
mänguväljakul ning Paasiku rohealal, k.a män-
guväljakul. Aladele on paigaldatud tõrjekastid 
jm vahendid, mida kasutatakse tõrjeks, need on 
märgistatud ilmastikukindla infolehega, et välista-
da mürgi sattumist loomade või inimeste kätte. 
Rotitõrje kestab 1,5–2 kuud.

Lasteaed otsib majahoidjat
Tallinna Sikupilli lasteaed pakub tööd majahoid-
ja/remondimehele koormusega 0,5 ametikohta, 
palk 327 eurot (bruto). Tööülesandeks on laste-
aia territooriumi koristamine ja väikeste remon-
ditööde tegemine siseruumides. Asume Lasna-
mäe veerel Kivimurru tänav 3. 

Palun võtta ühendust 621 5433 või e-mail: 
sikupilli@sikupilli.edu.ee.

Biojäätmete kompostrid 
üksikelamutele

Biojäätmete liigiti kogumise edendamiseks annab 
Tallinna linn üksikelamute, paarismajade, ridaela-
mubokside ja kahe korteriga majade elanike kasu-
tusse soodustingimustel kodukompostreid ja ko-
gumismahuteid. Vastavaid taotlusi võetakse vastu 
seni, kuni kompostreid ja mahuteid jätkub.

Kodukompostri eest tasub taotleja omaosalu-
sena 50 eurot, 140- ja 80-liitrised kogumismahu-
tid antakse taotlejatele kasutusse omaosalusta-
suta. Taotlusi kodukompostri või kogumismahuti 
soetamiseks saab esitada e-teeninduse portaa-
lis taotlen.tallinn.ee seni, kuni neid jätkub. 

Taotleja kohustub kogumisvahendeid siht-
otstarbeliselt kasutama vähemalt kuni 7. sep-
tembrini 2026 ning tagama nende nõuetekoha-
ne paigaldamise, säilitamise ja hoolduse. Kuni 
selle ajani on vahendite omanikuks linn, sealt 
edasi läheb kompostrite ja mahutite omandiõi-
gus üle taotlejale ja tagasi neid ei nõuta.

Oktoobrikuus vastab 
linnaosa vanem 
Julianna Jurtšenko 
elanike küsimustele 
esmaspäeviti 
ajavahemikul 
kell 16-17 telefonil  
645 7780.

Oktoober 2022
№10 (255)

Rahvastikuregistri andmeil elas  
Lasnamäel 1. oktoobri seisuga 118 878 inimest. 
Septembrikuuga võrreldes suurenes  
elanike arv 290 inimese võrra. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Abipakkide kampaania  
üksi elavatele  
pensionäridele tuleb taas!

Tähelepanu, petturid liikvel!!!

Pea meeles:
• Ära ava võõrale ust! 
• JULGE ÖELDA  

„EI, AITÄH“!
• Ära anna oma raha ega 

väärisesemeid võõrale!
• Ära lasku võõraga 

vestlusesse!
• Mitte kunagi ära mine 

võõraga kaasa!
• Kui võõras keeldub 

korterist lahkumast, 
helista numbril 112

Petturi ohvriks langevad sagedamini üle 80 a elanikud.

Pilt on illustreeriv.



Võistluse võitis terviklik ideekavand 
„Nihestus“

Tallinn otsis tänavu maist augustini toi-
munud ideevõistlusel Kesklinna, Lasna-
mäed ja Piritat ühendavale Klindipargile 
lahendust, mis looks mõnusa avaliku 
ruumi, tooks esile klindi erilisuse ja ainu-
laadsuse ning hoiaks ka sealset unikaal-
set loodust.

Ideevõitluse võitjaks valiti võistlus-
töö „Nihestus“ (OÜ Sfäär Planeeringud, 
Kerttu Kõll, Lauri Läänelaid, Triin Kam-
pus ja Alvin Kanarbik), mis paistis silma 
tervikliku ruumilise lahendusega. 

Žürii hinnangul sisaldusid töös nii ül-
disemad kui ka detailsemad professio-
naalsed ettepanekud kogu Klindipargi 
trajektoori, samuti selle ümbruses oleva 
linnaruumi, eriti piki klinti kulgeva Narva 
maantee jaoks – kuidas rahustada seal-
set liiklust, tegeledes konkreetselt müra 
ja õhusaaste probleemiga.

Samuti pakuvad töö autorid välja 
praktilisi lahendusi, kuidas tagada Klin-
dipargi looduskeskkonna säilimine ja 
kaitse. 

Võidutöö preemia on 12 000 eurot, 
projekteerimine algab eeldatavasti juba 
käesoleva aasta lõpus.

Miks ei tohi linde linnas toita ja milline 
karistus võib sellele järgneda.

Linnaosavalitsusele 
ja kohalikule munit-
sipaalpolitsei tugi-
punktile laekuvad 
regulaarselt kaebu-
sed naabrite kohta, 
kes toidavad pidevalt 
linde oma aknalau-
dadelt. Munitsipaal-

politsei kohaliku osakonna peainspektor 
Šahrijar Abdullajev selgitab, miks lin-
dude toitmine ei ole pelgalt esteetiline 
probleem ja kuidas mõjutada rikkujaid.

Miks on siiski keelatud lindude toit-
mine aknalaudadelt ja, nagu pidevalt 
veelindudega seoses korratakse, üld-
se igal pool linnas? 
Ennekõike keelab seda Tallinna heakor-
ra eeskiri, mis näeb ette keelu toita lin-
nas vabalt elavaid ükskõik milliseid linde 
ja loomi. Lindude söötmisel on mitmeid 
ebameeldivaid ja tihtipeale ka ohtlikke 
tagajärgi. Kui rääkida aknalaudadelt 
toitmisest, siis kõige häirivam tegur on 
kummalisel kombel ilmselt müra. Kui 
elanikud valavad metallist aknalauale 
puru või toidujäätmeid, harjuvad linnud 
sellega, hakkavad kogunema parve-
desse ja heli, mida selline parv teeb, kui 
nad metallpinnaga kokku puutuvad, võib 
olla üsna tüütu, eriti kui see toimub kella 
5–6 ajal hommikul või hilisõhtul. Teine 
negatiivne tegur on muidugi mustus, toi-
dujäätmed, mis lendavad aknalaudadelt 
madalamate korruste akendele ja rõdu-

dele, ning lindude väljaheiteid. Levinud 
kaebus on, et linnud rikuvad autosid – 
jällegi väljaheitega, mis mõnel juhul võib 
isegi auto värvi ära söövitada, või krii-
mustustega, kui sulelised toitu oodates 
autokatusele ja kapotile maanduvad.

Mis puudutab lindude toitmist üldiselt, 
siis suurim oht, mis tekib, on see, et tüh-
jale krundile või majanurka lindude jaoks 
visatud toit meelitab ligi ka rotte. Osa 
alast saastub lindude väljaheidete, sul-
gede ja toidujäätmetega, tulemuseks on 
täiesti ebahügieenilised tingimused, mis 
on ühiskonnale väga ohtlikud, on ju nä-
rilised paljude ohtlike haiguste kandjad. 

Eraldi tuleb rääkida toidu kvaliteedist, 
mida hoolivad elanikud sulelistele paku-
vad. Üks asi on teravilja või saia söötmine, 
kuigi ka viimane võib lindude jaoks kurvalt 
lõppeda. Kuid kui tegemist on kontide. li-
hajääkide või eelmise nädala guljašiga, 
võivad need sattuda koertele söögiks. Ja 
sellel võivad olla üsna tõsised tagajärjed, 
eriti kui tegemist on kanakontidega. 

Oletame, et lugejal on ülemisel korru-
sel naaber, kes toidab oma aknalaualt 
linde. Millised on munitsipaalpolitsei 
võimalused selliseid elanikke mõju-
tada?
Kuna elanikud ja korteriühistud tavaliselt 
teavad, kes seda teeb, siis soovitaksin 
kõigepealt püüda rääkida oma murest 
rikkuja endaga. Kui see ei anna tule-
must, siis tasub pöörduda munitsipaal-
politsei poole. Meil on mitmeid meet-
meid olukorra mõjutamiseks. Esimene 
on rääkida õigusrikkujaga, mis sageli 

osutub ka piisavaks. Kui selline vestlus 
inimest ei veena või mõju on lühiajaline, 
koostame teavituse, milles hoiatame isi-
kut tema käitumise võimalike rahaliste 
tagajärgede eest. Hoiame korteriühis-
tu abiga kurjategijal mõnda aega silma 
peal. Kui rikkumised sellele vaatamata 
korduvad, on võimalik koostada ette-
kirjutus lindude toitmise lõpetamiseks 
märkega, et kui rikkumine jätkub, peab 
süüdlane maksma trahvi 100–9600 
eurot. Õnneks ei ole me seni Lasnamäel 
selliseid ettekirjutusi koostama pidanud. 

Kui sageli tuleb teil Lasnamäel sellis-
tele kaebustele reageerida?
Praegu saab Lasnamäe munitsipaal-
politsei tugipunkt paar niisugust kõnet 
nädalas. Tegemist on üsna hea tule-
musega. See tähendab, et olukord on 
enam-vähem kontrolli all, kuigi on veel 
kohti, kust kaebusi laekub regulaarselt, 
st samalt aadressilt helistatakse iga tei-
ne päev.
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Linnaosavanema veerg

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee
Tel. +372 56 706 706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2022
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Levitamine: Direct Post OÜ
info@directpost.ee
Tel. 5816 3100

Julianna 
Jurtšenko
Lasnamäe 
linnaosavanem

Sügis toob palju tööd 
ja palju uut
See sügis toob lasnamäelastele palju 
uusi asju. Alustasime uute pinkide pai-
galdamist linnaosas. Kokku paigaldame 
sel aastal 67 uut pinki ja 54 prügikasti 
üle linnaosa mitmetesse paikadesse. 
42 pingi puhul tehakse ka spetsiaalsed 
pingitaskud, et paigaldatav linnamööbel 
ei jääks inimestele ette. Lisaks paigalda-
takse linnaruumi tagasi ka renoveerituid 
pinke, mida on kokku 20. Pinke ei ole ku-
nagi palju ja kohtade nimekiri, kuhu nen-
de paigutamist veel soovitakse, on pikk. 
Paraku peame ka eelarvet jälgima, aga 
samm-sammult lisandub meie linnaossa 
aina rohkem uusi ja mugavaid pinke.

Mitmes kohas üle linnaosa käib ka 
teede taastusremont. Järjest lähevad 
töösse koguni 10 objekti:  Katleri park-
la, Vilisuu 5 kinnistuväline osa, mitmed 
teed Ümera tänaval, Paekaare 28 ja 38 
vahelise sisehoovi kõnnitee, Paekaare 
22-20-55 tagused kõnniteed, Moskva 
pst ja Kivila 15-17-21 vahelisele ala-
le jäävad kõnniteed, Kalevipoja tn ja 
Smuuli tee vahelise ala kõnniteed, Vi-
kerlase 13 sõidutee, parkla ja kõnnitee, 
Vikerlase 15 tagune kõnnitee ning Liiku-
ri 16 esine sõidutee.

Alates 17. oktoobrist jagame kõiki-
dele soovijatele tasuta biojäätmete ko-
gumiskonteinereid koos biokottidega. 
Väga mugav vahend, mis hõlbustab 
prügi sorteerimist kodus. Komplekti saa-
miseks tuleb pöörduda Lasnamäe linna-
osa valitsuse infolauda (Pallasti 54).

Sügisel on aktuaalne ka lehtede ko-
ristamine. Sellest aastast püüame luua 
loogilisemat ja tõhusamat süsteemi. 
Viime kõikidelt KÜdelt ja haridusasutus-
telt lehekotid ise ära, kuid vedu toimub 
graafi ku alusel ning kui kõik kotid pole 
õigeks ajaks valmis, peab maaomanik 
lehed ise utiliseerima.

Alates 14. novembrist alustame abi-
pakkide kampaaniaga üksinda elavate 
pensionäride jaoks, kelle sissetulek jääb 
alla 654 euro. 

Arvestades hinnatõusu, 
mis viis meie toiduainete 

hindu kosmosesse, 
keskendusimegi sel aastal 

just toiduainetele. 
Abipakke saab taas linnaosavalitsu-

se infosaalist. 
Rohkem infot antud teemadel leiate 

selles lehes. 

Ilusat sügise jätku soovides!

Euroopa rohelise pealinna büroo, 
kavand OÜ Sfäär Planeeringud.

Lindude söötmisel on mitmeid 
tõsiseid tagajärgi.

Selgusid klindipargi 
ideevõistluse tulemused

Linnud aknalaual – kahju saavad nii tervis kui vara 

Väike sõber helkur 
Pimeda aastaaja saabumisel on eriti oluline pöörata 
tähelepanu ohutule liiklemisele ja helkur on üks lihtsamaid 
ja kättesaadavamaid abimehi selleks, et olla sügispimeduses 
autodele nähtav. 

Oktoobrikuus jagab Lasnamäe linnaosa valitsus 
tasuta helkureid järgmistes kohtades:
24.10 Smuuli tee bussipeatustes (Pae promenaadi kõrval)
25.10 Kotka sillal
26.10 Laagna sillal
27.10 Mustakivi linnast saabuva suuna bussipeatuses
28.10 Linnamäe Maxima juures

Ohutuskampaania toimub iga päev ajavahemikul kell 17–19.



Tallinna Lauluväljakul toimuv töö- ja kar-
jäärimess on Tallinna piirkonna suurim.

Varasemalt populaarseks osutunud Lasna-
mäe töö- ja karjäärimess, mis haiguspiiran-
gute tõttu paaril aastal vahele on jäänud, 
tuleb taas uue hooga ja uues kohas. Üritus 
toimub 09. novembril kell 10–13 Tallinna 
Lauluväljaku Klaassaalis (Narva mnt 95).

Kas vahetu kontakt töömessil  
annab eeliseid?
Messi projektijuhi Jekaterina Vorobjova sõ-
nul on praegu just väga populaarsed need 
värbamismeetodid, kus tööandjad osalevad 
töömessidel ja värbamispäevadel kohapeal. 
See annab lühikese ja intensiivse ajahetke 
jooksul võimaluse kohtuda tööotsijatega, 
rääkida pakutavatest töökohtadest vahetult, 
ilma e-posti ja virtuaalse suhtluseta. 

Silmast silma kohtumise võimalust hinda-
vad ka Ukraina sõjapõgenikud, kellele see 
on lihtne viis siseneda Eesti tööturule. Tallin-
nas ja Harjumaal toimuvad värbamispäevad 
vähemalt kord kuus, kontaktsed töömessid 
paar korda aastas. Novembris toimuv Lasna-
mäe töömess on Tallinna piirkonna suurim.   

Kas messil on ainult lihttöö pakkumised?
Kindlasti mitte! Näiteks osaleb messil ette-
võte Elcogen, kelle ridades leiavad koha nii 
insenerid kui keemikud, arendades maail-
mas nõutud innovatiivseid kütuseelemente. 

Magnetic MRO toob kaasa lennukimehaa-
nikute, Melion laooperaatorite, Manpower 
IT projektijuhi ametikohad. Lasnamäe mes-
sile on tulemas ligi 40 tööandjat nii tootmi-
sest, tervishoiust, logistikast kui teenindu-
sest. Töötukassa „Tööta ja õpi“ meetme toel 
on töötamisega samal ajal võimalik läbida 
täiendkoolitus ja omandada tööks vajalikud 
oskused mitmetel ametikohtadel. 

Konsultandi Illinor Sieboldi sõnul on töö-
andjad leidnud Ukraina sõjapõgenike hul-
gast hinnatud spetsialiste, keda Eesti turul 
napib. 

Nii on ta vahendanud ettevõtetele näiteks 
raudtee ja soojusenergeetika inseneri, kee-
miku, psühholoogi ning õpetajate kontakte. 
Motiveeritud kandidaadid saavad töötukas-
sa toel eesti keelt õppida ja kandideerida ka 
keelenõuetega ametikohtadele.

Keda messile oodatakse?
Messile oodatakse nii noori kui vanema-
ealisi, nii töötuid kui töötavaid inimesi, nii 
Eestis kui välismaal tegutsemise sooviga 
külastajaid. Samuti neid, kellel on soov teha 
karjääris uus samm või õppida juurde uusi 
teadmisi. 

Välismaa tööpakkumisi vahendab koha-
peal Töötukassa EURES nõustaja, kes an-
nab soovi korral põhjaliku ülevaate Euroopa 
tööturust, samuti maksu- ja sotsiaalinfot.  
Euroopa Liit pakub ka mitmesuguseid rahali-
si toetusi nii tööintervjuule minekuks kui üm-
berasumiseks teise riiki. 
Mida põnevat messil veel toimub?
Messil saab tasuta karjäärinõu, konsultat-
sioonile võib tulla ka hetkel töötav inimene, 
kel plaanis tööalast muudatust läbi viia või 
õppima minna. Külastajad saavad tutvuda 
ümberõppe ja oskuste arendamise võima-
lustega nii taseme- kui täiendõppe kaudu. 
Samuti saab abi ja nõu CV koostamisel ning 
tööintervjuuks valmistumisel. Kajastamist 
leiab ka ettevõtlusega alustamise toetus. 
Need, kes messil karjäärinõustamisele ei 
jõua, võivad alati tulla hiljem tasuta konsul-
tatsioonile nii kohapeal Karjäärikeskuses, 
telefoni teel või virtuaalselt – lisainfot leiab 
lehelt www.minukarjaar.ee. 

Lisainformatsiooni saab telefonil  
634 8000. Kohtumiseni Lasnamäe  
töö- ja karjäärimessil!

Tallinna Kunstihoone valmiv Lasnamäe 
paviljon toob juba selle aasta novembris 
linnaossa tippkunsti ja olulised kultuuri-
sündmused.

Tallinlased ja Lasnamäe linnaosa elanikud 
on kindlasti juba märganud, kuidas Lindakivi 
platsil käib usin ehitustöö. Kerkinud on uue 
hoone puitelementidest seinad ja põrandad. 
Siin avaneb juba novembris põnev kultuurisü-
da – Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon.

Tallinna Kunstihoone kolib Lasnamäele 
ajaks, mil Vabaduse väljakul asuv legendaar-
ne peamaja läbib kapitaalremonti. Järgmise 
paari aasta vältel on Lasnamäel seega ooda-
ta nauditavat tipptasemel kultuuriprogrammi.

500-ruutmeetrise pindalaga kunstipaviljon 
annab võimaluse pakkuda külastajatele esin-
duslikke näitusi ja koolidele riiklikku õppekava 
igakülgselt täiendavaid haridusprogramme. 
Lasnamäe paviljoni peamine roll on kaasaeg-
se kunsti näituste loomine, kuid lisaks tasuta 
näitustele, haridusprogrammidele ja giidituu-
ridele leiab programmist ka kontserte, eten-
dusi, vestlusringe, filmiseansse ja palju muud 
huvitavat. 

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljoni 
avamine toimub näitusega „Mis saab neist 
armsatest tüdrukutest?/ Is There Hope for 
Lovely Creatures? / Осталась ли надежда 
для прекрасных созданий?“. Tamara Luuki 
kureeritud näitus räägib naistest meeste ja 
meestest naiste taustal tänapäeval, kui on 
veel natuke minna õndsa ajani, „kus kõik nai-
sed vennad on, kõik mehed õed“. Näitus sai 
inspiratsiooni Alexei Gordini 2013. aastal teh-
tud videotest „No More Hope for Lovely Crea-
tures“ ja „What Junkie Dreamed of Before His 
Death“. Osalevad Maria Sidljarevich, Vassa 
Ponomarjova, Anu Põder, Alice Kask, Merike 
Estna ja teised.

Lasnamäe paviljoni tulek toob niisiis kunsti 
kohalike elanike jaoks märkimisväärselt lähe-
male, kuid muudab ka linnaruumi kaasaegse-
maks ja mugavamaks. Kui paari aasta pärast 
hakkab Kunstihoone peamaja kapitaalremont 
lõpule jõudma, siis langetatakse ühtlasi otsus 
paviljoni edasise rakendamise osas ja oleks 
parim, kui seal jätkuks kvaliteetne kultuurite-
gevus.

Tallinna Kunstihoone otsustas mitmete 
võimalike asukohtade seast oma tegevu-
se ajutiselt kolida just Lasnamäele, sest siin 
on olnud kõige suurem puudus tipptasemel 

kunstist ja on samal ajal rohkelt publikut, kes 
januneb kvaliteetse kultuuri järele. Kunstihoo-
ne näitused ja haridusprogrammid saavad 
Lasnamäel seejuures olema tasuta, et või-
maldada kõigile ühiskonnagruppidele ligipääs 
kaasaegse kunsti mõjususele.

Tallinna Kunstihoone näitusi on ainuüksi 
selle aasta esimese üheksa kuu jooksul vaa-
tamas käinud ligi 30 000 inimest.

Tallinna Kunstihoone täidab ka Eesti 
kunstnike jaoks üliolulist rolli, sest on suurim 
kunsti produtsent ja peamisi Eesti kunsti telli-
jaid ning esmaesitlejaid.
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Lasnamäel avab uksed 
riiklikult oluline kunstihoone Korteriühistu 

infopäevad 
Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub 
linnaosa korteriühistute esindajaid 
osa võtma infopäevast, kus see-
kord võetakse luubi alla Tallinna 
linna ja korteriühistute kohustused 
puhtuse ja heakorra tagamisel tal-
visel ajal linnamaal ja eramaal. Tee-
masid tutvustavad linnaosavalitsu-
se spetsialistid, küsimustele vastab 
ka linnaosavalitsuse kõrvaltänava-
te ja haljastute hooldustöid teostav 
koostööpartner AS EESTI KESK-
KONNATEENUSED.

Aeg ja koht: 26. oktoobril algu-
sega kell 17 (eesti keeles) ja 27. ok-
toobril algusega kell 18 (vene kee-
les) Lasnamäe linnaosa valitsuse 
(Pallasti 54) I korruse saalis. 

Lisainfo: Danel Suurtamm, 
Lasnamäe linnaosa valitsuse lin-
namajanduse osakonna juhataja 
asetäitja, e-post danel.suurtamm@
tallinnlv.ee, tel 645 7761.

Hooaja viimased 
kepikõnnitreeningud

Treeningud toimuvad 22. ja 29. ok-
toobril algusega kl 12 Eesti Kepi-
kõnni Liidu instruktor Rene Meimeri 
juhendamisel.Kohtume 10 min enne 
treeningu algust linnaosavalitsuse 
(Pallasti 54) ees. Käimiskeppide 
rendi võimalus kohapeal (tasuta).

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

22.10 kell 18.00 – Tantsuõhtu. 
Muusika ansamblilt Black&White. 
Pilet 7 eurot.
05.11 kell 18.00 – Tantsuõhtu. 
Muusika ansamblilt For You. Pilet 7 
eurot.

Lasnamäe 
sotsiaalkeskus
Lasnamäe sotsiaalkeskus ootab 
uusi liikmeid naisansamblisse, kä-
sikellade ansamblisse ja kunstirin-
gidesse. 

Lisainfo kohapeal Punane 36, 
telefonidel 621 8998, 5301 0410 või 
e-posti aadressil Meeme.Kudu@
lsk.ee. 

Karjäärinõu võib töömessil küsida ka hetkel 
töötav inimene.

Üritused oktoobri-  
ja novembrikuus 

Lasnamäe töömess tuleb taas

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljoni puitelementidest seinte ehitamine.
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Teederemont
Teede taastusremonttöid tehakse:
• Kalevipoja tänava ja Smuuli tee vahelise 

ala kõnniteedel,
• Katleri parklas,
• Liikuri 16 esisel sõiduteel,
• Moskva puiestee ja Kivila 15-17-21 vaheli-

sele alale jäävatel kõnniteedel kuni Linna-
mäe tee kõnniteeni,

• Paekaare 22-20-55 tagustel kõnniteedel,
• Paekaare 28 ja 38 vahelise sisehoovi kõn-

niteedel,
• Vikerlase 13 (Laagna tee poolne külg kuni 

Grossi poe parklani) sõiduteel, parklas ja 
kõnniteel,

• Vikerlase 15 tagusel kõnniteel,
• Vilisuu 5 kinnistuvälisel osal,
• Ümera 14-28-10-18 piirkonnas.

Tööde käigus uuendatakse tänavate sõi-
du- ja kõnniteede asfaltkate, vahetatakse 
välja lagunenud äärekivid ning korrastatak-
se töömaale jäävad kaevupäised. Lisaks te-
hakse puude hoolduslõikust ja haljastustöid. 
Tööde tähtaeg on detsember 2022.

Valgustuse rekonstrueerimistööd
J. Koorti tänaval toimuvate tänavavalgus-
tuse ehitustööde käigus paigaldatakse re-

konstrueeritaval lõigul 118 erinevat konsooli, 
64 betoonjalandit, 75 LED valgustit ja 2275 
meetrit kaablit. Tööd toimuvad graafi ku alu-
sel järgmise 7 kuu jooksul.

Supergraafi ka
Mustakivi tunneli seinal valmib elanike poolt 
valitud supergraafi ka. Teose loovad noored 
grafi tikunstnikud Emilia Sabirova ja Darius 
Cloud. Mõlemad kunstnikud on ka varem 
koostöös Lasnamäe noortekeskusega Las-
namäe linnaosas supergraafi kaid teinud. 
Teose lahendus valiti rahvaküsitluse tulemu-
sel, ülekaalukalt võitis visuaal „Linnud“. Hää-
letuses osales kokku 1881 inimest, võidutöö 
poolt hääletas 1078 inimest.

Linnamööbel
Linnamööbel paigaldatakse järgmistele 
tänavatele: Hooldekodu tee, J. Koorti, Ki-
vila, Lasnamäe, Lavamaa, Läänemere tee, 
Mahtra, Paekaare, Vikerlase, Ümera. Kokku 
paigaldatakse üle linnaosa eri paikadesse 
67 uut pinki ja 54 prügikasti. 42 pingi jaoks 
tehakse spetsiaalsed pingitaskud, et uus 
linnamööbel ei segaks inimeste liikumist. Li-
saks tuuakse linnaruumi tagasi ka 20 reno-
veeritud pinki. Töid tehakse novembri lõpuni.

Hiina võimlemine ühendab harmooniliselt 
kaks kosmilist energiat yin ja yang, need 
on otsekui inimese tervise tasakaalu kaks 
poolust. Harjutusi sooritatakse sujuvalt, 
füüsiline koormus ühendatakse lõõgastu-
misega ja vaimse rahutunde saavutami-
sega, mis mõjutab positiivselt meie liha-
seid ja närvisüsteemi.

„Aeglased harjutused panevad tai-
chi energia meie kehas õigesti ringlema, 
keha justkui ’tuletab meelde’ oma seisun-
di tervena,“ kirjeldab tervendamisvõimle-
mise toimet Sk Tai-Chi juht Sergei Belov. 
„Tai-chi’d nimetatakse ka tasakaalukuns-
tiks. Kõigepealt õpitakse ühel jalal seis-
tes mitte ümber kukkuma ja selgroogu 
õigesti hoidma. Koordinatsioon paraneb 
ja liigesed ei valuta enam. Liigne emot-
sionaalsus kaob ja töövõime suureneb. 

Tai-chi jaoks peaaegu ei ole vastunäidus-
tusi. Alustada saab igas eas,“ lisab Belov.

Tai-chi treeningud toimuvad kultuuri-
keskuses Lindakivi neljapäeviti ja laupäe-
viti kell 10.00. Registreerumine telefonil 
5558 5221, kohtade arv on piiratud. 

Sel sügisel on nõukogu põhitöö suu-
natud toimivate töösuhete loomisele 
Lasnamäe koolide ja nende õpilastega. 
Seetõttu on tegusatel noortel peagi või-
malus osaleda järgmistel huvitavatel 
üritustel: 

11. november. Õpilasfoorum – kooliõpilas-
tele mõeldud haridusfoorum teemal „Õppi-
mise efektiivsus“, kus arutletakse õppimise 

ajal tekkivat probleemide ja nende lahen-
damise üle.

26. november. Üritus cosplay fännide-
le. Kavas on kaasaegse popkultuuri tege-
laste kostüümide konkurss, tantsud ja muu 
meelelahutus.

Info saamiseks tulevaste sündmuste 
kohta jälgige meid Lasnamäe Noortekes-
kuse veebilehel noortekeskus.ee/noored 
ja Instagramis @lasna_noored.

Majandamisnõustamise 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 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, materiaalset abi ei anta. 

Võlanõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel:
— Tuulemaa 6

— Akadeemia 34
— Mahtra 44

— Männiku tee 92 (ligipääs ka liikumispuudega inimestele)

Nii majandamisnõustamine kui võlanõustamine 
on Tallinna elanikele tasuta.

Info ja registreerimine: 
• tööpäeviti kell 9–16 telefonil 666 0886

• e-posti aadressil: volanoustaja@swcenter.ee

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

Asumihoroskoop oktoober–november 2022 Tasuta Hiina tai-chi ja qigong’i 
tervendamiskursus

Kasutuskõlblike 
esemete 

kogumisring 
22
OKT

LASNAMÄE VASTU VÕETAKSE  
TERVEID JA PUHTAID: 

raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, 
riideid ning muid kodutekstiile, mänguasju,

jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid, 
jalgrattaid, sisustusesemeid (sisustuskaunistu-
sed, kujukesed, linikud jms), aksessuaare (ehted, 
kotid, vööd, prillid jms), väiksemaid töötavaid 
elektroonikaseadmeid (nt föön, röster, veekeedu-
kann, mikser, mikrolaineahi jms).

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/kogumisringid

Kogumisautode ajagraafik ja peatuspaigad

Ohtlike 
jäätmete 
kogumisring 

VASTU VÕETAKSE:  
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, 
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud 
ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, 
aiamürke, väetiste jääke, foto- ja muid olmekemi-
kaale, elavhõbedajäätmeid, sh päevavalguslam-
pe, elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Ohtlikke jäätmeid võib viia 
ka kõikidesse Tallinna jäätme-
jaamadesse ja ohtlike jäätmete 
kogumispunktidesse. 

Suuremaid kasutuskõlblikke ese-
meid nagu mööblit ja töökorras 
kodutehnikat (nt külmikud, pliidid 
jms) kogumisringi käigus vastu ei 
võeta. 

Need võib viia Paljassaare jäätme-
jaama korduskasutusruumi või 
Uuskasutuskeskuse poodidesse.  

● 10.00-10.30 Meeliku/Kiviriku ristmikul

● 10.30-11.00 Katleri staadioni juures 
pakendikonteinerite kõrval

● 11.00-11.30 Linnamäe tee tänava ääres 
parklas Linnamäe tee 4 juures

● 11.30-12.00 Läänemere tee 66 ja 70/1 
vahelisel parkimisalal

● 12.00-12.30 Ümera 54 ees

● 12.30-13.00 Kärberi 34b ja 40 vahelisel 
alal

● 13.00-13.30 Kärberi 4 ees

● 13.30-14.00 Raadiku tn 8/1 vastas 
olev roheala

● 14.00-14.30 Punane 63 ja 65 ees 
asfaldiplatsil (Vilisuu tänava poolsel 
küljel)

● 14.30-15.00 Virbi 20 juures

● 15.00-15.30 J. Koorti haljasala Liikuri ja 
Vana-Kuuli ristmiku juures parklas

● 15.30-16.00 P. Pinna 19 vastas 
(P. Pinna 12 küljel)

● 16.00-16.30 Pae 80 parklas

● 16.30-17.00 Pallasti 30a parklas 
(Asunduse bussipeatuse juures)

Lasnamäe noortenõukogu 
plaanid sügiseks

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 
osutab majandamisnõustamise 

ja võlanõustamise teenust!
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Kutsume kõiki külastama 24.–27. 
oktoobril 2022 Tallinnas toimuvaid 
maastikuehituse maailmameistri-
võistlusi WorldSkills Competition 
2022 Special Edition. Tallinnasse 
tulevad kohale 16 riigi (Austria, 
Belgia, Kanada, Šveits, Kolum-
bia, Saksamaa, Eesti, Hispaania, 
Soome, Prantsusmaa, Ungari, 
Itaalia, Jaapan, Holland, Rootsi, 
Taiwan) 2-liikmelised meeskon-
nad. Eestit esindavad Kerly Väin-
sar ja Siim-Robin Noorem Räpina 
aianduskoolist. Nende juhendaja ja 
Eesti poolne ekspert võistlusel on 

Mairold Mänd. Võistlustööna pea-
vad meeskonnad nelja päeva jook-
sul ehitama ühesugustes (samad 
materjalid, tööriistad, ülesanne, 
töötingimused) tingimustes näidi-
saia. Selleks peavad nad muuhul-
gas tegema pinnasetöid, panema 
sillutise, tegema töid puitmaterjali-
ga, rajama veesilma ning muidugi 
ka haljastuse. Võistlused toimuvad 
Eesti Näituste messikeskuses, 
C-hallis (Pirita tee 28) ja on kõigile 
huvilistele tasuta! 
Lisainfo:
www.worldskillsestonia.ee

Mida tuleks teada tellimuslõksudest ja tarbija 
kodus sõlmitud lepingutest?
Kas oled soetanud kodus toimunud tooteesitlu-
se käigus hirmkalli tolmuimeja ja hiljem kahetsed 
seda? Või oled vajutanud internetis surfates tasuta 
prooviperioodidele või muudele eripakkumistele kii-
relt OK või ENTER ning avastanud hiljem e-post-
kastis arve tellitud teenuse eest? 

Esimesel juhul on tegemist väljaspool kaupleja 
äriruume sõlmitud lepinguga, mille puhul võib tä-
barast olukorrast päästa teadmine 14-päevasest 
taganemisõigusest. Teine näide on veebikeskkon-
dades levinud klassikaline tellimuslõks, millesse 
sattumist tuleks vältida. 

„Tasuta“ prooviperioodid
Tasuta prooviperioodidega tuleb olla ettevaatlik, 
kuna sageli järgneb sellele automaatne tasuline 
liitumine. Kuna tasuta pakkumiste puhul tüüple-
pingu tingimustele üldjuhul tähelepanu ei pöörata, 
võib jääda märkamatuks ka automaatselt tekkinud 
lepinguline seotus. Mida siis teha? Üksnes kasuta-
jakonto või rakenduse kustutamine kahjuks liitumis-
lepingut ei lõpeta.

Juhul, kui kauba kättesaamisest ei ole veel 
möödunud 14 päeva, võib sidevahendi abil sõlmi-
tud lepingust taganeda põhjust teatamata. Üheselt 
mõistetav taganemisavaldus tuleks saata kaupleja-
le kirjalikult ning jätta endale sellest koopia. 

Kui 14-päevane taganemisperiood on juba 
möödas, on võimalik lõpetada leping kooskõlas 
kaupleja juhistega. 

Pärast lepingu korrektset lõpetamist tuleks 
veenduda, et ka kasutajakontod on kustunud, või 
need ise kustutada. Tallinna Strateegiakeskuse lin-
na ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonna juh-
tivspetsialisti Marit Mäepere sõnul võib vaatamata 

lepingu lõpetamisele säilida kohustus tasuda juba 
tarbitud teenuste eest.

Tootetutvustused ja läbimõtlemata otsused
Lisaks veebikeskkonna müügiedendustele on levi-
nud tootetutvustused tarbija kodus, millele järgneb 
müügimehe ladus ja entusiastlik kõne toote imelis-
test omadustest. Suures ärevuses tehakse kiire ja 
läbi mõtlemata otsus ning alles müügimehe lahku-
des saabub arusaamine, et äsja soetatud hirmkalli 
tolmuimeja järele puudub tegelik vajadus. Lepingu 
sõlmimisel tarbija kodus, töökohas, ühissõidukis, 
tänaval või vabaajaüritusel on tegemist väljaspool 
kaupleja äriruume sõlmitava lepinguga ning sellis-
tes olukordades on õnneks abi võlaõigusseadusest 
tulenevast lepingust taganemise õigusest. Nimelt 
on tarbijal õigus taganeda väljaspool kaupleja äri-
ruume sõlmitud lepingust põhjust avaldamata 14 
päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või tee-
nuse töövõtulepingu sõlmimisest. Lepingust taga-
nemiseks tuleb esitada kauplejale 14 päeva jooksul 
üheselt mõistetav taganemisavaldus ning tagastada 
ostetud asi avalduse esitamisele järgneva 14 päe-
va jooksul. Olge internetis surfates ettevaatlikud 
ja pöörake ka tasuta eripakkumiste ja proovipe-
rioodide puhul tähelepanu kaupleja tüüplepingu 
tingimustele. Nõustudes toote esitlusega enda ko-
dus, säilitage kaine meel ning kasutage spontaanset 
otsust kahetsedes 14-päevast taganemisõigust.

Noorte meistrivõistlused 
maastikuehituses

Tarbija, säilita kaine meel!

Nõu saamiseks pöördu julgesti Tallinna 
Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse 

tarbijakaitse osakonna poole telefonil 640 
4232, e-posti aadressil tarbijainfo@tallinnlv.ee 
või Tallinna tarbijakaitse infopunkti Vabaduse 

väljak 7 I korrusel.



SEENIORIDE TERVISEPÄEV KALEV SPA’S IGA 
KUU TEISEL NELJAPÄEVAL KELL 09.00!

 PÄEVAPÄÄSE ALATES 6,90 € 
(Sauna-Oaas (18+) külastusega 12,90€).

Sisaldab:
 * loeng koos vigrutuspausidega

* vesiaeroobika treening
* piiramatu ajaga lõõgastumisvõimalus 

veekeskuses ja Sauna-Oaasis (18+) kuni 15:00
* osalejatele kingitus

* terviselaat veekeskuse fuajees 
Hea on tagada endale kindelkoht igaks 

treeninguks, selleks helista meile tel. 649 3370 
või kirjuta spordiklubi@kalevspa.ee 
Järgmised tervisepäevad toimuvad 

10.11 ja 8.12 
ROHKELT RÕÕMU LIIKUMISEST!

www.kalevspa.ee

Ootame hooldustöötaja kandidaate 06.10.2022 
kell 17.00 või 13.10.2022 kell 17.00 

Iru Hooldekodus oma uue töökohaga tutvuma.
Tutvustame uut elukorpust ja räägime lähemalt 

tööle asumisest.
Iru Hooldekodu pakub

• Uus ja kaasaegne töökeskkond.
• Põhipalka hooldustöötajale 1000-1200 eurot 

+ lisatasud öösel ja pühade ajal töötamise tasu. 
Põhipalk sõltub hooldustöötaja 

kvalifikatsiooni tasemest.
• Põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas, 

3 tasustatud tervisepäeva. 
• Hinnasoodustust linna hallatavates 

spordiasutustes. 
• Väljaõpet kohapeal ja täiendkoolitusi.
Lisainfo: Täpsemat teavet saate küsida 

esmaspäevast reedeni kell 10.00-16.00 telefonil 
5280300 Vaata meie kohta lisainfot kodulehelt 

http://www.iruhk.ee/ 
Loome koos turvalist ja toetatud elu!

-50%

Täpsed tingimused kauplusest. Täpsed tingimused kauplusest. Täpsed tingimused kauplusest. 

0€

KÕIK
PRILLIRAAMID

ENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKSENDALE VÕI SÕBRALE KINGIKS

JA TEISED PRILLID
KAUBA PEALE

Instru Kärberi Keskus, tel 664 4900
Instru Lasnamäe Centrum, tel 600 8923  www.instru.ee

Tunnid toimuvad Crause Tantsukooli

saalis Suur-Paala 1 3. korrus

12. oktoober – 30. november 2020

kell 19.45–21.00  (8 esmaspäeva õhtut)

Crause Tantsukool 

ja Katrin Kruuse kutsuvad:

SELTSKONNATANTSU 
KURSUSED TALLINNAS

INFO ja REGISTREERIMINE 

crause@crause.ee või tel. 510 4464

VALMISTUME
AASTAVAHETUSE
PIDUDEKS!

TÄISKASVANUTE JA GÜMNASISTIDE

C r a u s e  T a n t s u k o o l  k u t s u b :

INFO ja 

REGISTREERIMINE 

crause@crause.ee 

tel. 510 4464

www.crause.ee

* Tallinn

Crause Tantsukool 

kutsub

seltskonnatantsukurs

used algajatele 

* Paide

algkursus

10. oktoober - 5. 

detsember 2022 (8 

esmaspäeva õhtut)

kell 19.00 - 20.15

kursuse tasu 80eur 

inimene

hobigrupi 

harjutustund alates 

INFO ja REGISTREERIMINE 
crause@crause.ee või tel. 510 4464, www.crause.ee

SELTSKONNATANTSU 
KURSUSED ALGAJATELE

Tallinnas Pae asumis Suur-Paala 1 III korrus
12. oktoober – 30. november 2022 (8 kolmapäeva õhtut) kell 19.15–20.30

Treenerid: Maksim Stepanov & Kerstin Kruuse Tasu 100€ inimene

Tulge meile tööle 
01.11.2022 avatavasse 
elukorpusesse 
HOOLDUSTÖÖTAJAKS


