
Maarja Pakats

Euroopa rohelise pealinna aasta 
toob Tallinna palju positiivseid muu-
tusi

Tallinn toob Euroopa rohelise pealinna 
aastal linna üle 60 sündmuse, näiteks 
pargi Raekoja platsile ja rahvusvaheli-

se roheinnovatsiooni kesklinna. Tallinna 
Euroopa rohelise pealinna aasta põhitee-
mad on elurikkuse hoidmine, kliima, rohe-
tehnoloogiad ning kestlikest põhimõtetest 
lähtuv juhtimine. Samuti on võetud ees-
märgiks kaasata rohepealinna tegemis-
tesse nii tallinlasi, kohalikke ettevõtteid 
kui ka mitmeid vabaühendusi. Rohelise 
pealinna programmis on huvitavaid kesk-

konnateemalisi tegevusi kõigile Tallinna 
elanikele, muuhulgas üle 60 ürituse.

„Oleme Tallinnas väga pühendunud 
sellele, et lükata tiitliaastal hoogu juurde 
päris muutustele keskkonnasõbralikuma 
linna suunas, et need oleksid nähtavad 
ka igal pool Tallinnas, nii tänavapildis, 
linna töötajate ja ametnike suhtumises 
kui ka linnakodanike mõtteviisis,“ ütles 
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. 
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Oktoobrikuus õnnistati Lasnamäe 
Püha Markuse koguduses ametis-
se venekeelse töö vaimulik Pavel 
Zajakin. Kohtuda on temaga või-
malik 11. ja 18. detsembril peeta-
vatel advendiüritustel, vahepeal 
aga räägib ta Lasnamäe Lehes 
koguduse ajaloost ja oma rollist 
selle tegevuses. 

Kui kaua on Püha Markuse kogudus 
Lasnamäel tegutsenud?

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tuli 
Lasnamäele umbes kümme aastat ta-
gasi suuresti tänu Soome misjonäri 
Kirsti Malmi jõupingutustele ja entu-
siasmile. Vahepealse ajaga on Püha 
Markuse eestikeelne kogudus muutnud 
aadressil Pae tänav 21 asuva poolkeld-
rikorruse ruumi hubaseks ja ma ütlek-
sin, isegi koduseks kohaks. Siin on kõik, 
mis kirikus peab olema – altar ja kant-
sel, kuid kui vaja, muutub ruum kiiresti 
väikeseks kontserdisaaliks, kus kõlab 
orel, kohvikuks eraldi laudadega, väike-
seks teatriks...

Praegu on eestikeelses koguduses 
umbes kümme püsiliiget, keda teenib vai-
mulik Kaido Petermann. Kogudus osaleb 
aktiivselt naabruskonna elus – Aive An-
nuki eestvedamisel tehakse sotsiaaltööd, 
samuti peetakse jumalateenistusi, palve-
koosolekuid ja korraldatakse töötubasid, 
askeldatakse kahel koguduse maalapike-
sel kogukonnaaedades. 

Milline on teie roll koguduse töös?
Tänavu oli mul au saada selle kogu-

duse vaimulikuks ja alustada siin vene-
keelset vaimuliku tööd. Alates selle aasta 
suvest oleme pühapäeviti pidanud vene-
keelseid jumalateenistusi ja kolmapäeviti 
piiblitunde, mis on kogunud kuni kümme-
kond osalejat. Kuna mul on kogemusi 

teismelistega töötamisel ja ma olen üle 
kahekümne aasta juhtinud matku ja laag-
reid, siis olen ka siin algatanud ellujää-
misklubi, mis tegutseb skautluse põhimõ-
tete ja skautide metoodika alusel. Õpime 
sõlmi ja köiega ronimist ning käime met-
samatkadel, kus õpime varjualuste ehita-
mist ja orienteerumist. Tänu Lasnamäe 
spordikompleksile harjutame pühapäeviti 
spordisaalis enesekaitsevõtteid.

Ma tahaksin levitada sõna meie ko-
gudusest võimalikult paljude inimesteni, 
kes otsivad oma elu mõtet ja Jumalat. 
Tule meie kirikusse, meie uksed on 
avatud kõigile!

Ajalehe detsembrinumber ilmub ad-
vendiajal, mida peaks advenditradit-
sioonist teadma lugeja, kes ei ole va-
rem sellega tuttav?

Advent on saanud oma nime sõna-
dest Adventus Domini, mis tähendab 
Issanda tulekut. Tegemist on iidse ki-
rikliku traditsiooniga, kui Kristuse sün-
di oodates ütleme, et Jumal on oma 
lubadustele truu. Ta tuli üks kord, 2022 
aastat tagasi ja Ta tuleb selle maailma 
lõpus. Kuid me usume, et Jumal ei ole 
meid ka praegu hüljanud ja tuleb meie 
juurde igal pühapäeval kiriku Sõnas ja 
Sakramentides.

Linnaosa talvehoolduse 
dispetšeriteenus
Selleks, et info kvartalisiseste teede talihooldu-
se kohta liiguks kiiresti, pakub linnaosa koos-
tööpartner ööpäevaringset tasuta dispetšeri-
teenust. Iga saadud kõne kohta teeb dispetšer 
sissekande online-kaardile, kust ka linnaosa 
valitsuse spetsialistid saavad informatsiooni 
ilusti kätte ja seeläbi efektiivsemalt järelevalvet 
teostada. 

Dispetšeri telefoninumber, 600 7978, on öö-
päevaringselt aktiivne ning helistajatele tasuta.

Katleri-Paasiku haljasala 
maastikuarhitektuurne projekt
Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimu-
sel alustas Minuaed OÜ novembrikuus Katleri- 
Paasiku haljasala maastikuarhitektuurse projek-
ti teostust. 

Olemasolevale kogu pere mänguväljakule 
on ette nähtud istutada kolm vahtrapuud, parkla 
piirde ette on vahelduvate gruppidena kavanda-
tud istutada serbia kuused ja ginnala vahtrad. 

Täiendusena on kavandatud vahtrapuude 
istutamine Katleri tänava ääres kasvavate lehis-
te juurde. Teisele poole on kavas teha elanike 
poolt soovitud „söödav park“, kus valmivad vil-
jad on kõigile soovijatele maitsmiseks.

Istutusplaaniga on alale ette nähtud istutada 
mitmesuguseid ilu- ja viljapuid. 

Nende hulgas kuusepuud, marjapõõsad, 
mitmesugused õuna-, pirni- ja kirsipuu sordid 
ning punase, valge ja musta sõstra põõsaid. 

Kokku istutatakse 37 lehtpuud, 9 okaspuud, 
54 viljapuud ja 39 marjapõõsast. 

Lisaks uushaljastusele on projekteeritud 
täiendavad kõnniteed tihedas kasutuses oleva-
tele liikumissuundadele. Täiendavad jalgrajad 
on kavandatud looklema viljapuude ja marja-
põõsaste istutusalade vahele ning saavad kat-
teks peene fraktsiooniga graniitkillustiku. 

Projekti koostamisel on arvesse võetud ko-
halike elanike soove.

Talvekülmade tõttu on peatatud 
mitmed teede remonditööd
Ebasoodsate ilmastikutingimuste pärast on pea-
tatud mitmed linnaosas toimunud teede remon-
ditööd. Nii läks pausile Vilisuu tn 5 – Laagna 
Rukkilille taastusremont. 

Alale planeeritud tänavakivide katendid ja 
haljastuse korrastamine jääb 2023. aasta kevad- 
hooaega. Ilma tõttu läks tehnilisele pausile ka 
Katleri tänava parkla, kuid elanikel jääb jätkuvalt 
võimalus sinna parkida. 

Ümera tn 14–22–10–18 piirkonna, samuti 
Raadiku tn kõnnitee taastusremonditöödega 
alustatakse järgmisel aastal esimesel võimalu-
sel. 

Moskva pst ja Kivila tee 15–17–21 kuni Lin-
namäe tee kõnniteeni on asfalt paigaldatud, 
kuid haljastuse kujundamine ja rajamine jääb 
2023. aastasse. 

Vikerlase tn 13 Laagna poolne osa kuni 
Grossi poe parklani on saanud uue asfalttee, 
kuid haljastus- ja kivitööd toimuvad 2023. a. Lii-
kuri 16 esine sõidutee taastusremont teostatak-
se järgmisel aastal. 

Paekaare 22, 20, 55 ja Pae 84 ja Paekaare 
28–38 taastusremonditöödega on plaanis alus-
tada järgmisel aastal.

Kõigi töödega jätkatakse esimesel võimalu-
sel siis, kui õhutemperatuur on jälle stabiilselt 
üle 0 kraadi.

Detsembrikuus 
linnaosa vanem 
Julianna Jurtšenko 
telefonivastuvõttu 
ei toimu. Järgmine 
telefonivastuvõtu 
päev on  
9. jaanuar 2023.

Detsember 2022
№12 (257)

Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 
1. detsembri seisuga 119 120 inimest. 
Novembrikuuga võrreldes suurenes  
elanike arv 80 inimese võrra. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Jõuluootus Lasnamäel 

EELK Lasnamäe Püha Markuse 
koguduse venekeelse töö vaimulik  
Pavel Zajakin.

Euroopa rohelise pealinna programm



Tallinna Kunstihoone Lasnamäe 
paviljoni avanäitus küsib kõige 
hapramate, kuid kõige vapramate 
ühiskonnaliikmete – naiste – sise-
maailma poole pöördudes: „Mis 
saab neist armsatest tüdrukutest?“

Väljapaneku peamine lähtepunkt on Ees-
tis elavate eesti- ja venekeelsete kunstni-
ke võimalikult ausad ning isiklikud, meid 
kõiki esindavad reaktsioonid usaldus- ja 
kliimakriisidele, sõdadele ja pandeemia-
tele, traditsiooniliste peresuhete tasakaa-
lutusele ning sellele, milleks nende teki-
tatud pinged on moondunud meie kõige 
intiimsemates tundesoppides. Niisugusel 
kõikuval territooriumil tasakaalu hoidvana 
kõnetavad naine ja tema õhukese naha 
tundlikkus eriti. 

„Olles esimene Kunstihoone Lasna-
mäe paviljonis, otsib see näitus ligipääsu 
eelkõige Eesti venekeelsete kunstnike 
loominguimpulsside eripärale. Rääkides 
naiseks olemisest, on mees, sedavõrd, 
kuivõrd ta naise maailma kuulub, nen-
de töödes rohkem kohal kui eestlastest 
suguõdedel. Seepärast pole juhuslik, et 
just Alexei Gordini aastail 2012 ja 2013 
filmitud videod dokumenteerivad ning 
seovad tervikpildiks Eestis elava noo-
re venelanna kohati valusa kulgemise 
mälumaastikel,“ ütleb näituse kuraator 
Tamara Luuk.

Näitusel osalevad oma teostega Me-
rike Estna, Alexei Gordin, Elin Kard, 
Edith Karlson, Alice Kask, Vassa Pono-
marjova, Anu Põder, Maria Sidljarevitš, 
Anna Škodenko ja Johanna Ulfsak.

Näituse „Mis saab neist armsatest 
tüdrukutest?“ suurima üldistusjõuga töö 
„Kõnepult“ pärineb 2007. aastast. Anu 
Põder oli seda tehes kuuekümnene, elu-
raskusi märksa kauem kogenud ja kand-
nud kui noored naised tema kõrval. Anu 
loobumised ja elule toodud ohvrid ei osa-
nud arvestada tunnustusega, mis saabus 
siis, kui teda enam ei olnud. Ja mida see 
muutnud oleks? Tema tütre Alice’i tilluke-
sed käeharjutused enne Eesti siiani ain-
sa naispresidendi suure paraadportree 
kallale asumist vaatavad tõtt Anu olema-
tu kõnelejaga, kes on kõnepuldis tuhaks 
põlenud. Just nagu hoiatades selle eest, 
mis õnneks pärispresidendi päriselus 
teoks ei saanud. 

„Sest tõesti, tõesti – haprus on vap-
rus, mida naine kannab läbi elu ja sur-
mastki kaugemale,“ ütleb Luuk, viidates 

Rebeka Põldsami 2017. aastal kureeri-
tud näitusele, mis oli pühendatud Anu 
Põdrale. Tallinna Kunstihoone Lasna-
mäe paviljon aadressil Jaan Koorti 24 
on arhitektuuribüroo Salto projekti jär-
gi Lindakivi keskuse kõrvale kerkinud 
taaskasutatav hoone, mis on juba päl-
vinud maailma suurte meediaväljaan-
nete tunnustava tähelepanu. Avanäitus 

„Mis saab neist armsatest tüdrukutest?“ 
jääb külastajatele avatuks 5. veebruarini 
2023. Tallinna Kunstihoone Lasnamäe 
paviljon (Jaan Koorti 24) on avatud kol-
mapäevast pühapäevani kell 12–19. 

Lasnamäe Paviljoni iganädalased 
giidituurid toimuvad eesti keeles N kl 18 
ja L kl 13 ning vene keeles K kell 18 ja  
L kell 15. Sissepääs tasuta.

Lasnamäe Leht Detsember 20222

Linnaosavanema veerg

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

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

Aasta oli teguderohke, 
kuid tegemist ootab 
veelgi rohkem asju
See aasta oli keeruline kõikide jaoks. Veeb-
ruaris Covidi pandeemiast väsinud inimesi 
tabas veelgi šokeerivam uudis alanud sõjast 
Ukrainast, millele järgnesid nii inflatsioon, 
hinnatõus kui ka üldine majanduslik destabi-
lisatsioon. Kõik need asjad avaldasid mõju 
ka Lasnamäe linnaosavalitsuse tööle.

Pidime olema selle aasta jooksul et-
tevaatlikumad ja paindlikumad, loobuma 
mõnest asjast üldse või nihutama inves-
teerimisprojekte edasi. Seetõttu jäi enamik 
suuremahulistest uuendustest aasta teise 
poolde. Nii saime sügisel uuendada mit-
mes piirkonnas tänavavalgustust, lisasime 
linnaruumi uusi pinke ja prügikaste, alus-
tasime ka kvartalisiseste teede remondiga. 
Viimasest osa jõudsime ka lõpetada enne 
talve algust, osa töödest suunasime tehni-
lisele pausile ja kindlasti jätkame või isegi 
– nagu Ümera tänaval – alustame siis, kui 
ilmaolud lubavad töödega jätkata.

Ka sotsiaalhoolekande osakonda pöör-
dumiste arv on hüppeliselt kasvanud, mis 
omakorda nõuab meilt oluliselt rohkem nii 
rahalisi kui ka inimressursse, kui oleme pla-
neerinud aasta alguses. Ka abipakkide hilju-
tise ühekordse aktsiooni statistika näitas, et 
meie inimesed vajavad rohkem toetust kui 
kunagi varem. Sel aastal jagasime üle 800 
paki rohkem kui mullu.

See aasta oli ka muudatusterohke. Ole-
me uuendanud meie linnaosa koristamise 
põhimõtteid ning leidnud uue partneri. Te-
maga koostöös tegime klienditeenindamise 
paindlikumaks ja efektiivsemaks, käivitades 
dispetšeriteenuse, nüüd saavad meie linna-
osa elanikud kiirelt ja mugavalt oma tähele-
panekud heakorra osas edastada otse meie 
partneritele telefonil 600 7978.

Ka kultuurisündmuste poole pealt oli 
aasta Lasnamäe jaoks suhteliselt inten-
siivne. Linnaosavalitsus on ise sündmusi 
korraldanud, nii väikseid, nagu kepikõn-
nitreeningud, kui ka suuri, nagu Lasnamäe 
päevad. Oleme koostöös Tallinna Kunsti-
hoonega avanud nende ajutise Lasnamäe 
paviljoni. Suvel avasime koostöös Uisupargi 
meeskonnaga Eesti esimese rulluisupargi 
Tondiraba pargis, kus talvel on juba ava-
tud uisuplats. Avamist ootab sel aastal veel 
Härma kiiruisustaadion. Lisaks jätkame ka 
advendiüritustega mitmetes paikades, kok-
ku on tulemas veel 4 advendiüritust ning  
14. detsembril toimub suur jõulukontsert. 
Saunaarmastajaid ootab 21. detsembril kül-
la Lasnamäe saun (Pae 19/2), kus toimub 
talve alguse tasuta saunapäev. Soovitan 
täpsemalt lugeda nende ürituste kohta sel-
lest lehest, kuna mitmetele on vajalik eelre-
gistreerimine. 

Hea Lasnamäe elanik!

Soovin Teile kaunist advendiaega, rahulikke 
jõulupühi ning head uut aastat!

Eestikeelsed ringkäigud näitusel neljapäeviti kl 18 ja laupäeviti kl 13.
Fotode autor: Andres Raudjalg, Tallinna Kunstihoone

Paviljon on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 12–19. 

Kunstihoone Lasnamäe paviljon ja uus näitus

Tähistamaks talve algust ja soovides tutvustada erinevaid saunas-
käimise traditsioone korraldavad Lasnamäe linnaosavalitsus ja Las-
namäe Ökosaun 21. detsembril suure talve alguse tähistamise. Kõik 
päeva tegevused on tasuta, külastada saab nii Soome kerisega sau-
na kui ka 4 erinevat (kuuse, männi, soola ja mullidega) kümblustünni.

Vajalik on eelregistreerimine ja kohtade arv on piiratud. 
Üks külastuskord kestab 2 tundi, kokku tuleb 4 vahetust (kl 11–13, 
13.30–15.30, 16 – 18 ning 18.30 – 20.30). Tingituna riietusruu-
mide mahutavusest on igas vahetuses 25 kohta meestele ja 25 
kohta naistele. Registreerida saab internetis ja telefoninumbril 645 
7750. Saunade ja tünnisaunade kasutamiseks tuleb kaasa võtta 
ujumisriided ning eraldi jalanõud, millega liikuda saunahoonest 
välja ja tagasi, kui on soov külastada kümblustünne. Samuti on 
kümblustünnide kasutamisel soovitatav kanda mütsi. Talve alguse 
tähistamise puhul pakub linnaosa osalistele kuuma alkoholivaba 
glögi ja piparkooke. 

Ala on jõuludeks kaunistatud ja taustaks mängib jõulumuusika.

Talve alguse tähistamine Lasnamäe Ökosaunas 

Talve alguse 

tähistamine

Празднование начала зимы

21.12.2022

kell 11:00–20:30

Tasuti

Бесплатно

Lasnamäe Ökosaun / Ласнамяэ эко-баня

(Pae tn 19/2)

Tasuta koha tagab eelnev registreerimine numbril 

6457750 või läbi interneti (täpsem info linnaosa 

fb lehel)

Для бесплатного участия необходима регистрация

по телефону 6457750 или в интернете (подробная 

информация FB Ласнамяэская районная управа)



Pensioni baasosa tõus kasvatab pea 
kõigi pensionisaajate pensioni, välja 
arvatud eripensioniärid.

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanadus-
pensioniikka jõudnud inimestele maksuva-
ba tulu keskmise pensioni (704 eurot) ula-
tuses. Praegu kehtib pensionäridele üldine 
maksuvaba tulu 500 eurot, mis sissetuleku 
kasvades hakkab vähenema. Jõustuva 
muudatusega püsib keskmine vanadus-
pension Eestis tulumaksuvaba ja tulumak-
suvabastus ei vähene enam pensioni kas-
vades või juhul, kui pensioniikka jõudnud 
inimene jätkab tööl käimist.

Muudatus mõjutab kõiki vanaduspensio-
nieas olevaid pensionäre ning neid, kes on 
pensionieas, aga on pensioni saamise eda-
si lükanud. See kehtib ka juhul, kui inimene 
jõuab vanaduspensioniikka kalendriaasta 
jooksul. 2023. aastal on vanaduspensionii-
ga 64 a ja 6 kuud ehk vanaduspensioniikka 
jõuavad aasta jooksul kõik, kes on sündi-
nud enne 1. juulit 1959. aastal.  

Pensioni baasosa tõus
• 1. jaanuaril 2023 tõuseb pensioni baas-

osa erakorraliselt 20 euro võrra. Pensioni 
baasosa suurus on praegu 255,75 eurot. 
See on kõikidel pensionäridel võrdne. 
Uuest aastast on baasosa suuruseks 
275,75 eurot. Samuti tõuseb rahvapen-
sioni määr 20 euro võrra. 

• Pensioni baasosa tõuseb kõikidel pensio-
näridel, välja arvatud eripensioni saaja-
tel.

Vanaduspensionäride 
tulumaksuvabastusest
• Uuest aastast kehtib kõikidele vanadus-

pensioniealistele (ka neile, kes jõuavad 
vanaduspensioniikka 2023. aasta jook-
sul – 64 aastat ja kuus kuud) maksuvaba 
tulu 704 euro ulatuses. 

• Ühe erisusena näeb muudatus ette, et 
kui varasemalt sai inimene ise otsusta-
da, kas ta soovib või ei soovi maksuvaba 

tulu pensionilt kasutada, siis uuest aas-
tast seda valikuvõimalust enam ei ole. 
See tähendab, et sotsiaalkindlustusamet 
arvestab esimesena maksuvaba tulu 
704 euro ulatuses alati inimese pen-
sionilt. Kui pension on väiksem kui 704  
eurot, siis saab üle jäävat maksuvaba 
tulu kasutada ka muudelt tuludelt.

Mitte-vanaduspensioniealiste 
tulumaksuvabastus tõuseb  
654 euroni
• Neile, kes ei ole vanaduspensionieas ega 

jõua sinna 2023. aasta jooksul, jääb keh-
tima senine maksuvaba tulu süsteem. 
Ainuke erinevus on, et 2023. aastast 
tõuseb maksuvaba tulu 500 euro pealt 
654 euroni. 

Mida peab tegema?
• Pensionär, kes saab pensioni ja/või 

väljamakseid II sambast
Kui inimene on vanaduspensionieas ja 
saab pensioni, ei pea ta midagi tegema. 
Sotsiaalkindlustusamet arvestab inimese 
pensionilt automaatselt maksuvaba tulu 
keskmise vanaduspensioni ulatuses. 

Kui inimese pension on madalam kesk-
misest vanaduspensionist (704 eurot) 
ning ta saab tulumaksuga maksustata-
vaid väljamakseid II sambast, siis sot-
siaalkindlustusamet edastab üle jääva 
maksuvaba tulu pensionikeskusele. Sel-
leks ei ole vaja eraldi pensionikeskuse 
poole pöörduda.

• Pensionär, kes käib tööl 
Kui inimese pension on väiksem kui 704 
eurot, jääb tal osa maksuvaba tulu üle, 
mida saab üle kanda oma töötasule. Sel-
leks tuleb esitada tööandjale avaldus ja 
märkida ära ka maksuvaba tulu kasuta-
mata osa summa, mida tööandja arves-
tab inimesele väljamakseid tehes. Sum-
ma õigsuse eest vastutab töötaja. 

Näide: Pensioni suurus on 2023. 
aasta jaanuaris 600 eurot ning töötasu  
800 eurot. Sotsiaalkindlustusamet ar-
vestab pensionilt tulumaksuvaba miini-
mumi 600 eurot ehk kogu pension on 
tulumaksuvaba. 104 euro osas saab ka-
sutada tulumaksuvaba miinimumi tööta-
sult (704-600=104).  

• Vanaduspensioniealine, kes on pen-
sioni edasi lükanud
Kui inimene on vanaduspensionieas, ent 
on pensioni edasi lükanud ja käib tööl, 

saab ta kogu maksuvaba tulu summa ula-
tuses tööandjale avalduse teha. Kui ühel 
hetkel otsustab inimene jääda pensionile, 
ent jätkata töötamist, siis ei tohi unustada 
oma avaldust tööandja juures muuta. 

• 2023. aastal vanaduspensioniikka 
jõudvad inimesed 
Kui inimene jõuab vanaduspensioni- 
ikka 2023. aasta jooksul (nt mais), siis 
sellisel juhul arvestatakse maksuvaba 
tulu keskmise vanaduspensioni ulatu-
ses juba aasta algusest, st 1. jaanuarist. 
Kui inimene käib tööl, on tal maksuvaba 
tulu võimalik kasutada ka oma töötasult. 
Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus. 
Kui ühel hetkel otsustab inimene jääda 
pensionile, ent jätkata töötamist, siis ei 
tohi unustada oma avaldust tööandja 
juures muuta.

• Pensionär, kes saab lisaks pensionile 
ka sotsiaalkindlustusametilt kahjuhü-
vitist
Kui inimese pension on alla 704 euro ja 
ta saab sotsiaalkindlustusametilt kahju-
hüvitist, siis saab ta üle jäävat tulumak-
suvaba miinimumi soovi korral kasutada 
kahjuhüvitiselt. Selleks tuleb esitada sot-
siaalkindlustusametile avaldus.  

Sotsiaalkindlustusameti makstavad 
hüvitised, millelt saab kasutada tulumak-
suvabastust on kahjuhüvitis ja vanema-
hüvitis. 

• Pensionisaaja, kes ei jõua 2023. aastal 
vanaduspensioniikka
2023. aastal tõuseb üldine maksuvaba 
tulu 654 euroni. Muus osas jäävad mak-
suvaba tulu arvestamise reeglid sarna-
seks praegusega.  

Kui inimene on sotsiaalkindlustusame-
tilt taotlenud maksuvaba tulu pensionile 
maksimaalses suuruses (500 eurot), 
siis arvestatakse tema pensionile ala-
tes 1.01.2023 maksuvaba tulu kuni 654  
eurot. Kui pension jääb alla 654 euro, 
saab üle jäävat maksuvaba tulu kasuta-
da muudelt tuludelt.

Kui inimene on kasutanud maksuvaba 
tulu pensionilt kindlas summas, mis on 
alla 500 euro, jätkab sotsiaalkindlustusa-
met tema soovitud maksuvaba tulu osa 
arvestamist pensionile. 

Kui maksuvaba tulu ei ole pensionilt 
üldse kasutatud, siis sotsiaalkindlustus- 
amet seda pensionile ka järgmisel aastal 
ei arvesta.

Fred Randver
Lasnamäe Uisupargi tiimi nimel

Paremat ilma oleks uue uisuhooaja al-
guseks olnud raske soovida. Kui avami-
se päeval, 20. novembril, sadas lund ja 
väljas olid mõned miinuskraadid, siis vaid  
8 päeva enne avamist näitas termomee-
ter +14 kraadi. Võrreldes esimese hoo-
ajaga olime seekord juba mitukümmend 
päeva varem avatud. Kui esimesel hoo-
ajal, paljuski pandeemia piirangutega 
seotult, oli Lasnamäe Uisupargi külas-
tuste arv 17 000 ringis, sh 4755 koolilas-
te külastust, siis loodame väga, et selle 
hooaja külastuste number algab igal juhul 
2-ga ja koolilaste külastusi tuleb vähemalt  
50 protsenti juurde. Meie kogemus näitab, 
et uue kohaga harjumine võtab alati aega 
ja haldajana on ka kannatust vaja.

Kindlasti on lasnamäelastele hea uudis 
see, et vaatamata kõrgele inflatsioonile on 

käesoleva hooaja hinnad samasugused, 
kui olid eelmisel hooajal. Kirglikele uisusõp-
radele lisame juurde mitmesuguseid piira-
matu külastusega võimalusi hooajapassi 
näol. Kindlasti jätkame populaarsete las-
tehommikutega, nii et hoidke ennast meie 
tegevuste ja ajakavaga kursis.

Julgustame jätkuvalt kõiki koole korral-
dama liikumistunde värskes õhus. Lasna-
mäe Uisupark on kooligruppidele avatud 

koolipäevadel 08.00–17.00. Kooligruppide-
le on seejuures jääpilet tasuta. Tasuda tuleb 
vaid uisurent, kui endal uiske ei ole.

Selleks, et saaksime oma tööd parimal 
võimalikul viisil teha, on vaja enda ümber 
häid partnereid. Lasnamäe Uisupargi tiim 
tänab siinjuures suurepärase koostöö eest 
Lasnamäe linnaosa valitsust, Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalametit ning Kadrioru 
parki. Kuid mis kasu on sellest, kui sul on 
uisupark, aga pole külastajaid. Meie sü-
damlik tänu kuulub kõigile vanadele ja tule-
vastele klientidele, kelle jaoks me seda tööd 
iga-aastaselt teeme. Teiepoolne positiivne 
tagasiside annab meile lootust, et ajame 
koos oma partneritega õiget asja.

Soovime Teile rõõmsat ja särtsakat uut 
uisuhooaega ning ilusat aasta lõppu!

www.uisupark.ee
Facebook Uisupark
Instagram #uisupargid
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Pensionide muutusest 2023. aastal 

Lasnamäe Uisupargil on hea hoog juba sees

Korteriühistu infopäevad 
Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub linna-
osa korteriühistute esindajaid osa võtma 
infopäevast, kus käsitletakse seekord 
Tallinna linna ja Lasnamäe linnaosa va-
litsuse eraldatud toetusi ning rattaliiku-
misega seonduvat (rattamajad ja jalgrat-
tateede võrgu arendamine). Infopäevade 
lektoriteks on Tallinna linnavaraameti ja 
Lasnamäe linnaosa valitsuse esindajad, 
küsimustele vastavad linnaosavalitsuse 
toetustega tegelevad ametnikud.
Aeg ja koht: 14. detsembril kell 17 (eesti 
keeles) ja 15. detsembril algusega kell 17 
(vene keeles) Lasnamäe linnaosa valitsu-
se (Pallasti 54) I korruse saalis. 
Lisainfo: Danel Suurtamm, Lasnamäe 
linnaosa valitsuse linnamajanduse osa-
konna juhataja asetäitja, tel 645 7761, 
e-post danel.suurtamm@tallinnlv.ee.

Kultuurikeskus Lindakivi
J. Koorti 22, tel 646 2411,  
www.lindakivi.ee
10.12 kell 18.00 – Tantsuõhtu. Muusika 
ansamblilt For You. Pilet 7 eurot.
14.12 kell 18.00 – Jõulukontsert. Esine-
vad Nele-Liis Vaiksoo ja Kalle Sepp, kla-
veril Rain Rämmal. Tasuta kutsed saada-
val Lindakivi kultuurikeskuses, Lasnamäe 
linnaosa valitsuses ja Lasnamäe sotsiaal-
keskuses. 
17.12 kell 16.00 – Vene rahvalalulukoor 
Sudaruški, kaastegevad koor Zorenka 
ja ansambel Retšenka Kohtla-Järvelt.  
Tasuta.
17.12 kell 18.00 – 70–80-ndate tantsuõh-
tu. Tasuta.
18.12 kell 17.00 – Laulustuudio Nupu-
kesed/Knopotški kontsert. Pilet 10 eurot, 
lastele tasuta. 
22.12 kell 19.00 – Tip-Top Klubi jõulu-
kontsert. Pilet 12 eurot.
28.12 kell 18.30 – Etendus „Elsa – maa-
giline jäämaailm“. Pilet 7–10 eurot.
30.12 kell 17.00 – Kontsert „Tahan saa-
da täheks“. Esinevad Sergei Maasin, 
Anne Velli, Maria Kondratjeva, Slava 
Isetski, Konstantin Lenski, Dmitri Kutcher, 
Show-Ballet „Onyx“. Pilet 10 eurot.

Lasnamäe sotsiaalkeskus
Punane 36, tel 621 8998, 5301 0410
15.12 kell 16.00 – Nõmme kultuurikes-
kuse tüdrukutekoor Nõmmelill ja neidude 
ansambel Fiora. Juhendaja Õnne-Ann 
Roosvee.
28.12 kell 15.00 – Vanamuusika ansambli 
Rondellus kontsert
9.– 30. detsembrini saab uudistada 
kunstiringi maalide näitust.
NB! Üritustel osalemiseks on vaja eelne-
valt registreeruda, kohtade arv on piira-
tud.

Lasnamäe noortekeskus
Punane 69, tel 5556 7784
08.12 kell 18.00 – Dünaamiline viktoriin 
„Nõrk mängija“. Vanusele 14+
09.12 kell 17.30 – Õhtune mängutuba 
„GameRoom“. Vanusele 13+
14.12 kell 17.00 – Rollimäng „Vangikong 
nr 102“. Vanusele 14+
15.12 kell 18.00 – Filmiõhtu, jõulukomöö-
dia „Üksinda kodus“. Vanusele 13+
23.12 kell 18.00 – Jõulupidu – räägime 
eesti jõulukommetest, mängime ja veeda-
me aega heas seltskonnas! Vanusele 13+
29.12 kell 18.00 – Uusaastapidu 
12.01 kell 16.00 – Uisutamine Tondiraba 
pargis (tasuta). Vanusele 13+

Üritused detsembri-  
ja jaanuarikuus 



Liina Nigu
Lasnamäe Muusikakooli  
õppejuht 

XII Euroopa Orkestrite Festiva-
lil osalemine oli kooli orkestrile 
eelmise õppeaasta üks olulise-
maid projekte. 

Lasnamäe Muusikakooli süm-
fooniaorkester osales 4.–8. mail 
2022 XII Euroopa Orkestrite 
Festivalil, mis toimus Bulgaarias 
Plovdivi linnas. Iga kolme aasta 
tagant toimuval Euroopa Orkest-
rite Festivalil osales seekord neli 
Eesti orkestrit, mis on seni suu-
rim Eesti orkestrite delegatsioon 
sel festivalil. 

Lisaks muusikakooli sümfoo-
niaorkestrile olid festivalil esin-
datud ka orkestrid Põltsamaa ja 
Võru Muusikakoolidest ning Har-
jumaa keelpilliorkester.

LMK orkester osales festivalil 
29-liikmelise koosseisuga, mida 

juhatas dirigent Imre Rohuväli. 
Festivali jooksul andis orkester 
kaks iseseisva kavaga kontser-
ti. Iseseisvatel kontsertidel esi-
tati peamiselt Eesti muusikat, et 
anda noortele võimalus läbi män-
gida Eesti muusikat ning tutvus-
tada Eesti heliloojaid Euroopas. 

Lisaks astus muusikakool üles 
kahe looga festivali lõppkontser-
dil ning esitas koos kõigi Eesti 
orkestritega Arvo Pärdi „Ukuaru 
valsi“, mida juhatas festivali pea-
korraldaja Jüri-Ruut Kangur. 

Festivali väga tähtis haridus-
lik osa on erineva repertuaariga 

projektorkestrid, kus osalesid eri 
riikide ja orkestrite mängijad. 

Näiteks osalesid muusika-
kooli orkestri mängijad roman-
tismi, rahvamuusika, jazzi ja 
filmimuusika projektides, mida 
juhatasid tunnustatud dirigendid 
üle Euroopa. 

Projektorkestrites osalemi-
ne andis õpilastele võimaluse 
mängida repertuaari, mida muu-
sikakooli orkester üksi õpilaste 
erineva taseme või koosseisu 
väiksuse tõttu mängida ei saa.

Festivaliks valmistumine moti-
veeris kõiki osalejaid andma en-
dast parima, et saavutada võima-
likult kõrge muusikaline tase. 

Samuti ei saa alahinnata kul-
tuurilist haritust, mis kaasnes 
teiste orkestrite kuulamisega, 
projektorkestrites osalemisega 
ning Bulgaaria kultuuri ja aja-
looga tutvumisega. Muusikakool 
tänab toetuse eest reisi korralda-
misel kooli, lapsevanemaid, Eesti 

Kultuurkapitali ja Lasnamäe lin-
naosa valitsust.

Käesoleval õppeaastal val-
mistub Lasnamäe Muusikakooli 
sümfooniaorkester hoolega juuli 
alguses toimuvaks noorte laulu-
peoks „Püha on Maa“.

Ootame Lasnamäe muusi-
kakooli orkestritega liituma meie 
vilistlasi, kes soovivad koos teiste 
noortega osa saada heast muusi-
kast ning seltskonnast.

Lisaks ootame kõiki 12–18- 
aastaseid noori osalema audio-
visuaalse muusika ringis, mis on 
tasuta.
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Näiteks keskkonnasõbralikuma 
ühistranspordi arendamiseks on 
linnal täiendavad vahendid, et 
soetada elektribusse, ning 2023. 
aastal algab uue, Vanasadama 
trammiliini ehitus. 

Tallinnas toimub järgmisel sü-
gisel ka rohetehnoloogia nädal, 
sealhulgas ainulaadne Clean-
Tech Europe konverents ja ro-
he-EXPO.

„Meie suurem eesmärk on 
tallinlaste heaolu. Sellepärast sai 
loodud arengustrateegia Tallinn 
2035. Euroopa rohelise pealinna 
tiitel on ainult osa, ainult üks vers-
tapost sellest suuremast pildist, 

mille eesmärgiks võtnud oleme,“ 
lausus Kõlvart.

Rohelise pealinna juht Krista 
Kampus rääkis, et Tallinna ro-
helise pealinna programmis on 
huvitavaid keskkonnateemalisi 
tegevusi kõigile Tallinna elanike-
le, sealhulgas nii üritusi, kontser-
te, talguid, näitusi, õpitubasid kui 
konkursse. Programm jaguneb 
nelja teema vahel: kestlik linn, õp-
piv linn, kaasav linn, nutikas linn. 

Näiteks avatakse jaanuaris 
mittetulundustoetuste voor, et 
anda mitmesugustele kogukon-
naühendustele ja -aktivistidele 
võimalus oma tegemistele toe-
tust taotleda. Lisaks kutsub linn 
kõiki rohelise missiooniga linna-

kodanikke üles ühinema Tallinna 
rohenügijate võrgustikuga. Läbi 
aasta toimub ka elurikkuse talgu-
te programm, kus kõik soovijad 
saavad ise käed külge panna, et 
oma kodukoha loodust hoida ja 
märgata.

Tallinnal on plaanis rohelise 
pealinna aastal linnas esmakord-
selt läbi viia ka linnaruumi tak-
tikalised sekkumised – projekt 
„Rohejälg“, mille suurem eesmärk 
mõnusa inimsõbraliku linnaruumi 
loomine. Lasnamäele plaanitakse 
rajada viljapuude ja marjapõõsas-
tega minipark ning lilleniidud.

Lisainfot Tallinna rohelise pea-
linna sündmustest ja tegevustest 
leiab aadressilt greentallinn.ee.

Möödunud talv oli Tallinnas 
taasiseseisvunud aja raske-
maid. Võtsime sellest õppust 
ning tegime üksjagu uuendusi. 

Eelmisel talvel 
ilm ei halasta-
nud. Tempe-
ratuur keerles 
0-kraadi ümber 
ja maha sada-
nud lumi muu-
tus kiiresti ohtli-

kuks jääks. Seda hästi hooldada 
on äärmiselt keeruline – päeval 
kõik sulab ja killustik kaotab oma 
mõtte ning öösel kõik jälle jäätub, 
sundides kommunaalteenistusi 
nullist alustama. Ilmselt on selli-
sed talved tulnud, et jääda. Linna 
eesmärk on tagada linnatänavate 
läbitavus igasuguse ilmaga. 

Uued lepingud toovad  
kõrged nõudmised
Mullu oli Tallinna peamiste hool-
duspartneritega sõlmitud lepin-
gute viimane hooaeg. Vanad 
lepingud arvestasid oluliselt ma-
dalamate sajuhulkadega ja tem-

peratuurikõikumistega, samuti on 
vahepeal muutunud kergliiklus-
teede hooldamise normid. Selge 
on see, et viimasel lepinguaastal 
on töövõtjatel keerulisem teha in-
vesteeringuid uue tehnika soeta-
misse ja personali koolitamisesse.

Tänaseks on linn sõlminud 
kõigi linna põhitänavate korista-
miseks uued lepingud. Nendes 
karmistasime nõudeid just kõnni- 
ja rattateede hooldamisele, muut-
sime intensiivsemaks olulisemate 
ühistranspordipeatuste ja ülekäi-
guradade hooldust. Ühtlasi tõhus-
tasime järelevalvet osutatavate 
teenuste üle ja oleme paremini 
valmis jäävihmadeks ja ekstreem-
seks libeduseks. Uute ja karmi-
mate tingimustega lepingute järgi 
hooldatakse tänavaid pea kõiki-
des Tallinna linnaosades. Las-
namäel vastutab kvartalisiseste 
tänavate korraliku hoolduse eest 
Keskkonnahooldus Eesti OÜ. 

Kõnniteede probleem  
vajab lahendust
Suurt segadust talvisesse hool-
dusse lisab asjaolu, et paljude 

kõnniteede eest peavad seadu-
se järgi hoolt kandma kinnistute 
omanikud. Jutt käib kõnnitee-
dest, mis asuvad kinnistupiiri ja 
sõidutee vahel. 

Suur tänu neile, kes oma ko-
hustusi hoolsalt täidavad ja kaas-
kodanike turvalise liikumise eest 
hoolitsevad! Paraku ei ole iga 
kinnistuomanik piisavalt hoolas 
ning pahatihti satume kõnniteele, 
mida on hooldatud lapitekki põhi-
mõttel: ühe maja juures asfaldini, 
teisi maja juures rahuldavalt, kol-
manda maja juures üldse mitte. 
Ja see on probleem.

Üks lahendus, millest palju 
räägitud, oleks nende hoolduse 
linnaõlale võtmine. See aga tä-
hendaks Tallinna maksumaksjale 
täiendavalt vähemalt 25 miljoni 
euro suurusi väljaminekuid igal 
aastal, sisuliselt peaksime oma 
lumekoristuse eelarvet kahekor-
distama. Mille arvelt neid kulutusi 
teha, ei ole seni keegi suutnud 
pakkuda.

Mõistlikum oleks asendada 
praegune süsteem asumipõhise 
hooldamisega. Lühidalt tähen-

daks see kohaliku omavalitsuse 
õigust hanke kaudu leida igale 
piirkonnale talvehooldusega te-
gelev firma, kellega kõik kinnistu- 
omanikud peaksid lepinguid sõl-
mima. 

See motiveeriks ettevõtteid 
kasutama nii moodsat tehnikat 
kui ka käsitööjõudu, tagaks sama 
tänava kõnniteede koristamise 
ühekorraga ning aitaks hoida 
kokku transpordikulude pealt, 
sest siis ei pea sahk sõitma tüh-
jalt mitu kilomeetrit, et ühe maja 
esist puhastada. 

Kinnistu omaniku jaoks muu-
tuks olukord praegusega võr-
reldes kahes punktis: kõnnitee 
hooldamise eest on vaja maksta 

mitte kojamehele või haldusfir-
male, vaid tsentraalselt hangitud 
ettevõttele ning järelevalvet selle 
töö üle teostaks nii maja kui ka 
linn. Rääkimata sellest, et kõnni-
teede hooldamine läheks korteri-
ühistutele praegusega võrreldes 
odavamaks.

Selline muudatus vajab mõis-
tagi laialdast arutelu ja seaduse 
muutmist Riigikogu poolt. Siiani 
on seadusandja paraku huvitu-
nud lumekoristamisest ainult va-
limiste eel ja siis, kui probleemid 
meediakünnist ületavad.

Tallinna eesmärk on pare-
mad, turvalisemad ja mugava-
mad tänavad igal aastaajal. Et 
seda eesmärki saavutada, on 
vaja ühiseid jõupingutusi linna, 
meie hoolduspartnerite ja ka ko-
danike poolt. Ning kui teie ei pea 
oma maja ees kulgevat kõnni-
teed koristama või autot ümber 
parkima, saab ka teisiti panusta-
da: kui näete järgmine kord oma 
kojameest, tänage teda raske töö 
eest. 

Suured muutused algavad 
väikestest tegudest.

Euroopa rohelise pealinna programm

Vladimir Svet: anname endast talvel parima

Lasnamäe Muusikakool esines Bulgaarias

Halvasti lumest puhastatud 
teedest või ohtlikest jääpu-
rikatest maja katusel tasub 
teada anda Tallinna abitele-
fonile: 14410 või 661 9860 
(ööpäevaringselt, kõne 
hind vastavalt mobiiliope-
raatori hinnakirjale).

Detsembrikuus on Lasnamäe 
Muusikakoolis võimalik näha 
Eesti Roerichi Seltsiga koos-
töös valminud näitust „Sasha 
Putrya kaunis maailm“. Tege-
mist on Ukraina kunstnikuga, 
kes lahkus elust raske haigu-
se tagajärjel kõigest 11-aasta-
sena ja kes püüdis oma kuns-
tiga seda maailma muuta.

Muusikakooli tasuta jõulukontsert toimub  
Tallinna Metodisti kirikus 17. detsembril kl 12. 

Rohelise pealinna programmis on üle 60 ürituse.
Foto autor: Euroopa rohelise pealinna büroo.
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Lasnamäe Põhikooli  
kõigi õpetajate nimel
Jelena Mihalap-Novikova 
Nii mõnigi kord küsitakse: miks 
valisite just selle elukutse ja selle 
kooli? 

Meie elu võib võrrelda trepiga. 
Te võite komistada trepi viimasel 
astmel lootuses, et saatusel on 
teie jaoks varuks ka helgemaid 
aegu. Või siis ronida üles, seal-
juures mõningaid astmeid hõlp-
sasti läbides ja teistel takerdudes. 
Kujutage nüüd ette, et trepist üles 
ronides kohtate täiesti võõrast 
last, kes mingil põhjusel ei suuda 
astuda järgmisele astmele. Ei ole 
vahet, kas tegemist on füüsilise 
või emotsionaalse takistusega, 
fakt on, et sellel trepiastmel on ta 
olnud juba pikka aega, suutmata 
ise uskuda, et ta võib minna kõr-
gemale. Oskamata, teadmata, 
kuidas seda teha. 

Ja mul on küsimus: kas te 
ulatate talle abikäe, et üheskoos 
see raske teelõik ületada? Liht-
salt seepärast, et seal üleval on 
rohkem õhku, vaade on parem, 
seal on lihtne ja hea, aga siin... 
on pime. Siin on ka üksildus, sest 
kõik teised on samuti seal üleval.

Ma valisin selle tee, sest mul-
le on oluline ulatada abikätt iga 
päev! Ja siinkohal ei pea ma sil-
mas ainult ennast, vaid kõiki selle 
suurepärase kooli töötajaid. Siin 
õpivad hariduslike erivajadustega 
lapsed. Igaüks neist vajab palju 

tuge ja tähelepanu. Iga nende võit 
on meie ühine võit, iga samm ta-
gasi on meie ühine valu!

Just meie õpetajad on need, 
kes teevad kõik endast oleneva, et 
haarata kaasa, avada potentsiaal 
ja leida, millises suunas tuleb edasi 
liikuda. Võimalik, et meie õpilased 
ei ole kuigi tugevad võrrandite la-
hendamisel, kuid huvi kunsti vastu 
on neil olemas. 

Nad proovivad kätt robootikas, 
tantsivad, musitseerivad, teevad 
sporti ja... mis kõige tähtsam, 
avastavad üha rohkem ja rohkem 
iseennast! Nad hakkavad uskuma 
endasse ja sellesse, et nad saavad 
kõigega hakkama! 

Meie kool on suurepäraselt va-
rustatud, see on rohkem kui liht-
salt teadmiste omandamise koht, 
see on õdus kodu, kuhu on alati 
meeldiv naasta!

Palju õnne sünnipäevaks, kal-
lis kool!

Vera Kopti, 
2019. aasta vilistlase vanaema 
Seitsmeaastane Sergei1 oli väga 
ebatavaline poiss: tal oli kõne-
puue, ta väitis, et ta on rauast, imi-
teeris hiilgavalt ja vägagi sarnaselt 
lõvi möirgamist ja ahvi hüppeid, 
kuid samas ei saanud päris häs-
ti aru, miks peaks ta käima koo-
lis, miks seal on nii palju igavaid 
tunde ja miks ei võinud ta rooma-
ta laudade all, otsides põrandale 
kukkunud pliiatsit. 

Tihti öeldakse, et lapsed oska-
vad hästi tajuda „teistsugusust“. 
Seepärast poiss klassikaaslaste-
le ei meeldinud. Kõigepealt läks 
ta elukohajärgsesse kooli, kus 
juba esimestest päevadest alates 
moodustus ühe poisterühma alga-
tusel tõeline tema vastu suunatud 
koalitsioon. „Arvame Sergei väl-
ja!“ teatas poiste eestvedaja lõu-
na ajal sööklas. Klassiõpetaja ei 
suutnud konflikti kustutada.

Lastepsühhiaatri juurde sai aja 
alles augustis. Arsti tungiv soovi-
tus oli: ainult väikeklass, ainult in-
dividuaalne lähenemine! Tol ajal ei 
olnud tavakoolides väikeklasse ja 
seepärast käisin koolist-kooli küsi-
mas, kas nad võtaksid meie väi-
kese ime II klassi, kus ei oleks nii 
palju õpilasi. Kuid asjata, klassid 
olid kõikjal üle rahvastatud. 

Lähenes septembrikuu ja koo-
liküsimus oli endiselt lahendama-
ta. Lõpuks anti mulle ühes koolis 
Milena Pogodajeva telefoninum-
ber ja öeldi, et ta kindlasti aitab. 
Ja seda ta ka tegi. Septembri-
kuus läks poiss Lasnamäe Põ-
hikooli teise klassi. Aastad möö-
dusid. Tänu imelisele algklasside 
õpetajale Jelena Bersenevale ei 
hakanud poiss mitte ainult õppi-
ma, vaid mõistis ka, milline on 
normaalne suhe klassikaaslas-
tega. Väikesest koolist sai tema 
teine perekond. Suurepärased 
õpetajad Irina Davõdova, Natal-
ja Ivanova, Tatjana Prokofjeva, 

Anna Tsureknikova sisendasid 
temasse enesekindlust ja õpeta-
sid oskust suhelda eakaaslaste-
ga. Kooli endine direktor, enne-
aegselt lahkunud Alla Zolotova 
ei jätnud Sergeid tähelepanuta 
ka siis, kui tema perel tulid ette 
rasked ajad. Üheskoos õnnestus 
neil üle saada ka sellest murest.

Pärast põhikooli lõpetamist 
omandas Sergei keskhariduse 

ja elektroonikaseadmete tehniku 
kutse Tallinna Tööstushariduskes-
kuses ning teenib nüüd sõjaväes.

Ja kooli direktori kohale on 
asunud seesama Milena Pogoda-
jeva, kes on aidanud paljudel las-
tel leida oma koha elus.

Head juubelit, kallis kool! Palju 
õnne ja tervist kõigile õpetajatele 
ja õpilastele!

1 - Nimi muudetud.
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In memoriam
Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
ja Lasnamäe linnaosakogu 

avaldavad kaastunnet lähedastele 
linnaosakogu sotsiaal-  

ja tervishoiukomisjoni liikme  
Pavel Starkovi  

lahkumise puhul.




