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Lasnamäe Leht

Traditsiooniline heakorrakuu 
kampaania startis Lasnamäel 
meeleoluka avaüritusega 

„Õigusapteegi“ 
õigusnõustajad 
aitasid Lasnamäel 
sadu inimesi

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae
vajalik info 

ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE

10. aprillil toimus Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuses järjekordne „Õigusapteek“, 
mille raames väljusid juba aastaid edu-
kalt tasuta õigusabi andnud Eesti Ju-
ristide Liidu õigusnõustajad oma tava-
keskkonnast ja nõustasid kõiki linnaosa 
abivajajaid aktuaalsetes juriidilistes kü-
simustes. Lisaks õigusnõustajatele olid 
kaasatud ka Eesti Töötukassa nõustajad 
ja toetuste spetsialistid, kes andsid nõu 
töötukassa teenuste ja toetuste osas. Tao-
lised üritused on toimunud Lasnamäel 
ka eelnevatel aastatel ja nende populaar-
sust näitab üha kasvav külastajate arv.

Seekord oli juristide liidu kvalifitseeri-
tud spetsialistide käest võimalik saada 
teavet ja nõu perekonnaõiguse, elatisra-
hade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu-
seaduse ja maksuõiguse ning kohtusse 
pöördumise küsimustes. Lisaks said 
inimesed teada, kuidas peaks käituma 
kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega 
suhtlemisel ning dokumentide vormista-
misel. Jagati ka vajalikke nõuandeid täi-
temenetluse, korteriühistute, lepingu- ja 
võlaõiguse alal.

Kuna „Õigusapteegi“ kampaania osutus 
väga populaarseks, siis plaanitakse üri-
tust Lasnamäel kindlasti korrata.

3-5.05 XXII Rahvusvaheline teatrifestival “Magija Sceny” 2013 
(Lindakivi Kultuurikeskus)
03.05 Kepikõnni algõpetus (Pae park)
04.05 Euroopa päeva kontsert (Lindakivi Kultuurikeskus)
05.05 Jumalaema ikooni „Kiirestikuulja“ kiriku kellatorni avamine 
Lasnamäel
11.05 Lasnamäe Talent finaal (Vene Kultuurikeskus)
24.05 Juubilaride õnnitlemine (Lindakivi Kultuurikeskus)
29.05 Korteriühistute infopäev (eesti keeles, linnaosa valitsus) 

Tänavune heakorrakuu kampaa-
nia sai alguse 20. aprillil Kivila 
pargis heakorratalgute ja suu-
rejoonelise kogupere üritusega. 
Osalejaid ootas informatiivne ja 
meelelahutuslik päevakava, mille 
raames toimus tuntud laulja Tan-
ja Mihhailova kontsert, korraldati 
võistlusi ja tegevusi lastele, jaga-
ti informatsiooni kasside kiipimi-
se kohta ning pakuti talgusuppi. 
Päeva juhtis populaarne artist 
Eduard Toman. Samuti juhiti 
avaüritusel talguliste tähelepanu 
haljasalade ning oma koduümb-
ruse puhtuse hoidmisele.

Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivano-
va sõnul on heakorrakuu kampaania po-
pulaarsus iga aastaga olnud kasvutrendis 
ning üha rohkem tuleb projektiga kaasa 
erinevaid koostööpartnereid ning osapooli. 
„Selline rahvalik ning rõõmsameelne üri-
tus viib kogu Tallinna elanikkonna kokku 
ühe väga tähtsa eesmärgi nimel – meie 
kauni linna puhtana hoidmine“, lisas Iva-
nova.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kutsub 
Jumalaema ikooni „Kiirestikuulja“ kiriku 

kellatorni avamisele, mis toimub 
5. mail 2013 algusega kell 14.00.

TULEVAD ÜRITUSED LASNAMÄEL

Mitmekülgne ja mahukas heakorrakuu 
kampaania kestab Lasnamäel 20. april-
list kuni 15. maini, ning selle raames on 
plaanis teostada talvise puistematerjali 
koristamist sõiduteedelt, prahi koristamist 
tühermaadelt ja elumajade vaheliste halja-
salade puhastust, omavoliliste prügilate ja 
haljasalade talvekahjustuste likvideerimist 
ning grafiti eemaldamist linnaobjektidelt.        
Soovitav on talgutele registreerida heakor-

rakuu või Lasnamäe linnaosa kodulehte-
del, kuna aktiivsemaid talgulisi tunnusta-
takse 12. mail heakorrakuu lõpuüritusel 
Löwenruh pargis Kristiine kevadlaadal.

Täiendavat informatsiooni tulevase ürituse 
programmi ning kampaania raames plaani-
tud tegevuste kohta on võimalik leida Las-
namäe linnaosa veebilehelt www.tallinn.
ee/lasnamae
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Kevad on aeg, mil hakatakse värskest 
energiast pakatades kavandama tulevik-
ku ning viima lõpule varem alustatut.  
Lähikuud on meie linnaosa jaoks tulvil 
tegemisi ning mõnikord saate meid ees 
ootavatest sündmustest ka ise aktiivselt 
osa võtta.

Kevadine suurkoristus täies hoos

Nagu ikka, on suvi puhkuste aeg, kuid 
puhata on alati meeldivam seal, kus 
valitseb puhtus.  20. aprillist 15. maini 
toimuva heakorrakuu käigus saab iga 
elanik anda oma panuse, et kaotada 
Lasnamäel talve jäljed, mis lume sula-
des välja ilmusid. Vaja on lahti saada 
kogunenud prahist, teha korda halja-
salad, likvideerida kellegi poolt kok-
ku kantud prügihunnikud, eemaldada 
graffiti jne. Täieliku ülevaate kõigist 
heakorrakuusse kavandatud tegevustest 

leiate Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kodulehelt www.tallinn.ee/lasnamae. Sealsa-
mas saab registreerida ennast ka osalejaks ning leida hulgaliselt kasulikku infot 
selle kohta, kuhu saab tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid, vanu rehve ning kasutus-
kõlbmatut elektroonikat.

Lasnamäe lasteaedades 18 uut rühma

Linnavõimud jätkavad tegevust selle nimel, et tagada kõige pisematele tallinlas-
tele kohad lasteaedades. Juba lähiajal avatakse meie linnaosas 18 uut rühma viies 
lasteaias. Suursündmuseks saab olema Kihnu lasteaia avamine hoones, mis varem 
kuulus Läänemere gümnaasiumile. Praegu käivad siin täie hooga ehitustööd, mille 
lõppedes tekib 264 lapse jaoks juurde 12 uut rühma, milledesse komplekteerimine 
algab juba sel sügisel. Suur töö ootab ees Suur-Pae lasteaias. Kavandatud remondi 
tulemusena luuakse lasteaias juurde kolm rühma. Lisaks sellele tuleb üks rühm 
juurde Ümera, Linnamäe ja Mustakivi lasteaeda. Seejuures on Mustakivis tegemist 
spetsiaalse logopeedilise rühmaga.

Kellatorni avamine –  veel üks samm õigeusu pühakoja ehituses

Lasnamäel hakkavad lõpule jõudma õigeusu pühakoja ehitustööd.  Oluliseks vers-
tapostiks saab olema kellatorni pidulik avamine, mis leiab aset 5. mail. Saksamaal 
valatud erilise juhtimissüsteemiga kellad on juba paigaldatud,  hetkel leiavad aset 
viimistlustööd  ning tehakse viimaseid ettevalmistusi kellatorni avamiseks. Kiriku 
enda ehitusega on jõutud lõpusirgele. Ehitajate jaoks saab suvi olema kibekiire aeg 
ilmast hoolimata, sest kõik peab valmis saama sügiseks ning  pühakoja piduliku 
avamise päevaks on  kavandatud 29. september. Linnavõimud toetavad ehitustöid 
igakülgselt.  Linn rahastab pühakoja juurde tuleva parkla ehitust, samuti võttis Tal-
linn enda kanda tänavavalgustuse ehitamise.

Teie ideed Lasnamäe hüvanguks

Jätkub linnaelanike ideede ja ettepanekute kogumine selle kohta, kuidas ning mida 
teha elanike vajaduste üha paremaks rahuldamiseks. Tore on märkida, et lasnamäe-
lased osalevad üleskutses aktiivselt ning linnaosa valitsusele on juba laekunud mõ-
nisada täidetud ankeeti.  Tehtud ettepanekud puudutavad väga erinevaid teemasid  
alates liikluskorraldusest kuni kultuurisündmuste läbiviimiseni. On palju huvita-
vaid uuenduslikke ettepanekuid, kuigi mõnikord ka raskesti elluviidavaid. Näiteks 
idee rajada kõikidesse bussipeatustesse tasuta WIFI internetipunktid.  Kuigi praegu 
on raske öelda, kuna tekivad linnal rahalised ja tehnilised võimalused niisuguste 
ideede realiseerimiseks, on linna juhtidel vaja võimalikult täpselt teada, mis linna-
elanikke huvitab ning neile tuginedes koostada Tallinna pikaajalised arenguplaanid.  
Neis leidub kindlasti ka koht ideedele, mis tunduvad hetkel raskesti teostatavad. 
Seetõttu jagage julgesti mõtteid selle kohta, mida võiks meie linnaosas teha, seda 
enam, et osaliste vahel loosib Lasnamäe Linnaosa Valitsus välja eriauhinnad – lae-
vareisid Rootsi!
 
Lasnamäe kultuurielu uutes värvides

Lasnamäe Linnaosa Valitsus pöörab jätkuvalt suurt tähelepanu linnaosa kultuurielu 
arendamisele. Me otsime pidevalt võimalusi uute ürituste korraldamiseks või nen-
de läbiviimise toetamiseks, et linnaosa elanikud saaksid endale ning oma lastele 
pidevalt huvitavat tegevust leida. Eredaks näiteks võiks olla linnaosa valitsuse ning 
Tallinna „Mis? Kus? Millal?“ klubi koostöö. Viimase ajani toimus see populaarne  
mälumäng ainult venekeelses keskkonnas, kuid nüüd näidatakse selle eestikeelset 
varianti meie riigi ühes juhtivas telekanalis. Tore, et meie linnaosas on  olemas 
oma asjatundjad.  Märtsis ja aprillis toimusid Lindakivi Kultuurikeskuses  „Mis? 
Kus? Millal?“ klubi kaks suurt üritust. Algul loositi kõigi linna koolide meeskon-
dade vahel välja Lasnamäe karikas. Peaauhinna võitis Linnamäe Vene Lütseumi  
meeskond. Pärast aga jagati välja Eesti avatud meistrivõistluste medalid.  Mõlemad 
sündmused toimusid Lasnamäe Linnaosa Valitsuse toetusel. Sel aastal tähistati ka 
üht ümmargust tähtpäeva – 670 aasta möödumist Eesti ajaloo tähtsündmusest Jü-
riöö ülestõusust.  Pidustuste peamiseks toimumispaigaks oli Jüriöö park, mis asub 
meie linnaosas. 23. aprillil leidis siin aset pidulik sündmus, mille külalisteks olid 
linnavõimude esindajad, väljapaistvad poliitikud ning ühiskonnategelased.

Lugupeetud Lasnamäe elanikud

Lasnamäel tähistati 
Jüriöö ülestõusu 670. aastapäeva

Lasnamäel Linnaosa Valitsuse ja kohalike 
ettevõtete esindajate initsiatiivil toimus 
järjekordne Ettevõtjate Koja liikmete kokkutulek

11. aprillil toimunud üritusest, mille pea-
miseks teemaks oli reklaamitööstus, võtsid 
osa abilinnapea Arvo Sarapuu, Lasnamäe 
linnaosa vanem Olga Ivanova, 10 äriühin-
gu esindajad ning teised antud valdkonna-
ga seotud ametnikud.

Koosolekul osalejad arutasid väga aktiiv-
selt ja tulemuslikult aktuaalsete probleemi-
de lahendusi ning üheskoos jõuti mitmele 
tähtsale otsusele, mis tõotavad vajalikke 
muudatusi olukorra paranemiseks.

Arvo Sarapuu
Tallinna abilinnapea

Vastavalt Statisti-
kaametile andsid 
eluasemekulutused 
märtsis poole tarbija-
hinnaindeksi tõusust 
võrreldes mulluse 
märtsikuuga, millest 
omakorda 2/3 andis 
kallinenud elekter. 
Mis tingis elektrihin-
na majanduslikult 

põhjendamatu tõusu? 

Põhjuseks on riiklikult nõrgalt ettevalmistatud 
ning puuduv reeglistik üleminekul elektribör-
sile Nord Pool Spot AS. Näiteks Norra, Rootsi 
ja Taani on lähtuvalt piirkondade ühendusvõi-
malustest jaganud oma territooriumi vastavalt 
5, 4 ja 2 hinna(turu)piirkonnaks. Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium, kes peaks 
küll olema riigi energiapoliitika kujundaja, 
jättis aga kindla reeglistiku kehtestamata. See 
annab asjast huvitatud isikutele võimaluse 
määrata turupiirkond vastavalt sellele, kuidas 
see neile hetkel kasumlikum on, et siis hiljem 
suure kasuminumbriga avalikkuse ees hoo-
belda oma oskusliku juhtimisega. Ka Eleringi 
juht on kinnitanud, et Eesti ei ole kindlasti tu-
rukoht, selleks on nende arvates Baltikum või 
Baltikum koos Põhjamaadega. Kahjuks Taavi 
Veskimägi ei defineeri, keda ta „nende“ all sil-
mas pidas. 

Elektrihind kõrgem kui Soomes
Fakt on, et selle aasta alguses oli elektri hind 
Eestis kõrgem kui Soomes. Kui konkurentsi-
amet avaldas kahtlust, et Eesti Energia võis 
kasutada oma võimalikku turgu valitsevat 
seisundit, siis anti kohe ametile vastulöök. 
Ent Eesti Energia strateegiajuhi kaitse oli tu-
gevaim – amet olla meelevaldselt tõlgendanud 
turupiirkonna definitsiooni. Turupiirkonda ei 
olegi tegelikult määratletud nagu ülalpool öel-

Kuidas IRL kodukulud alla viis 
ehk elektrihinna kõrgustesse viis

dud. Kui Eesti Energia pressiesindaja ja Ele-
ringi juht arvasid hinnaerinevuse põhjuseks 
olevat piisavate  elektriühenduste puudumise, 
siis Eesti Energia strateegiajuht oli kindel, et 
ühendusi on piisavalt ja Eestisse on võima-
lik importida rohkem elektrit kui tarbitakse. 
Enamgi veel, me võiksime oma elektrijaa-
mad koguni seisma panna. Seega omab Eesti 
Energia kaht risti vastuolevat seisukohta selles 
olulises küsimuses. Kuid ennäe imet – hind 
Eestis langes siiski Soome tasemele, vaatama-
ta sellele, et üks ühendus isegi ei töötanud – 
Estlink1 oli remondis. 
Ehkki viimasel ajal on elektri hind Eestis ol-
nud jälle kõrgem kui Soomes, ei esita konku-
rentsiamet enam küsimusi. Ilmselt saadi aru, et 
turupiirkond ongi selline, nagu on hetkel Eesti 
Energiale ja Eleringile vajalik. Meie hind ei 
ole võrdne ka Leeduga, kus elektri hind on 
isegi kalli Vene gaasiga hooti madalam meist. 
Sellest võib järeldada vaid üht – Eestist on teh-
tud turupiirkond ning majandus- ja kommuni-
katsiooniministeerium ja Vabariigi Valitsus on 
andnud Eesti Energiale ja Taavi Veskimäele 
vabad käed hinna ja selle kaudu ka tootmis-
mahu määramiseks.

Kas on lootust konkurentsi tekkimisele ehk 
hinna alanemisele? 
Lühidalt öeldes, lähiaastail konkurentsi ei teki. 
Vastupidi, Eesti Energia positsioon  Auvere 
jaama valmimise järel tugevneb ning seni, 
kuni  turupiirkonda määravad Eesti Energia ja 
Taavi Veskimägi, ei alane ka elanikele müü-
dava elektri hind. Konkurentsi tekkimise ta-
kistuseks talvisel ajal on võimsuste puudujääk 
Soomes, Lätis ja Leedus. Eestis on ainukesena 
võimsuste ülejääk täna kuni 650 MW ning uue 
300 MW jaama valmimisel, selle võrra suu-
rem. Jälgides elektri hinna muutumist Eesti 
„börsil“, siis tundub, et Eesti Energia on keh-
testanud miinimumhinna, allapoole mida ta 
elektrit ei ole nõus müüma.
Nagu eespool mainitud, siis on viimasel ajal 
meie elektrihind sageli kõrgem Soome ja üsna 

tihti ka Leedu hinnast. Kuidas on see võimalik? 
Eesti Energiale kuulub Eesti tootmisvõimsus-
test ligi 90% ja tarbijatest ligi 80%. Asjaolu, et 
meil on 7-8 elektrimüüjat, ei muuda asja sisu, 
sest nad ostavad-müüvad Eesti Energia poolt 
toodetud elektrit. Seega on viimasel turuvõim 
ehk konkurentsi puudumine võimaldab Eesti 
Energial kui monopolistil oma majandusharus 
kontrollida hinna- ja tootmisotsuste tegemist 
kasumi maksimeerimiseks. Konkurentsisea-
duse kohaselt omab turuvõimu ettevõtja, kel-
lele kuulub turul vähemalt 40% käibest. 
Lisaks kehtestati Eleringi juhi eestvedamisel 
kord, et Vene elektrimüüjaga ei ole võimalik 
sõlmida otselepinguid ja Vene elekter võib 
Balti riikidesse tulla ainult läbi elektribörsi. 
Börsi idee on aga vaba turu ja konkurentsi 
edendamine – tarbija võib osta elektrit kas 
börsilt või sõlmida tootjaga kahepoolse lepin-
gu. Kus siin on siis põhimõtted vabast turust 
ja konkurentsist? Estlink2 ei muuda olukorda 
tarbijatele soodsamaks, Eesti Energia on hoia-
tanud, et ühenduse valmimine võib tõsta elekt-
ri hinda, vastupidiselt Eleringi juhi ootustele.
Näib, et täna suunab riigi energiapoliitikat – 
gaasivõrgu ostmine, LNG terminaali rajamine 
– ministeeriumi asemel isiklikest ambitsioo-
nidest lähtudes Eleringi juht. Selle tagajärjel, 
tuginedes elektrituru avamise kogemustele, on 
oodata ka gaasihinna ehk siis toasooja hinna 
märkimisväärset tõusu. 
Kõige selle juures suhtub valitsus ükskõikselt 
oma inimeste kaitsmisse, lubades samal ajal 
välisomanikel välja vedada sadade miljonite 
eest maksustamata kasumit.
Kokkuvõttes, inimeste kaitseks, elektrihinna 
vastavusse viimiseks ülemaailmselt tunnus-
tatud varade tootlikkuse kindlustamiseks ja 
reaalse börsi tekkeks, on vaja Vabariigi Valit-
susel ning majandus- ja kommunikatsioonimi-
nisteeriumil võtta energiapoliitika suunamine 
enda kätte.

Arvamusloo pikemat versiooni loe: abilinna-
pea.blogspot.com

Jaanus Riibe, 
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Jüriöö ülestõus algas Jüriööl, 23. aprillil 
1343 Harjumaal ühel mäekünkal asuva 
maja süütamisega, mis andis märku, et 
kooskõlastatud ülestõus on alanud. Eest-

lased valisid endi hulgast neli kuningat ja 
kogunesid 10 000 mehega Tallinna alla. 
Teisipäeval, 23. aprillil möödus ülestõu-
sust 670 aastat. Linnaosale on see ajaloo-
line sündmus oluline just seetõttu, et 13. 
mail 1343. aastal toimus Lasnamäe veerul 
sõjamäe lahing, kus erinevatel hinnangutel 

kaotas elu umbes 3000 eestlast. Liivi ordu 
ja eestlaste maleva vahel toimunud lahin-
gu paika hakati rahvasuus nimetama Sõja-
mäeks, mis praegu on linnaosas asuv asum.
Tänaseks on Jüriöö Pargist kujunenud aja-
looline paik, kus tähistatakse mitmeid eesti 
traditsioone ja tähtpäevi.
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Julia Timerbulatova
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse nõunik
 

Korteriühistute 
järjekordne in-
fopäev toimus 
linnaosas puh-
tuse tagamise ja 
korra loomise 
tähe all. Üksik-
asjalikult räägiti 
sellest, kuidas 
heakorrakuu hak-
kab välja näge-
ma, millised on 

kavandatud tegevused ning kus asuvad 
jäätmete kogumispunktid. Keskkonna-
ameti peamiseks prioriteediks heakorr-
akuul on haljastamine.  Kavas on istu-
tada 3200 püsilille ja 381 pargiroosi, 28 
700 võõrasema ja  3300 tulpi. Oodatakse 
ka seda, et tärkavad  17 450 sügisel istu-
tatud krookust, püsilille ja nartsissi. Li-
saks pannakse pottidesse 920 võõrasema. 
 
Muudatused olmejäätmete väljaveo 
korras
 
Oluliseks infoks Tallinna elanike jaoks on 
olmejäätmete väljaveo korras toimunud 
muudatused. Näiteks arvatakse nüüdsest 

jõulukuused suuremõõduliste jäätmete 
hulka ning korteriühistutel tuleb  need ära 
vedada 7 kalendripäeva jooksul. Korteri-
ühistu peab prügi äraveo päevadel tagama 
ligipääsu prügikonteineritele.

Uute eeskirjade kohaselt on prügikonteine-
rite juurde valesti pargitud ning prügivedu 
takistavad autod korteriühistute endi mure. 
Olmejäätmete konteineritesse on keelatud 
panna sõidukite kerede või mehaanilisi osi, 
nagu klaasi või rattaid, elektroonilisi sead-
meid või nende osi, patareisid ja akusid.

Nüüd on korteriühistutel tekkinud võima-
lus Tallinna keskkonnaameti väljastatud 
loa olemasolul paigaldada prügikonteiner-
teid majade keldritesse või soklikorruste-
le. Täpsemat informatsiooni võib saada 
elukohajärgse korteriühistu juhatuselt või 
pöördudes Lasnamäe Linnaosa Valitsusse.

Kuidas vältida libaehitajate ohvriks 
langemist?

Juhime linnaosa elanike tähelepanu ning 
palume korteriühistute juhatustel teavita-
da elanikke sellest, et viimasel ajal ilmu-
vad  majadesse pidevalt teated eesseisva-
test remonditöödest majas, kus pakutakse 
võimalust teha eraldi tasu eest remonti 
korteris. Kergeusklikelt elanikelt võetakse 
ettemaksu, kuid töid ei lõpetata. Seetõttu 
tuleks enne selliste kuulutuste põhjal tee-
nuste tellimist veenduda, et infot levitab 
tõepoolest korteriühistu ning et tegemist 
on ausa firmaga.

Pae pargis toimuvad 
tasuta kepikõnni treeningud
Jaanus Riibe, 
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Alustame maikuus projektiga, kus ootame 
kõiki osalema kepikõnni algõpetusele Pae 
pargis. Osalemine ja käimiskeppide lae-
nutus on tasuta. 

Kepikõnd on lihtne ja jõukohane igaühele, 
liigutused lihtsad ja loomulikud. Kepikõnni 
tehnika saab selgeks juba mõnesajameetri-
se proovimise järel. Sportlik kepikõnd on 
tänapäeva inimese tarvis spetsiaalselt välja 
töötatud liikumisvorm, kusjuures säilitatud 
on kõik hea ja vajalik tavalisest käimisest. 
Kepikõnni plussiks võib lugeda seda, et 
keppide abil on enne ja pärast harjutamist 
hea teha venitusharjutusi, seega on kepid 
ka heaks võimlemisvahendiks. 

Kepikõnniga saab tegeleda aastaringselt, 
see on lihtne ja kergesti õpitav, samas tur-
valine ning kättesaadav igaühele. Lisaks 

ei vaja see ka erilisi tingimusi, keppidega 
võib käia metsas ja pargis, linnatänavail ja 
maanteel, rannas ja rabas.

Treeningud toimuvad Tallinna Ülikooli 
lektori ja rahvusvahelise kepikõnni inst-
ruktori René Meimer juhendamisel reedeti 
(03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05) algu-

sega kl 10:00. Kogunemine on Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse I korruse saalis, Pallasti 
54. Kohtade arv on piiratud, eelregistreeri-
mine telefonidel 645 7773 ja 645 7719 või 
e-posti aadressil 
inga.demidova@tallinnlv.ee

Ootame Teid kõiki treeningutele!

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

27. ja 29. mail 2013 toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
saalis (Pallasti 54, Tallinn) korteriühistute infopäevad 
algusega kell 15.00. Infopäevad on jaotatud kahele päevale. 
27. mail vene keeles ja 29. mail eesti keeles.

Päevakord:
1. AVASõNA LASNAMÄE LINNAOSA VANEMALT (Olga Ivanova)
2. HALLITUSE TEKKIMISE PROBLEEM  JA VENTILATSIOONI 

PUUDUMINE KORTERMAJADES (Ehituskonsult Grupp OÜ)
Palume aktiivset osavõttu!

Tallinnas tegutseb ainult kolm muusika-
kooli ja noorim – Lasnamäe Muusikakool 
– õpetab noori muusikahuvilisi lapsi  13. 
aastat. Kõik kolm töötavad ühesuguste õp-
pekavade järgi. Lasnamäe Muusikakoolis 
on avarad ja hästisisustatud klassid ja mis 
kõige tähtsam – kaks saali, mis võimalda-
vad korraldada erinevaid kontserte. Kol-
manda veerandi oodatuim kontsert toimus 
traditsiooniliselt rahvusooper Estonia väga 
kaunis Talveaias, kus kõlasid erinevatel 
pillidel palad nii solistide kui ka ansamb-
lite esituses. Kooli kammersaalis toimus 
muusika ja videote abil P. Tšaikovski elu ja 
loomingu tutvustamine, esinesid klaveri ja 
viiuli eriala õpilased, kes olid selleks üri-
tuseks ette valmistanud helilooja teoseid. 
Loeng-kontserdi lõpuks toimus saalitäiele 
publikule viktoriin kuuldu kohta. Kooli 
peegelsaalis esines 13. märtsil pianist Ralf  
Taal, kes esitas L. van Beethoveni loomin-
gut ja rääkis oma muusikutee õpinguaas-
tatest. Nii õpilased kui ka vanemad olid 
kontserdist vaimustatud. Veerandi viimasel 
päeval käisid muusikakoolis Raadiku Las-
teaia lapsed pillidega tutvumas ja kuulasid, 
kuidas nendel mängitakse.
Lasnamäe Muusikakoolil on traditsioon 
korraldada igal õppeaastal muusikaline 
õppereis muusikaloo õppeaine süvendatud 
õppimiseks. Seekord viis tee noori muusi-
kuid Sitsiiliasse. Väga elamuslik oli koh-
tumine ja tutvumine Sitsiilia rahvamuusi-
kutega ja rahvapillidega kõrgel mägedes 
asuvas rahvamuusikamuuseumis Messina 
linna ligidal. Sitsiilia rahvapillid hakkasid 
õpilastele nii väga meeldima, et neid osteti 
ka endale ja rahvamuusikud näitasid esi-
mesi võtteid, kuidas nendel mängida. Meie 
õpilaste külaskäigust kirjutati ka kohalikus 
ajalehes – ilmselt olime esimesed eestlased 
selles muuseumis. Meeldejääv oli salon-
giõhtu ühes vanaaegse miljööga hotelli 
salongis, kus kordamööda musitseerisid 
meie õpilased. Monrealies Santa Maria ka-
tedraalis pani Itaalia suurima oreli kõlama 
Andres, kes õpib meie koolis oreli erialal 
ja on esinenud nii Peterburi konservatoo-
riumis kui ka Eesti kirikutes. Palju huvi-

tavat kuulsime ja nägime heliloojate G. 
Donizzeti ja V. Bellini majamuuseumides. 
Õppereis lõppes nagu ikka viktoriiniga, 
kus võis kasutada ka reisil koostatud kons-
pekti. Peale muusikaliste teadmiste saime 
näha, kuidas Etna purskas tolmu, tutvuda 
ajalooliste templite ja kirikutega ning ime-
kauni Sitsiilia loodusega.
Märtsikuus toimus ka vabariikliku konkur-
si „Parim noor instrumentalist 2013“ III 
voor, milles osalesid meie kooli parimad 
mängijad Marija Arošjus, Robert Telpt, 
Toomas Bõstrov, Jaoanna Volkova ja Uku 
Maitsalu. Klaveri eriala õpilaste Marija 
Arošjuse ja Robert Telpti esitus tunnistati 
diplomi vääriliseks.
Käes on aprill ja 19. kuupäeval tähistab 
Lasnamäe Muusikakool oma 13. sünnipäe-
va kontserdiga Lasnamäe linnaosa lastele 
Kultuurikeskuses Lindakivi kell 11. Kont-
sert on tasuta. 

Igal kevadel ootame Lasnamäe Muusi-
kakooli uusi õpilasi, nii ka sel aastal:
- 31.mail kell 13.00-16.00 toimuvad kon-
sultatsioonid (ette valmistada lauluke)
- 3. ja 4. juunil  toimuvad vastuvõtukat-
sed kell 13.00 – 16.00
- On alanud avalduste vastuvõtmine töö-
päeviti kella 12.00 – 18.00

Lasnamäe Muusikakooli direktor  
M. Harik      

Linnaosa korra ja puhtuse säilitamine – 
linnaosavalitsuse ja korteriühistute 
koostöö võimalus

Kevadised tegemised 
Lasnamäe Muusikakoolis

25 aastat – vene laulukoori „Rodnõje napevõ“ juubel
Juba 25 aastat järjest rõõmustab vene lau-
lude koor „Rodnõje napevõ“ oma kuula-
jaid repertuaari mitmekesisusega, s.h. vene 
rahvuslike, autor- ja koorilaulude hingelise 
esitamisega. Kollektiiv asutati 1988.a., kui 
Meremeeste klubi koori endiste lauljate 
grupp avaldas soovi jätkata oma koorite-
gevust peale 13-aastast pausi ning pöör-
dus Tallinna konservatooriumi lõpetaja 
Juri Baskakovi poole palvega võtta koori 
juhtimine oma käe alla. Järgnes positiivne 
vastus ning  10. aprillil 1988.a. alustas koor 
oma tegevust. Sel päeval toimus esimene 
proov ning juba 9. mail esines uus kollek-
tiiv lühikese programmiga Tallinna Lae-
vastiku Ohvitseride Maja (praeguse Vene 
Kultuurikeskuse) laval.  

Varsti sai kollektiiv Tallinna Merekauban-
dussadama kooriks, mille juhatus lubas 
tasuda koori kostüümide eest ja organisee-
rida transporti koori välisetenduste jaoks. 
Sadam korraldas koori esinemise Helsingis 

ja tasus selle eest. Selle perioodi jooksul 
osales koor aktiivselt Tallinnas ja teistes 
Eesti linnades toimunud kultuuriüritustel, 
esines kontsertidega lisaks Soomele ka 

Lätis ja Venemaal. Osales ka Pihkva linna 
laulupeol “Laulab koduküla”.
 
Koori koosseisuga liitusid ka mehed ning 

tänu sellele muutus koori repertuaar mit-
mekesisemaks, lisandusid uued värvid. 
Kontsertide programmid said rikkaliku-
maks andeka koreograafi Feliks Petrusjovi 
poolt lavastanud ringtantsude võrra. Nen-
deks olid näiteks „Siberi lüüriline“, „Särk“ 
ja teised.

Ajaga toimusid muutused ka koori nais-
koosseisus, kuid kollektiivi kuulub ka üks 
naisterahvas, kes laulab koori asutamise 
esimesest päevast ning samuti ka mitmed, 
kes laulavad üle 23 aasta.

25 aasta jooksul oli koori püsivaks  juhen-
dajaks Juri Baskakov – väga andekas ja 
tagasihoidlik inimene, kes oli ka kollektii-
vi asutamise juures. Tema panustas koori 
arendamisse oma jõudu, talenti ja hinge.

Siiski on koor tänapäeval juba enamat kui 
ainult loominguline kollektiiv, ta on saanud 
oma liikmete jaoks teiseks pereks, kus pee-

takse koos sünnipäevi, pühasid, toetakse ja 
aidatakse teineteist. Koori loomingulise 
arengu tagavad  juhendaja ning kollektiivi 
liikmete aktiivne töö. Hetkel osaleb kooris 
17 naist, kõik nad on tõeliselt pühendunud 
koori tegevusse. Argipäevadel ja pühade 
ajal üritavad nad inimestele rõõmu tuua.
Veerand sajandit on loomingulise kollektii-
vi jaoks oluline vanus, kuid koori liikmed 
arvavad, et kui see number bioloogilisse 
vanusse  üle viia, siis 25 aastat on tõelise 
õitsemise aeg. Ühesõnaga elab kollektiiv 
tavalist loomingulist elu, mis on pühenda-
tud nende lemmikasjale - vene rahvuslau-
lule, mis koori esitluses jõuab kuulaja sü-
damesse, puudutab hinge tuues esile vaid 
positiivseid emotsioone.

Koor „Rodnõje napevõ“ kutsub kõiki vene 
rahvuslaulude armastajaid oma kontserdi-
le, mis toimub Salme kultuurimajas (Sal-
me tn. 12) 12. mail kell 16:00. Tulge ja te 
tunnete kõike seda ise.



Aprill 2013

4

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee

LASNAMÄE LEHT
E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee

Reklaaami tellimine, 
kirjastus ja levi
Päike OÜ 
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

Kutsume Lasnamäe 
töötuid elanikke vanalinna 
ekskursioonile!

Konkurss „Lindakivi talent“ 
on jõudnud lõpusirgele

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

3.05. kell  19.00 XXII Rahvusvaheline Noorsooteatrite festival
            LAVA VÕLUKUNST 2013 avamine Vene Noorsooteatris. 
4.05. kell 12.00 Vene Noorsooteatri etendus „Kõik hiired armastavad juustu” (Vene Noorsooteatris) 
4.05. kell 14.00 Teater „Kuldvõtmeke” (Evpatoria ) etendus „Võlur linnast” (Lindakivi Kultuurikeskuses) 
4.05. kell 16.00 Teater „Õunake”, Rakverest  (Lindakivi Kultuurikeskuses) 
4.05. kell 18.00 Vene Noorsooteateatri etendus  „Punapea” (Vene Noorsooteatris) 
5.05. kell 10.00 Teater „Poltaava lobisejad” Poltaavast, etendus „Väike prints” (Lindakivi  Kultuurikeskuses) 
5.05. kell 11.00 Tarass Duhovni Teater Poltaavast, etendus „Doktor Živago” ja „Ovod” (Lindakivi Kultuurikeskuses) 
5.05. kell 12.00 Vene Noorsooteatri etendus „Aladini imelamp” (Vene Noorsooteatris) 
5.05. kell 13.30 Teater „16 tuba” Narvast  (Lindakivi Kultuurikeskuses) 
5.05. kell 15.00 Festivali LAVA VÕLUKUNST lõpetamine (Lindakivi Kultuurikeskuses) 
7.05. kell 12.00 Rahvusvaheline festival „Balti valss”. Tasuta. 
8.05. kell 17.00 Rahvusvaheline festival „Balti valss”. Tasuta. 
11.05. kell 17.00 Folklooriansambel Ariran kontsert. Pilet 3€ 
11.05. kell 19.00 Tantsuõhtu, neile kel 40+  Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€ 
12.05. kell 12.00 Laulu-ja tantsukollektiivide konkurss Lindakivi talent. Pilet 2€ 
12.05. kell 17.00 Emadepäeva kontsert. Pilet 5€ 
18.05. kell 15.00 Kontsert 5:0 Igor Jermakovi kasuks. „Kõik vastupidi või kõik pea peale”. Pilet 5€ 
18.05. kell 19.00 Sakala laste laulustuudio „Fantaasia” etendus Hirmu tablett. Pilet 5€ 
19.05. kell 13.00 Sakala laste laulustuudio „Fantaasia” etendus Hirmu tablett. Pilet 5€ 
25.05. kell 17.00 Tantsustuudio The Way To Dance kontsert. Pilet 5€ 
25.05. kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 4€ 
30.05. kell 18.00 LK Aplaus kontsert. Tasuta. 
Näitus:  2.05 – 31.05   MTÜ Kunstistuudio Valeris - 20 aastat! Laste joonistuste näitus “ 5 - 20 e.a.”

KINOKAVA
E 6.05. kell 17.00 Möbius (Prantsuse, Belgia, Luksemburg) 2013.a thriller, draama/vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid
E 6.05. kell 19.00 Populaarne tüdruk (Prantsusmaa) 2012.a komöödia/ vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitri  
L 11.05. kell 12.00   Olümpos on langenud  (USA) 2013.a põnevik,thriller/ vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid
K 15.05. kell 14.00 Populaarne tüdruk (Prantsusmaa) 2012.a komöödia/ vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitri
E 27.05. kell 17.00 Veri, higi ja pisarad (USA) 2013.a komöödia,põnevik/ vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid
E 27.05. kell 19.00 Olümpos on langenud  (USA) 2013.a põnevik,thriller/ vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid
K 29.05. kell 14.00 Möbius (Prantsuse, Belgia, Luksemburg) 2013.a thriller, draama/vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid

Tavapilet 2.50€  /  Lapsed kuni 12 a 1.60€  /  Pensionärid 0.60€   /  Perepilet (2 täiskasvanut ja 2 alla 12-aastast).6.00€  /  Grupi-
pilet al. 10 inimest grupis 1.60€
Kultuurikeskus Lindakivi, Koorti 22, Lasnamäe, tel. 6321062/ 53023534, www.lindakivi.ee

Tallinna noortenädal tuleb taas!

9.-15. maini toimub järjekordne Tallinna 
noortenädal! Nädal, mille jooksul leiab 
aset palju sündmusi, mis on mõeldud eri-
neva vanuse, huvide ja soovidega noortele. 
Üritused toimuvad enamjaolt küll kesklin-
nas, kuid tegevusi on ka linnaosades ning 
noortekeskustes.

Noortenädal algab 9. mail Vabaduse välja-
kul Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse 
poolt korraldatava heategevusliku teate-
jooksuga kell 14:00. Nädal jätkub väga 
mitmekülgsete sündmustega. Just Filmi 
noortenädala eriprogramm Kinos Sõprus, 
Noortebändide konkurss, JAFF (Jaapani 
Animatsiooni Filmifestival) Noortenäda-
la eriprogramm kinos Artis, Friday Night 
Skate, mereteemalised õpitoad, Tänava-
kultuuride päev Pääsküla noortekeskuses 

ja Vabaduse foorum on vaid osa nädala 
raames toimuvatest sündmustest. Lisaks 
on mitmeid kohtumisõhtuid, seminare ja 
muid kultuurisündmusi.
Noortenädal lõppeb koos Tallinna päevaga 
15. mail samuti Vabaduse väljakul. Noor-
tenädala ja Tallinna päeva lõpetab suur 
kontsert, kus esinevad parimad noortebän-
did ja koolitantsu grupid ning õhtu lõpetab 
menuka ansambli Põhja-Tallinna kontsert. 
Kontsert on kõigile huvilistele tasuta!
Täpsema programmi leiavad kõik huvita-
tud noortenädala kodulehelt www.tallinn.
ee/noortenadal või www.facebook.com/
noortenadal 
Tallinna noortenädalat korraldab Tallinna 
Spordi- ja Noorsooamet, koostöös partne-
ritega mittetulundus-, avalikust ja erasek-
torist.

www.vanalinnapaevad.ee
www.facebook.com/TallinnOldTownDays

IGAL
TORNIL

OMA
LUGU

XXXII TALLINNA
VANALINNA PÄEVAD
01.06.–08.06.2013
L 01.06 – lastepäev
P 02.06 – kirikupäev 
E 03.06 – tervisepäev
T 04.06 – traditsioonide päev
K 05.06 – muuseumipäev
N 06.06 – teatripäev
R 07.06 – muusikapäev
L 08.06 – vana aja päev

Kas Te teate oma linna ja selle ajalugu, 
kas Teil on jõudu jalutada mööda Tallin-
na vanalinna tänavaid ning hajutada oma 
tähelepanu kurbadest mõtetest töötusest, 
rahapuudusest,  lõpmatutest arvetest jms? 
Võib olla on tarvis leida see aeg, et jalu-
tada, suhelda ning kuulata midagi uut ja 
kasulikku?
Lasnamäe Linnaosa Valitsus koostöös EV 
Arengu MTÜ õppekeskusega kutsub Las-
namäe töötuid elanikke vanalinna ekskur-
sioonile. 
Te saate teada ja võimalik, et ka huvitute 

sellest, et see õppekeskus omab pikaaja-
list koostöö kogemust Töötuskassaga ning 
pakub palju õppekursusi. On võimalik (ja 
ka tõenäoline), et just see annab Teile või-
maluse omandada uus elukutset ja oma elu 
paremaks muuta!
Üritus toimub 29. aprillil kell 11:00, lisa-
informatsiooni on võimalik saada regist-
reerimisel.
Eelnev registreerimine on kohustuslik 
ning seda on võimalik teha telefoni teel: 
6210 360, 554 5529 ja e-posti vahendusel: 
info@evarengu.ee; koolitus@ev.ee .

Teade detailplaneeringutest Lasnamäel , 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinna Linnavalitsus otsustas 03. ap-
rilli 2013 istungil korraldusega nr 443 
–k: 
algatada Narva mnt 170 // Priisle tee 1 ja 
Narva mnt 170a // Priisle tee 3 kinnistute 
detailplaneeringu koostamine. Planeeri-
tava maa-ala suurus on 1,18 ha. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärk on ärimaa 
sihtotstarbega Narva mnt 170 // Priisle tee 
1 ja Narva mnt 170a // Priisle tee 3 kin-
nistute osaline maakasutuse sihtotstarbe 
muutmine ning ehitusõiguse määramine 
ühe kuni 2-korruselise ärihoone ja sellega 
plokistatult kahe kuni 10-korruselise kor-
terelamu ehitamiseks. Lisaks antakse pla-
neeringus heakorrastuse, haljastuse, juur-
depääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude-
ga varustamise põhimõtteline lahendus.
Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja es-
kiislahenduse tutvustamiseks väljapanek 
ning avalik arutelu.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 10.  ap-
rilli 2013 istungil korraldusega nr 479 
–k: 
võtta vastu Mahtra tn 2a kinnistu ja lä-
hiala detailplaneering, Optimal Projekt 
OÜ töö nr 146, millega on kavandatud Las-
namäe linnaosas 3,18 ha suurusel maa-alal 
asuva Mahtra tn 2a kinnistu sihtotstarbe 

DETAILPLANEERINGUD

muutmine sihtotstarbeta maast ärimaaks, 
ärimaa krundile ehitusõiguse määrami-
ne kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse 
korrusega spordi- ja teenindushoone ehita-
miseks ning avalikult kasutatava kõnnitee 
rajamine ja reformimata riigimaast üldka-
sutatava maa sihtotstarbega krundi moo-
dustamine.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Las-
namäe Linnaosa Valitsusel korraldada de-
tailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneering algatati Tallinna Lin-
navalitsuse 28. aprilli 2010 korraldusega 
nr 628-k “Mahtra tn 2a kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu koostamise algatamine 
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine”.

11. mail kell 12:00 toimub Vene Kultuu-
rikeskuse suures saalis tantsu-ja vokaal-
kollektiivide erilise konkursi „Lindakivi 
talent“ finaal. Konkurss on korraldatud 
Lindakivi Kultuurikeskuse poolt koostöös 
Aplausi Loomingukeskusega ning Las-
namäe Linnaosa Valitsuse toel. Projekt 
sai alguse eelmise aasta septembris. Et 
oleks huvitav kõigile, nii osalejatele, kui 
ka pealtvaatajatele, kasutasid korraldajad 
konkursil väga ebatavalist formaati. Korra 
kuus toimunud igast konkursi voorust võt-
sid osa kuus vokaal- ja kuus tantsukollek-
tiivi. Kolm kollektiivi igast konkursialast 
pääsesid järgmisse vooru. Neile lisandus 
kolm uut kollektiivi igasse konkursialasse. 
Seega, kaheksast kontserdiprogrammist 
perioodil septembrist maini võttis osa kok-

ku 52 tantsukollektiivi, vokaalansamblit ja 
solisti ning ligikaudu 2000 pealtvaatajat 
said nautida konkursi osalejate loomingut.
Selle konkursi erilisus seisneb selles, et 
žürii rolli täidavad pealtvaatajad ise, kes 
andsid oma hääle (sissepääsu pileti kont-
rollkonts) neile meeldinud laulu või tant-
su poolt. Kollektiivid, kes pealtvaatajate 
arvamusel said paremaks kolmes voorus 
pääsesid finaali. Ning nüüd,  11.mail koh-
tuvad Vene Kultuurikeskuse laval loomin-
gulise konkursi finaalis tantsuansamblid 
X-Generation, Fiesta, Peppy-Dance , Ara-
besk, Gratsia, Mission 4,  TIP-TOP, Street 
Ballet, Viktoria ning vokaalkollektiivid 
„Nupukesed“, „Posidelki“,  Future Stars ja 
noored vokalistid Aplausi Loomingukes-
kusest ja Nupukesed stuudiost.

Häälte kokkulugemise ajal autasustab 
Lasnamäe linnaosa vanem  Olga Ivanova, 
kes ka avas septembris „Lindakivi talent“ 
konkursi, kõiki finaali pääsenud kollektii-
ve tänukirjadega. 1.juunil, rahvusvaheli-
sel Lastekaitse päeval, toimub Lindakivi 
Kultuurikeskuses konkursi laureaatide ja 
diplomandide pidulik galakontsert ja kon-
kursi võitjate autasustamine rahaliste pree-
miatega ja kingitustega. Tulge 11. mail kell 
12:00 Vene Kultuurikeskusesse ja andke 
oma hääl teie arvates parima konkursi osa-
leja poolt.

Igor Jermakov
Lindakivi Kultuurikeskuse 
direktori asetäitja
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KUULUTUSED
Kvaliteetne juveelehete parandus. Hinnad soodsad! Täht-
ajad lühikesed. Mustakivi keskus (Mahtra 1) Esimene kor-
rus tel. 5354 3164

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projek-
teerimisel. Parimad hinnad. Tel:5221 151 www.nagusul.ee

Klassikaline massaaž teie kodus. Pärast massaaži pole 
kuskile vaja kiirustada, mis tagab massaaži täieliku toime. 
Seanss lõppeb lõõgastava REIKI energiaseansiga. Hind 
60min  20eur. Tel. 5092 550 Reet

KAARDID ENNUSTAVAD Tel. 900 1727, 24H, 
h.1,09 €/min

Ostan enda kollektsiooni NSVL-i aegseid vene mudelau-
tosid (mõõtkava 1:43), Norma ESTONIA vormelite mu-
deleid (mõõtkava 1:24) , PIKO rongide komplekte ja laste 
plekist PEDAALAUTOSID. metsvahur@gmail.com tel: 
5107 375

Müüa Eesti talukartul: Antti- poolmure praekõrvaseks, 
Reet- salatiks ja praadimiseks. Transpordiga alates 10 kg. 
Andres 5148 870

Saemees saeb maha  mistahes keerukuse astmega puud. 
Tel. 5558 2982

Keha trimmi: www.olimp.ee

Arvuti probleemide lahendamine tel. 5647 7487

Soome-Eesti Kvb MAUREN kinnisvaratehingud 
5660 6075

Groma Security OÜ  pakub tööd turvatöötajatele. 
Info telefonil 5033 532

KUNSTNIK valmistab portree foto järgi. 
www.hot.ee/ekont  Tel. 5811 0075

Hauakivid Pärnu mnt 296 www.kivihoov.com, 
Tel. 5204 820, 6721 711

Ostan maatükki või vana suvila sõltumata selle seisundist 
Tallinna lähistel kuni 5000 EUR. Tel. 5559 1567

Lammutame vanu ehitisi, kuure. Prügi väljavedu. 
Tel. 5011 039

Liiv, killustik, muld, sõnnik jt. MAZ 10 tonni, 
tel. 5011 039
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 Täiskasvanute 
koolitus 

     Tulge Tallinna Erateeninduskooli   
                                          täiskasvanute koolitustele! 

Tallinna Erateeninduskool  
kutsub Teid osalema täiskasvanute 

koolitustel! 

Meie kool on   
Eesti Töötukassa koolituspartner 

ning võib pakkuda töötutele vajadusel 
tööalast ümber- ja täiendõpet,  

mis aitab uut tööd leida.  
  

Koka koolitus — 640 ak.t.  
Pagar-kondiitri koolitus — 400 ak.t. 
Klienditeenindaja koolitus — 260 ak.t.  
Puhastusteenindaja koolitus — 320 ak.t. 
Baarmeni koolitus—300 ak.t.  
Florist-dekoraatori koolitus — 400 ak.t.  
Lapsehoidja koolitus — 480 ak.t. 
Turvatöötaja koolitus — 320 ak.t. 
Hooldaja koolitused — 190 ak.t. 
Erialane vene keel — 160 ak.t.  
Erialane inglise keel — 160 ak.t.  
Esmaabi koolitus — 16 ak.t. 

Õppekavad on litsenseeritud  
Haridus– ja Teadusministeeriumi poolt. 

Sõle 3, Tallinn 
Tel. 6481001,  

56642261  
Facebook: tetkool 
www.tetkool.ee 

PAKUME TÖÖD TURVATÖÖTAJATELE: KONSUM, 
RIMI, COMARKET, MAGISTRALI-, KRISTIINE- ja 

ROCCA al MARE KAUBANDUSKESKUS

ETTEVÕTE PAKUB
- soodsaid sportimise ja vabaaja veetmise 

võimalusi
- stabiilset töötasu
- sõbralikku, professionaalset ja toetavat 

meeskonda
- paindlikku tööaega (vahetustega, osaline 

tööaeg)
- väljaõpet (tasuta turvatöötaja kvalifikatsioon)

Võta julgelt ühendust! 
Lisaks kaubandusobjektidele on pakkuda ka teisi 
objekte. Täiendav informatsiooni Tel 52 62 345; 
57 494 996; 53 421 099
E-mail: personal@uss.ee Koduleht: http://www.uss.ee

CITY OUTLET 
Mustakivi keskuses, 2 korrusel. 

Müüme selliseid brände nagu: Vero Moda, 
Bench, Only, Renascimento, Vila, Ichi, 

Stradivarius, Bershka, Silvian Heach, Eight Sin
Palju kaupa kuni -50% 

E-L 10-20.00 P 10.00-18.00

Lunden Food OÜ 
on Loo alevikus tegutsev toiduainetetööstus.

Pakume tööd tootmistöölistele.
Töö on vahetustes ja jahedas ruumis.

Töötasu 2,75 eur./ tund (katseajal) + lisatasud.
Transport tööle ja tagasi tasuta.

 
Lisainfo tel. 60 25 874

Kant!

Keeder!

Overlok!
Kui need sõnad on Sulle

mõistetavad ja tekitavad soovi

õmblustöö kallale asuda, siis võid

just Sina olla see, keda vajame.

Seoses tootmismahtude kasvuga võtame tööle 

kohusetundlikke ja kogemustega 

ÕMBLEJAID

MEELITAME SIND:

•  motiveeriva palgasüsteemiga (töötasu tunnipalga ja tükitöö alusel, 

hea produktiivsuse korral võimalus teenida märkimisväärset lisatasu)

• võimalusega töötada kahes vahetuses (7:00-15:30 ja 

15:30-24:00), vahetused roteeruvad nädala kaupa

• tööga rahvusvahelises ettevõttes 

• soodustustega oma töötajatele 

• transpordiga tööle ja tagasi

Alates 1997. aastast Eestis tegutsev Hilding 

Anders Baltic AS kuulub rahvusvahelisse 

kontserni Hilding Anders International AB, 

mis on Euroopa, Venemaa ja Aasia juhtiv 

madratsite tootja ning opereerib 27-s 

Euroopa ja 13-s Aasia riigis. Ettevõtte 

põhitegevuseks on madratsite ja 

madratsikatete tootmine.

Kontakt : 

tel 624 8055 või 

info.baltic@hildinganders.com

Töökoht asub aadressil:
 

Loomäe tee 10, Rae vald, Harjumaa

Lisainfo:  

www.hildinganders.com 

www.sleepwellbed.com
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TALLINNA LASNAMÄE MEHAANIKAKOOL
Vastuvõtt 2013

Keskhariduse baasil (õppekeel -  eesti)
•	 MIG/MAG keevitaja  - õppeaeg  1 a.
•	 automaaler - õppeaeg 2 a.
•	 autoplekksepp - õppeaeg 2 a.

Hea haridus kõigile!

Kontakt
Uuslinna 10, 11415 Tallinn
Tel. 6215572,  faks 6211500
kool@tlmk.ee
www.tlmk.ee

Keegi ei müü maailmas rohkem kinnisvara kui RE/MAX!

TASUTA nõuanded - 
kuidas MÜÜA oma 

KINNISVARA KIIREMINI 
ja PARIMA HINNAGA.

Pille Sild
+372 52 98 909

pille.sild@remax.ee
pdfpad.com/flags/pdfpad.com/flags/ pdfpad.com/flags/pdfpad.com/flags/

REKLAAMIME sinu KINNISVARA ka SOOMES

Tarmo Laur 
+372 56 500 400
tarmo.laur@remax.ee

pdfpad.com/flags/pdfpad.com/flags/ pdfpad.com/flags/pdfpad.com/flags/

Reedel 3.mail kell 18.00Reedel 3.mail kell 18.00

HEA SÕNUMHEA SÕNUM

KOOS MUUSIKAGA KOOS MUUSIKAGA 
Külalised SoomestKülalised Soomest

Jagatakse toiduabi pakkeJagatakse toiduabi pakke

Sissepääs tasutaSissepääs tasuta

Lindakivi kultuurikeskusesLindakivi kultuurikeskuses

Igal teisipäeval kell 18.00 Igal teisipäeval kell 18.00 

Lindakivi kultuurikeskuse Lindakivi kultuurikeskuse 

teise korruse saalis teise korruse saalis 

““Hea sõnum koos muusikaga”Hea sõnum koos muusikaga”

Jumal on armastus!Jumal on armastus!

Tule tööle
Prismasse!

„Meil on olemas 
eesti keele 
kursused, 
tasuta, tööajal.”

Alesja Ziolkowska,
Narva Prisma

Prisma pakub kogemustega müüja-
kassiiridele tööd. Lisaks ka inimlikku 
suhtumist, paindliku töögraafikut ja 
kindlat sissetulekut. Vaata lisaks 
www.tuletööle.ee

KEVADPUHASTUS

1. KÜSI  PAKKUMINE

Vabane romust loodussõbralikul 
moel ja müü litsenseeritud 
lammutuskojale

sõiduki
registrist kustutamine

meie poolt!
+372 60 99 246 info@demontering.ee

www.demontering.ee

2. ÄRAVEDU

3. RAHA KOHE KÄTTE!
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Rehvide müük 
ja vahetus

Peterburi tee 46

Selle
 kupongiga 
rehvivahetus

-20%

info@rehvikaubamaja.ee
+372 613 9713

 

www.rehvikaubamaja.ee

Rehvikaubamaja 

ERIPAKKUMINE!
SELLE REKLAAMI ETTENÄITAJALE SOODUSTUS – 10% OSTUST!

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN

Keskus, II korrusMustakivi 1, Mahtra Lasnamäel – 

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

KAUPLUSTES MEIE TEID OOTAME 

TERE TULEMAST! 

KASUTA PIIRKONNA PARIMAT MAAKLERIT!

• Tasuta konsultatsioon
• Juriidiline garantii tehtud tehingutele
• Regulaarne tagasiside tegevustest
• Kvaliteetne ja eristuv turundus
• Lai müügivõrgustik
• Sõbralik teenus ja taskukohane hind

IRINA ŠPILEVAJA
Lasnamäe maakler

Helista mulle:
5562 1957
www.uusmaa.eetel: +372 51 78 773 

info@autoosa.ee 
www.autoosa.ee

6.ja 7. mail
8. mail
16. mail
14. ja 15. mail
9. ja 10. mail
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PIIMAMEISTER OTTO MEIEREI POE AVAMISHINNAD

PIIMAMEISTER OTTO MEIEREI POE ERIPAKKUMISED

Vene Juust 4.89€/kg
Tavahind  5.35€/kg

SELLE FLAIERI  ESITAMISEL

KAUPLUSES ON ESINDATUD

Üle 100 nimetuse piimatooteid: kodumaist ja välismaist juustu,
määrdejuustu, võid, toorjuustuga täidetud puu- ja juurvilju,

ricotta kohupiima ja kohupiimapastat.

Piimameister Otto kaupluse leiate Lasnamäe turult, oranži värvi turuhoonest Punane 48a, Tallinn.
Oleme avatud iga päev:  E-L 10-17, P 10-16.

Lahtine kohupiimapasta
(banaani- või maasika) 
1.89€/kg Tavahind  2.19€/kg Lahtine kohupiim

(Tervisi) 1.39€/kg
Tavahind  1.94€/kg Pakkumine kehtib kuni 31.05.2013

✂

Piimameister Otto, Traditsiooniline Eesti Juust, Hiirte Juust, Vene Juust, Hollandi Leibjuust Originaal;  
Philadelphia, Presidendi, Royal Blu, Bergader jt juustud.

KODUSOOJUSE LOOB AKNAKODA

LASNAMÄE MÜÜGIESINDUSED:
Mustakivi 3a (Selver)

tel 600 6255
T-R 9.00-18.00, L 10.00-14.00

Lennujaama tee 5
tel 655 5331

E-R 8.00-17.00 

Vaata lisaks www.aknakoda.ee

27. aprillist - 4. maini 
eripakkumine Lasnamäe elanikele!

kõik PVC aknad
 

Mahtra Hostel

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

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

Töötan maaklerina 
2002. aastast.

Notar Kirsty Laidvee
büroo asub Kadriorus, J.Poska 51A
E, K, R 9:00-15:00  T, N 9:00-17:00
Tel. 640 6064;  53 033 722  
info@notarlaidvee.ee   
www.notarlaidvee.ee


