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Lasnamäe Linnaosa Valitsuse algatusel 
korraldati 23. juunil Paeväljal pidulik 
kontsert, kus peale traditsioonilist jaa-
nituld ootas osalejaid suurejooneline 
meelelahutusprogramm, milles osales 
ka populaarne laulja Anne Veski. Sisse-
pääs üritusele oli kõigile tasuta!

Peale mitmeaastast pausi taastas Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus suurte pidude traditsioo-
ni Jaanipäeva kui rahva ühe armastatuima 
püha tähistamiseks.
Lisaks Anne Veskile lõid pidulikku atmo-
sfääri Eesti rahvatantsude ansambel, kuu-
lus kollektiiv „Zlatõje gory“, Tricky Jay 

show ning loomulikult tervitas kõiki pidut-
sejaid ka Lasnamäe linnaosa vanem Olga 
Ivanova, kes süütas ka suure jaanitule.
Kohapeal töötasid mitmed müügitelgid, 
kus kõik soovijad said osta traditsioonilist 
šašlõkki, grill-liha ja muid sobivaid suu-
pisteid ning jooke.
 
Samal päeval toimus Lasnamäel, Jüriöö 
pargis traditsiooniline Võidupüha aas-
tapäeva tähistamine. Üles oli rivistatud 
Vahipataljoni auvahtkond, mängis or-
kester ja süüdati vabaduslõke.
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaa-
nus Riibe ütles Jüriöö pargis peetud kõnes, 

Eelregistreerimine telefonil (+372) 645 7780 või ursula.kesa@tallinnlv.ee

Eesti 
taasiseseisvumispäeva 

kontsert

Kultuurikeskuses Lindakivi 

20. augustil 
kell 16.00

Esinevad:
Voldemar Kuslap, Sirje Puura, Veronika Knaub, 

Inna Letvin /Moskva/, Albert Stepanjan, 
Sergei Maasin, Jara, Tantsustuudio Lootos, 

Lastestuudio Nupukesed, Lastestuudio Svet.

Концерт посвященный дню 
восстановления независимости 

Эстонии

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kutsub

Tasuta sissepääs 
Вход бесплатный

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae    vajalik info   ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE

Jaanilaupäeval toimus 
Lasnamäel pidulik kontsert 
koos Anne Veskiga

et Eesti ei tohi jaotuda tõmbekeskusteks 
ja unustatud provintsideks. „Eesti tugevus 
peab seisnema selles, et kultuur, inimesed, 
elu ja areng on ühtlaselt jaotunud üle kogu 
maa. Saame üles ehitada oma tugevused 
sellele, et liigume edasi koos ja tasakaalu-
kalt, hoides niigi väikest maad lagunemast 
tükkideks. Me ei tohi ehitada inimeste va-
hele kunstlikke barjääre ja tõkkeid. Paraku 
on Eestis viimase rahvaloenduse andmetel 
102 küla, kus ei ela mitte kedagi, ja 327 
küla, kus elab alla kolme inimese,“ kõneles 
Riibe. 

Ürituse lõpus jagati tasuta sõdurisuppi.
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Alustati ettevalmistustöödega Lasnamäe 
Pae pargi infrastruktuuri arendamiseks 

Lasnamäe turul toimuvad 
suvel põnevad üritused

Tondiraba jäähall valmib tuleva aasta juuniks

Maxima GP Lauri Ausi  X Memoriaal pakub 
võidusõitu ja sportlikku perepäeva

Lasnamäe Noortekeskus korraldab:
Linnalaager ajavahemikul 05.08-09.08 III vahetus
Linnalaager ajavahemikul 12.08-16.08 IV vahetus
Välislaager Kloogarannas 18.08-23.08 II vahetus
Välislaager Jänedas 26.08-30.08 III vahetus

Registreerida saab telefoni teel numbritel 632 8814, 55 567 784
või e-posti teel lasnamae@noortekeskus.ee

Lasnamäe Noortekeskuses on alanud 
stuudiotesse ja huviringidesse 

registreerimine 2013/2014 õppeaastal
Eesti keel (koolieelikud, 1-2 klass, 3-4 klass, 5-6 klass, eksamiteks valmistumine 
põhikooli-ja gümnaasiumi astmetes) 
Inglise keel (koolieelikud, 1-2 klass, 3-4 klass, 5-6 klass, 7-9 klass)
Hispaania keel (algajatele)
Võistlustants (4-6a, 7-10a, 11-14a, 15-18a)
Loovusstuudio (7-10a)
Aeroobika (18-26a)
Scrapbooking (14-18a)
Savistuudio (7-16a)
Estraadi lauluring  (7-26a)
Ajalooline rekonstrueerimine ( 7-26a) 
Lady Style trennid (Viib läbi Newstart tantsukool)
Kulinaaria (11-26a)
Matemaatika (eksamiteks valmistumine põhikooli ja gümnaasiumi astmetes)

Registreerimine ja lisainfo telefonidel 632 8814, 55 567 784 või e-posti teel 
lasnamae@noortekeskus.ee. Lisainfot stuudiote ja huviringide kohta leiab 
koduleheküljel www.noortekeskus.ee

Tänavu 28. juulil peetakse Pirital järjekorras 
juba kümnes rattavõistlus traagiliselt huk-
kunud Lauri Ausi mälestuseks. Maxima GP 
Lauri Ausi X Memoriaalile on kutsutud kõik 
Eesti hetke parimad jalgratturid. 
22.juunil andis Maxima GP peakorraldaja 
Mallor Türna osalemiskutse üle grupisõidus 
Eesti meistritiitli võitnud Rein Taaramäele, 
samuti edastati kutsed päev varem eraldi-
stardis meistriks kroonitud Tanel Kangertile 
ning selles arvestuses kolmanda koha võit-
nud Gert Jõeäärele. 
“Nii Rein, Tanel kui ka Gert on lubanud 
võistluskalendri sobivuse korral Lauri Ausi 
mälestussõidul osaleda,” lausus Mallor Tür-
na. Peakorraldaja sõnul annab Maxima GP 
pealtvaatajatele suurepärase võimaluse jäl-
gida taaskord Eesti kolme tugevaima ratturi 
omavahelist heitlust.
Kõrvuti Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringil 
peetava 126-kilomeetrise eliitvõistlusega 
korraldatakse Maxima GP raames ka 51 
kilomeetri pikkune rahvasõit. “Rahvasõi-
du distants on jõukohane igale rattasõbrale 
ja oodatud on kõik huvilised, kes soovivad 
ise sportlikku pühapäeva veeta ning ka tipp-

sportlastele kaasa elada,” ütles Mallor Tür-
na.
Rattaspordi propageerimise eesmärgil toi-
mub kuue kilomeetri pikkusel Pirita-Kose-
Kloostrimetsa ringil ka peresõit, millele on 
osalema oodatud kõik  lapsed, kel vanust 
kuus aastat või enam. “Lisaks oleme mõel-
nud ka pere kõige pisematele rattahuviliste-
le, kellele korraldame 200 meetri pikkuse 
tillusõidu,” lausus Türna.
Kõrvuti rattasõidu ja võistlejatele kaasaela-
misega pakub 28. juulil kogu perele ajaveet-
mist Pirita kloostri päev, mille programm on 
tasuta. Traditsiooniliselt on kloostri varemed 
sel päeval kaubitsejate päralt ning käsitöö-
laat avatakse juba kell 10. “Soovitame kind-
lasti Piritale tulla jalgrattaga, mille hoidmi-
seks on avatud valvega tasuta rattaparkla,” 
lisas Türna.
Tillusõit on kõigile osalejatele tasuta ning 
iga tulevane rattur saab võistluse nimespon-
sori Maxima poolt auhinnaks väikese kingi-
koti. Peresõit on eelregistreerunutele tasuta, 
kohapeal on osalustasu suuruseks 5 eurot.
Rahvasõidul osalemise tasu on eelregistree-
runutele 12 ja kohapeal 15 eurot. Põhisõidu, 

15. juulil algasid Pae pargis mitmesu-
gused ehitustööd, mille eesmärgiks on 
lisada väga populaarseks saanud kau-
nile pargialale veelgi atraktiivsemaid 
vaatamisväärsusi ja liikumisvõimalusi. 
Oluline on suurendada kogu pargi mul-
tifunktsionaalsust nii, et parki saaks 
puhkamiseks kasutada aastaringselt.

Planeeritud tööde käigus rajatakse par-
gi keskele kauaoodatud ühendussild üle 
veesilma, samuti purskkaev ja talispordi 
harrastajate rõõmuks ka mitmetasandiline 
suusarada (kergliiklustee kõrvale koorepu-
ruga suusaraja aluspõhi).
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaa-
nus Riibe sõnul on Pae park Tallinna üks 
noorimaid parke. „Endise paekarjääri 
maa-alal on suur vaatamisväärsus kohati 8 
meetri sügavune järv. Park on populaarne 
emade ja väikeste laste jalutamiskohana, 

kuna pargi maastikul on huvitav reljeef, 
pargis asub mänguväljak ja pikk kergliik-
lustee,“ selgitas Riibe.
Projekteerimis- ja ehitustööd teostab AS 
Merko Ehitus Eesti ning alustatud ehitus-
tööde lõpptähtaeg on 1. oktoober 2013. 

keskuse rajamise esimene etapp, misjärel 
alustatakse ujulakompleksi ja hosteli pro-
jekteerimisega ning viimases etapis valmib 
võimlemishall.

20. juunil pandi pidulikult nurgakivi 
Lasnamäele kerkivale Tondiraba polü-
funktsionaalsele jäähallile (Varraku 14).

Linnapea Edgar Savisaare sõnul on an-
tud päev tähtis nii siinsele piirkonnale 
kui kogu Tallinnale. „Nurgakivi saab uus 
spordiobjekt, millest saab suur multifunkt-
sionaalne spordikompleks, kus hakkavad 
toimuma ka rahvusvaheliselt olulised spor-
disündmused,“ ütles Savisaar. „2015. aasta 
alguses toimuvad just Tondiraba jäähallis 
juuniorite maailmameistrivõistlused iluui-
sutamises ning loodame, et vastvalminud 
hallis näitavad meie iluuisutajad säravaid 
esinemisi.“
Ühtlasi märkis linnapea, et kuna Tondiraba 
spordikompleksi vahetusse lähedusse raja-
takse koostöös Eesti Golfi Liiduga 9-rajali-

ne golfiväljak, siis saab sellest piirkonnast 
väga mitmekesine spordi ja vaba aja veet-
mise keskus mitte ainult Lasnamäe elani-
kele, vaid kõigile tallinlastele ja ka linna 
külalistele.
Aadressile Varraku tn 14 valmib tuleva 
aasta juunikuuks polüfunktsionaalne jää-
hall, kus on kaks treeningväljakut, üks 
peaareen 5000 inimest mahutava tribüüni-
ga ning 3 curlingu rada. Jäähalli peaareen 
on oma olemuselt multifunktsionaalne, kus 
saab korraldada nii pallimängude võistlusi 
kui ka kontserte ja muid suurüritusi. 
Jäähalli põhiprojekti koostas ideekonkursi 
tulemusena Kadarik Tüür Arhitektid OÜ ja 
EA Reng AS ning ehitajaks on AS Merko 
Infra.

Jäähalli ehitamine on Tondiraba spordi-

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa vanema 
asetäitja

Sel suvel toimus Lasna-
mäe Turul palju põnevaid 
üritusi. 20. juulil külas-
tas turgu ja tegi kohapeal 
süüa Eesti tele tipp-kokk 
Heimar Kuuskler, kes 
on tuntud TV3 saatest 
Heimari Kokaklubi. Toi-

du tegemisest valmib saade, mida kõik hu-
vilised saavad peagi televisioonist vaadata. 
Samal ajal toimus kohapeal ka kirbuturg.  
Lisaks on planeeritud mitmed laadad järg-
mistel kuupäevadel: 03.08, 24.08, 31.08, 
7.09, 14.09, 21.09 ja 28.09. Laadapäeva-
dele ootame kauplema toitlustusega tege-
levaid kauplejaid. Kauplejatele on laada-
päevadel osalemine tasuta. 24. augustil 

toimus Sibulalaat, kuhu ootame eelkõige 
sibulamüüjaid ning lisaks tööstus – ja tar-
bekaupadega kauplejaid. 
Huvilised saavad end registreerida aadres-
sil: tallinnaturud@gmail.com
Võrreldes eelmise aastaga on turule lisan-
dunud kaasaegne ja meie kliimale vastav 
hoonetekompleks. Turg on tehtud eriti mu-
gavaks ostjaile ja sellest kujuneb keskne ja 
sõbralik elanike kohtumispaik, kus meie 
linnaosa elanikud saavad kätte kõik vaja-
liku. 
Lasnamäe turg asub Tallinnas Lasnamäe 
linnaosas aadressil Punane 48a. Sinna saab 
bussidega nr 19, 35, 50, 54, 55, 58 ja 65 
– peatus “Lasnamäe turg”. Autoga külas-
tajate jaoks on turu kõrval parkla. Turg on 
avatud esmaspäevast laupäevani kell 10.00 
– 17.00 ja pühapäeviti kell 10.00 – 16.00. 
Kohtume turul! 

DETAILPLANEERINGUD
Tallinna Linnavalitsus otsustas 19. juuni 
2013 istungil korraldusega nr 884 –k võt-
ta vastu Linnamäe tee 3 kinnistu detail-
planeering, Linnaruumi OÜ töö nr 803-DP, 
millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 
2,15 ha suurusel maa-alal asuvale Linna-
mäe tee 3 kinnistule ehitusõiguse määra-
mine kuni 6-korruselise ärihoone (tervise-, 
kaubandus- ja spordikeskus) ehitamiseks.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Las-
namäe Linnaosa Valitsusel korraldada de-
tailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu algatati Tallinna Linna-
valitsuse 27. veebruari 2013 korraldusega 
nr 246-k „Linnamäe tee 3 kinnistu detail-
planeeringu koostamise algatamine ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise algata-
mata jätmine Lasnamäe linnaosas”.
Tallinna Linnavalitsus otsustas 26. juuni 
2013 istungil:
Korraldusega nr 1006 –k algatada Betoo-
ni tn 11b kinnistu detailplaneeringu koosta-
mine. Planeeritava maa-ala suurus on 4,87 
ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on tootmismaa sihtotstarbega Betooni tn 
11b kinnistu jagamine kaheks tootmismaa 
krundiks ning moodustatavatele kruntidele 
ehitusõiguse määramine kokku kümne kuni 
4-korruselise tootmishoone ehitamiseks. 
Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, 

haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline 
lahendus.
Korraldusega nr 1015 –k algatada Mahtra 
tn 30a ja 30b kinnistute detailplaneeringu 
koostamine. Planeeritava maa-ala suurus 
on 1,28 ha. Detailplaneeringu  koostami-
se eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega 
Mahtra tn 30a ja Mahtra tn 30b kinnistute 
piiride muutmisel äri- ja tootmismaa siht-
otstarbega kruntide moodustamine ning 
moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse 
määramine kuni 3-korruselise ärihoone 
ning kuni 4-korruselise äri- ja tootmis-
hoone ehitamiseks. Lisaks määratakse de-
tailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõr-
kudega varustamise põhimõtted.
Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja es-
kiislahenduse tutvustamiseks väljapanek 
ning avalik arutelu.
Korraldusega nr 1016 –k kehtestada Pae 
tn 2 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnava-
litsuse 18. jaanuari 2006 korraldusega nr 
70-k „Pae tn 2 kinnistu detailplaneering”.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris http://tpr.
tallinn.ee/tpr/

Kogu arendusprojekti maksumus on 
717 410 eurot.
Seoses ehitustöödega palub Lasnamäe Lin-
naosa Valitsus kõiki Pae pargi külastajaid 
olla liikumisel ettevaatlikud ning vabandab 
ehitustöödega seotud ebamugavuste pärast.

LASNAMÄE LEHT
Toimetus, kirjastus, levi ja reklaam
Päike OÜ
Tel: 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

millel võivad osaleda Eesti Jalgratturite Lii-
du või teiste riikide litsentsiga võistlejad, re-
gistreerimistasu on vastavalt 20 ja 30 eurot.
Maxima GP-ga seoses muutub võistlusraja 
ümbruses liikluskorraldus, mistõttu kutsu-
takse autojuhte üles tähelepanelikkusele.
Kell 10-18 on sõidukitele suletud Kloost-
rimetsa ringrada Pirital ning linnast väljuv 
sõidusuund Pirita teel alates Rummu teest 
kuni Kloostrimetsa teeni. Põhisõit ehk tipp-
ratturite võistlus peetakse Kloostrimetsa rin-
gil, rahvasõit suundub Kloostrimetsa teed, 
Pärnamäe teed ja Saha-Loo teed mööda Pe-
terburi maantee alt läbi ümber Maardu järve. 
Täpsema info Lauri Ausi kümnenda mäles-
tussõidu programmi ja registreerimise koh-
ta leiab aadressilt www.maximagp.ee ning 
jooksvaid uudiseid jagatakse ka võistluse 
Facebooki kodulehelt www.facebook.com/
maximagp
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Plastikakende ja –uste tootja AS Plas-
to avas mais täisfunktsionaalse e-poe, 
mille kaudu saavad kliendid senisest 
kiiremini, soodsamalt ja lihtsamalt 
endale tarvilikke aknaid ning uksi 
soetada. Siinses regioonis ainulaadse 
lahendusega e-poe tellimise tarkvara 
on automaatselt seotud AS-i Plasto 
tootmisprogrammiga, jättes vahele 
müügiinimeste töö.

„Meie täisfunktsionaalsest e-poest saab 
teha valiku erinevate aknamudelite seast, 
muuta nende konfiguratsiooni, sisestada 
täpselt vajaminevad mõõdud, vahetada 
näiteks tavalised klaaspaketid päike-
sekaitse- või turvaklaaside vastu ning 
seejärel tellimus pärast internetipangas 
maksmist ühe nupuvajutusega tootmisse 
saata,“ selgitab Alar Murik, e-poe pro-
jekti üks eestvedajaid. 
Varem oli AS-il Plasto nagu enamikel 
teistel samalaadsetel firmadel kodulehel 
hinnapäringumoodul, kus sai teatud es-
kiiside seast valida endale sobiva ning 
hinnapäringu koos mõõtudega müü-
giesindusse saata, kus saadud andmete 
põhjal pakkumine koostati. See tegevus 
on aga aeganõudev ning inimressurs-
si kasutav, sest alguses sisestas klient 
andmed tellimusvormi ja alles siis tegi 
müügiinimene nende põhjal eraldi hinna-
pakkumise. Tänasel päeval pakub Plasto 
jätkuvalt võimalust hinnapakkumine ka 
sellisel viisil edastada, kuid klientide-
le on parima hinna ja mugavuse pärast 
kindlasti kasulikum kasutada uut e-poo-
di.  
„Oleme üks esimesi Euroopas, kes viib 
akende tellimise uuele tasemele ning 
on sidunud tellimuse tegemise otseselt 
tootmistarkvaraga. Oleme võtnud ära 
ühe vahepealse aja- ja rahakuluka etapi 
müügiprotsessist ning saame tänu sellele 
pakkuda soodsamaid hindu,“ räägib Mu-
rik. „Eks firmade võimekused on erine-
vad, aga meie tootmistarkvara võimaldas 
e-müügi integratsiooni ning otsustasime 
selle võimaluse ära kasutada.“ 
E-poe kasutamine müügikanalina on et-

tevõttele väga kuluefektiivne. Müügiini-
meseks on klient ja ettevõttel on võima-
lik tõsta kogu müügivõrgu rentaablust.  
Idee uut laadi e-poe arendamiseks tekkis 
AS-il Plasto juba mitu aastat tagasi, kui 
monitooringutest selgus, et veebi kaudu 
tehti sadu ja sadu hinnapäringuid, millele 
müügiinimesed väga kiirelt reageerima 
pidid. See tõdemus andis julguse luua 
otse tootmisega seotud e-pood, et kiirus-
tavad inimesed ei peaks müügiinimeste 
järel ootama. E-poe tüüpiliseks kliendiks 
peab ettevõte väike või keskmise suu-
rusega ehitusfirmasid ja kõikvõimalike 
mudelmajade ekspordiga tegelevaid et-
tevõtteid. Tihtipeale on just sellist tüüpi 
klientide jaoks aeg väga määrav ning kui 
tänasel päeval vajab aknatellimine mit-
meid külastusi esindusse, siis uus e-pood 
pakub võimaluse kõik ostud sooritada 
kodust või kontorist.
Eesmärk: Muuta e-pood rahvusvahe-
liseks ja tõsta e-poe osakaalu 50%ni 
kogumüügist.
Unikaalse e-poe turuletulek on läinud 
Muriku sõnul isegi ootamatult edukalt. 
„Me polnud jõudnud veel hakata oma uut 
kodulehte ja uusi võimalusi reklaamima-
gi, kui juba saabusid esimesed tellimu-
sed. Menu oli tõesti üllatav. Kahe nädala-
ga müüdi läbi e-poe 130 akent! Tundub, 
et Eesti inimestele meeldib võimalus ise 
internetis endale tellimus kokku panna 
ning müüjatega suhtlemata kiirelt otsu-
seid teha.“ 
Eelmisel nädalal jõudsid Plastosse oma 
uhiuute akende järele esimesed e-poe 
kliendid. Emotsioonid olid igati posi-
tiivsed. Ilma igasuguse sagimiseta jõudis 
tellimus tootmisesse ja tänasel päeval on 
lausa rõõm tellitud toodetele järele tulla. 
Enim tegi esimestele klientidele rõõmu 
niivõrd kvaliteetsete akende hea hind.
E-poe arendus pole aga kindlasti veel 
valmis ning plaanis on nii pidev valiku 
laiendamine kui ka muud uuendused. 
„Paraku jääb internetis valik alati kesi-
semaks kui meie müügiesindustes, nii 
et kellel on tarvis ikkagi väga keeruka-
le projektile uusi uksi ja aknaid, palume 

pöörduda meie müügiesindajate poole,“ 
sõnab Murik. Lähiajal on e-poele li-
sandumas ka ID-kaardiga audentimise 
võimalus ning arendusjärgus on trans-
pordivõimaluste laiendamine, et Tallin-
na tehase laost või maakonnakeskustest 
kättesaamisele lisada ka kojutoomise 
teenus. Paraku on aknad transpordi mõt-
tes keeruline toode ning hetkel käib AS-il 
Plasto parima lahenduse väljatöötamine.
Projekti mõttest ja tutvumisest teiste fir-
made samalaadsete lahendustega kuni 
testversiooni töölesaamiseni läks AS-il 
Plasto umbes aasta. Ettevõtte tootmis-
tarkvara ja arendustööd telliti Hispaania 
IT-ettevõttelt Preference, S.L. „Lisaks 
tarkvarale tuli e-poe loomiseks muretse-
da ka uued serverid. Kogu e-poe projekti 
peale oleme tänasel päeval investeerinud 
ligikaudu 100 000 eurot ja kulutused 
pole kindlasti veel lõppenud, sest tahame 
ajaga kaasas käia ning oma e-poodi pi-
devalt täiustada,“ ütleb Murik ja avaldab 
lootust, et ühel hetkel moodustab e-pood 
poole AS-i Plasto kogumüügist. 2013. 
aasta plaanides on tänu e-poele saavuta-
da 10% müügilisa. 
Preference, S.L. üks omanikke Alejand-
ro Navarro Campoy märgib, et tavaliselt 
kasutavad virtuaalsed aknapoed kolman-
date osapoolte programmi, mida haldab 
selle välja töötanud tarkvarafirma. Sel 
juhul on aga e-poel keerukas hindu muu-
ta ja uusi tooteid lisada ning korraldused 
tehasele tuleb igal juhul uuesti sisestada. 
Ettevõtte teine omanik, Plasto müügi-
programmi looja José Prieto lisab, et 
tegemist on tõenäoliselt esimese taolise 
läbi interneti akende müümise program-
miga, kus parameetrite konfigureerimine 
tehakse otse serveris ehk lahendus ei piir-
du piiratud kogumi eelnevalt salvestatud 
andmekombinatsioonidega, vaid annab 
tunduvalt suuremaid võimalusi.

Täpsem informatsioon AS Plasto ko-
duleheküljel www.plasto.ee või külas-
tage meie peaesindust Peterburi tee 
92d, Tallinn

Aknatootja Plasto uus 
e-pood kiirendab oluliselt 
ostuprotsessi

Osta Plasto kinkekaarte!

WWW.PLASTO.EE · WWW.PLASTO.EE/KONTAKTID · INFO@PLASTO.EE

Pirital on avatud uus seikluspark, mis ootab nii suuri kui väikeseid en-
nast proovile panema ning lõbusalt aega veetma. Seikluspark asub Pi-
rita rannahoone parkla kõrval. Seikluspargi rajad on põimitud kaunis-
se rannametsa ulatudes osaliselt peaaegu rannaliivale. Seikluspargis 
on 6 erineva raskusastmega rada, mida saab läbida vastavalt võime-
tele. Lastele pikkusega 115-140 cm on läbimiseks esimesed 3 rada.
Rajad paiknevad puude otsas, tõustes aina kõrgemale ning muutudes 
aina keerukamaks. Kõikuvatel radadel ja köitel ronimine,  erinevad 
takistused, võrkudesse hüppamine – need on vaid vähesed näited 
seikluspargi radadelt. Raja läbijatelt nõuab see vastupidavust ja jul-
gust, kuid pakub võimalust nautida adrenaliinisööstu kiiretel lasku-
mistel mööda trossteid ja puude latvade kõrgusel turnides. Lisaks 
põnevusele avanevad seikluspargi rajalt ka kaunid vaated Tallinna 
lahele. Seikleja saab tõmmata ninna mereõhku ning nautida kilukarbi 
siluetti. Omaette vaatamisväärsus on radae läbimine pimedal ajal, kus 
kogu tuledes Tallinn end seikleja silmade ette lahti laotab.
Laste jaoks ei ole põnevust kunagi liiga palju. Seikluspark köidab nii 
poisse kui tüdrukuid. Pole probleem kõikuda trossi otsas puu ladvus 
või turnida kõikuvatel takistustel. Lapsed omandavd kiiresti ka turva-
reeglid ning saavad edukalt hakkama enda trossi külge kinnitamisega 
ning laskumistega. Õhetavate põskedega ja vastumeelselt lahkuvad 
lapsed Pirita seikluspargist. Kuni järgmise korrani!
Seikluspark vastab rangetele tehnilistele ohutusnõuetele. Kõigile raja 
läbijatele antakse vastav professionaalse alpinismivarustuse hulka 

kuuluv turvavarustus, mille hulka kuuluvad ka karabiinid enda tur-
vatrossi külge kinnitamiseks. Igal ajahetkel peab olema turvatrossi 
külge kinnitatud vähemalt üks seikleja turvalisust tagav karabiin. 
Seiluspargi nautimiseks on vajalik kõigil külastajatel läbida ohutus-
instruktaaž ning harjutusrada kogenud instruktori valvsa pilgu all. 
Instruktaaži käigus tutvustatakse varustuse kasutamist ja radadel lii-
kumise reegeleid. Instruktorid jälgivad külastajaid kogu raja läbimise 
vätel ning vajadusel abistavad hätta sattunuid.
Suvisel perioodil ootab park seiklushimulisi iga päev kella 10-22-ni, 
rajale pääseb kaks tundi enne pargi sulgemist. Kõigi radade läbimi-
seks kulub orienteeruvalt 2,5 tundi. Alla 14-aastased pääsevad rajale 
üksnes täisealise isiku kirjalikul nõusolekul. Isiklikke asju saab hoiu-
le jätta seikluspargi paviljoni. Parkimine Pirita rannahoone parklas on 
tasuta. Täpsemalt seikluspargi reeglitest, infot turvalisuse ja hindade 
kohta vaata aadressil www.piritaseikluspark.ee.
Tule ja veeda meeleolukas päev Pirita seikluspagis!
Merivälja tee 5 A
Telefon: 510 1310
E-mail: info@piritaseikluspark.ee

Costa del Sol asub Hispaania lõunaranniku 
autonoomses piirkonnas Andaluusias, mille 
pealinnaks on keskaegne Sevilla. Suuruselt 
teine linn on Malaga, kus asub Andaluusia 
suurim lennujaam ning kaunis vanalinn.

Costa del Sol on läbi aegade olnud turistide 
meelispaik. Kliima on puhkuseks igati so-
bilik - üle 300 päiksepaistelise päeva aastas 
ning 160 km pikkune liivarannik. Külasta-
jate jaoks on olemas hulgaliselt ajaveetmis-
kohti: restorane, baare, ka sportimisvõima-
lusi ning erinevaid lõbustus- ja huviparke. 
Populaarne ajaviide turistide seas on golf, 
mille harrastamiseks pakub Costa del Sol 
rohkelt võimalusi.

Costa del Solis asuvad turismikeskus Fuen-
girola,  kaunite vaadetega Torremolinos ja 
Benalmadena, mida ühendab suurepära-
ne rannapromenaad, kuulus Marbella ning 
maaliline Mijas. Kohalikest sadamatest ta-
suks esile tõsta uut Malaga sadamat, Puerto 
Marina-t Benalmadenas ning Puerto Banus’i 
jahisadamat Marbellas, kus toimub ka vilgas 
ööelu.

Veel asuvad läheduses kaunid linnakesed 
nagu Ronda, Cordoba, Nerja, Granada, sur-
fiparadiis Tarifa ja Euroopa üks vanimaid 
linnu Cadiz -  igaüks oma eripära, ajaloo 
ning vaatamisväärsustega. Päevaste ekskur-
sioonide kaugusesse jäävad ka Suurbritan-
niale kuuluv Gibraltar, kus asub kuulus ning 
kõigutamatu Gibraltari kaljumägi ja Aafrika 
mandril asuv eksootiline Maroko, kuhu pää-

seb vaid pooletun-
nise praamisõidu-
ga.

Costa del Sol sobib hästi nii perepuhkuseks, 
aktiivseks puhkuseks kui ka ööelu nautimi-
seks.

Costa Sol Rent pakub kvaliteetset puh-
kusemajutust Hispaania lõunarannikul 
Costa del Sol´is . Kui soovite veeta oma 
puhkuse Torremolinoses, Benalmadenas, 
Fuergirolas, Mijas´es, Marbellas, Este-
ponas või Manilvas, siis meie poolt paku-
tavate korterite ja villade seast leiate en-
dale kindlasti sobiva. Meil on suur valik 
kortereid ja villasid erinevale maitsele, 
erinevas suuruses ja erineva hinnataseme 
juures, et kõik saaksid leida mugava puh-
kusemajutuse oma vajadustest ja võima-
lustest lähtuvalt. Tutvuge meie valikuga 
ja broneerige endale aegsasti unustamatu 
puhkus maalilisel Hispaania lõunaranni-
kul. Päikseline puhkus ootab Teid Costa 
del Sol´is!

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust. 
Aitame Teil leida sobivaima lahenduse unus-
tamatu puhkuse veetmiseks. Meiega saab su-
helda eesti keeles!

Costa Sol Rent
Telefon: (+34) 633 493 690 
Skype: costasolrent 
E-mail: info@costasolrent.com
WWW.COSTASOLRENT.COM
Facebook: costasolrent

COSTA DEL SOL

HV Meresõidukool 
(koolitusluba nr. 6134 HTM) 

- tulevaste väikelaevajuhtide 
koolitus Pirital. 

Eksami sooritanutele 
Rahvusvaheline väikelaevajuhi 

sertifikaat.
Lasnamäelastele hinnasoodustus

 Info: www.merekoolitus.ee
Info@merekoolitus

tel. 5515905

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

Piritale seiklema!
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Groma Security OÜ  pakub tööd turvatöötajatele 
Tallinnas. 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

Raamatupidamisteenused, majandusaasta aruanded - 
OÜ, KÜ, MTÜ Uuri lähemalt  www.erten.ee või võta 
ühendust 5273 923 (Moonika) või moonika@erten.ee

Müüa SÕNNIKUT, MULDA, KILDU ja LIIVA . 
Tel. 5697 1079

Wellmax Baltic OÜ tarnib kõrgekvaliteedilist lehise sae 
ja höövelmaterjali Siberist.  Terrassilauad, voodrilauad, 
katuselauad, käsipuud jne. 
Info: ove@wellmax.ee, 56213743 www.wellmax.ee

KUULUTUSED
Keha trimmi: www.olimp.ee

Arvuti kiirabi Tallinnas: 56478250

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

TÄHISTA PEREKONDLIKKE SÜNDMUSI, 
TÄHTPÄEVI ja FIRMAÜRITUSI Läänemaal 
Nõval Roosi Turismitalus. Tel. 5182 718, www.
hot.ee/roositurismitalu, roositurismitalu@hot.ee

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

Näriliste ja putukate tõrje tel. 6447 789

Soome-Eesti Kvb MAUREN kinnisvaratehingud 
5660 6075

Arvuti probleemide lahendamine tel. 5647 7487

SOL Eesti OÜ on rahvusvahelisse kontserni kuuluv 
kinnisvarahooldus- ning puhastusteenuseid pakkuv 
ettevõte. Meie edufaktorid on kõrge kvaliteet ja 
kliendi rahulolu, ettevõtlik vaim nagu ka asjatund-
lik personal. SOL-i juhtimis-põhimõtted rõhutavad 
loovust, vabadust, vastutust ja soovi oma töös 
õnnestuda.

 www.sol.ee

SOL Eesti OÜ
otsib oma meeskonda

PUHASTUS-
TEENINDAJAID

Kui oled tubli, töökas ja kohusetund-
lik, siis ootame Sind meile tööle!
Omalt poolt pakume:
 - häid töö- ja palgatingimusi
 - kaasaegseid töövahendeid
 - väljaõpet 
 - tööriietust
 - kindlat töökohta
 - päikeselist kollektiivi
   
Töö sobib nii põhi- kui lisatööks.

Kui soovid meile tööle tulla, 
siis helista palun tööpäeviti 
kella 9.00-16.00 telefonil 6771551.

Endla 6, Tallinn 10149
Telefon: 6659585 www.kaanon.ee

Riia 24, Tartu 51010
Telefon: 7350850 

Vivian Vulf
Tel. 56 679 289

vivian.vulf@kaanon.ee

Otsid uut kodu? 

Sinu kinnisvaratehingute
konsultant Lasnamäel

Aitame sul leida!

ost-müük
üür
hindamine

kinnisvara
tel: +372 51 78 773 

info@autoosa.ee 
www.autoosa.ee

USS Security Eesti AS on Eesti kõige kiiremini 
kasvav ja arenev turvaettevõte, mille ridades 

kõikjal Eestis töötab ligi 1500 inimest. Ettevõtte 
põhitegevus on valveteenuste osutamine 

(mehitatud ja tehniline valve), lisaks tegeleme 
valveseadmete paigalduse ja hooldusega ning 
osutame mitmeid muid turvalisusega seotud 

teenuseid.

Kui oled teotahteline, positiivne ja julge 
ning soovid anda oma panuse turvalisuse 
tagamisse, siis ootame sind liituma meie 

turvatöötajate meeskonnaga

            EELDUSED  
- vanus alates 19 eluaastast
- hea eesti keele oskus 
- põhiharidus
- seaduskuulekas 

   

   PAKUME 

- karjäärivõimalusi 
- soodsaid sportimise võimalusi
- stabiilset töötasu ja paindlikku 

tööaega
- sõbralikku, professionaalset ja 

toetavat meeskonda
- väljaõpet 

Võta julgelt ühendust !
          

Täiendav informatsioon:
TULE KOHALE  PAAVLI  5   E - R  9.00-16.00

 Info tel  57 494 996
E-mail: personal@uss.ee 

Koduleht: http://www.uss.ee

Mahtra Hostel

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

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

	  

AS Favor on 1990. aastal asutatud metallitööstusettevõte,  
kus töötab üle 160 inimese. Ettevõttes on 3 ärisuunda: 
teraslehtmaterjalide müügile spetsialiseerunud CutCenter, 
lehtmetalli töötlev ja koostamisteenuseid pakkuv Metaform, 
ja teraskarkassi ning alumiiniumlaepaneele tootev Profiline.  
Poole oma toodangust ekspordime oma ala juhtivatele 
ettevõtetele Euroopa Liidus.  
	  

Tööle asumise aeg: kokkuleppel 
Lisainfo Kristiina Saik, personalijuht 
Telefon 6 349 222 
Vana-Narva mnt 30/1, Maardu 74114 
www.favor.ee 

 
Pakume tööd  
    
CNC PAINUTUSPINGI OPERAATOR-
SEADISTAJATELE JA LUKKSEPP-  
KOOSTAJATELE 
 

Tööülesanded 
AMADA painutuspingi igapäevane iseseisev seadistamine 
töö painutuspingi operaatorima 
õhukesest lehtmatellist toodete ja koostude koostamine jooniste järgi 
toodete kvaliteedi kontroll 
tootmisdokumentatsiooni täitmine 
vajadusel teiste tööoperatsioonide tegemine 

 

Ettevõte pakub 
tööaega esmaspäevast reedeni kahes vahetuses: 7.00-15.30 ja 15.30-00.00 
oskustele vastavat palka, meil on neli kvalifikatsioonitaset  
vajadusel väljaõpet 
tööriietust ja väga häid olmetingimusi 
peale õhtust vahetust töötajatele tasuta transporti  Maardusse 

 

Lisainfo 
Eelistatud on vastava kogemusega töötajad  
Töökoht asub aadressil Maardu, Vana-Narva mnt 30/1.  
CV palume saata läbi CV-keskuse  või aadressile personal@favor.ee 
 
Kandideerida saab ainult CV saatmisega! 

	  

Lunden Food OÜ 
on Loo alevikus tegutsev toiduainetetööstus.

Pakume tööd 
TOOTMISTÖÖLISTELE ja NÕUDEPESIJATELE 

(töö sobib ka meesterahvale).

Töö on vahetustes ja jahedas ruumis.
Töötasu 2,75 eur./ tund (katseajal) + lisatasud.

Transport tööle ja tagasi tasuta.
 Lisainfo tel. 53435604

Telli reklaam või reakuulutus Lasnamäe Lehes!
Reakuulutus: hind 3 € 

Reklaam: 69 x 30 mm, hind 25 €
Tellimine: Tel: 602 7774, 5645 4308 

E-mail: info@lasnamaeleht.ee
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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 

ABB on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika 
valdkonnas, kelle kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. 
ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud 
keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 145 000-le inimesele 
sajas riigis. Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast. Ettevõte 
projekteerib, toodab, müüb, paigaldab elektri- ja automaatikaseadmeid 
ning -süsteeme ja pakub korrashoiteenuseid tööstusklientidele.

ABB madalpingeajamite tehas toodab sagedusmuundureid 
globaalsetele turgudele. Kliendid on tüüpilised sagedusmuundurite 
kasutajad igal pool maailmas, sealhulgas suured lõpptarbijad 
nagu metallitöötlustehased, paberivabrikud, masinatootjad ja 
süsteemiintegraatorid. Üks suuremaid lõpptarbijaid on tuuleenergia 
segment.

ABB madalpingeajamite tehas Jüris otsib oma meeskonda

MONTÖÖRE

Asukoht: Harjumaa, Jüri, Aruküla tee 59

 ABB madalpingeajamite tehas

Tähtaeg: 15.08.2013

Kontaktisik: Kerli Kadak, tel 56 45 6006

CV ja sooviavaldus: kerli.kadak@fi nesta.ee

Märgusõna: ABB LVD montöör

Ametikoha põhiülesanne on sagedusmuundurite 
(jõuelektroonikaseadmed ja komponendid) montaaž vastavalt 
juhenditele või tootespetsifi katsioonidele.

Soovime, et meie töötajatel oleks hea tehiline taip ja elektriskeemide 
lugemisoskus, kõrge kohusetunne ja täpsus. Eeldame head füüsilist 
vastupidavust (töö sobib eelkõige meestele). Kasuks tuleb varasem 
töökogemus tootmises ja tehniline eriharidus.

ABB pakub huvitavat ja mitmekesist tööd, võimalust kuuluda 
professionaalsesse meeskonda, heal tasemel töökeskkonda ning 
võimalusi enesetäiendamiseks.

Ettevõtte poolt on korraldatud tasuta bussitransport Tallinnast, 
Maardust ja Keilast, kohapeal söökla.

Tööleping sõlmitakse Finesta Baltic OÜ-ga.

A better world begins with you at www.abb.com/careers

Our ambition.
Your legacy.

Meie ideed
töötavad üle maailma,
Sinu panusega
veelgi paremini!

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Ootame Sind kandideerima Tallinna Rimi ja 
Säästumarketi kauplustesse! 

Pakume  
 Häid töötingimusi 
 Sõbralikku meeskonda 
 Tööalast väljaõpet ja erinevaid koolitusi 
 Tööd graafiku alusel 
 Omatöötaja sooduskaarti ostude sooritamisel Rimi ja Säästumarketi 

kauplustes 
 Soodustusi massaazhile, terviseteenustele ja sportimisele 

 
Ootame Sind kui 

 Oled vähemalt 18-aastane 
 Oled meeldiv ja avatud suhtleja 
 Soovid töötada graafiku alusel 
 Oskad eesti keelt suhtlustasemel 

 

Kandideerimiseks saada oma cv märksõnaga „Tallinn“ 
personal@rimibaltic.com või täida  ankeet  meie kodulehel 

www.rimi.ee. Lisainformatsioon tel: 6 059 437 ja www.rimi.ee 
 

OTSIN KLIENDILE
KUNI 3 TOALIST
KORTERIT
LASNAMÄEL.
VAATAME ÜLE KÕIK
PAKKUMISED!
SOBIVUSEL KIIRE
TEHING.

Peep Kotkas
peep.kotkas@nordproperty.ee

+372 503 7825
WWW.NORDPROPERTY.EE
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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

Aiki Invest OÜ võtab tööle 
kogemustega keevitajaid, 

töökoht asub Rootsis (MIG/
MAG,MMA,TIG) Nõutav inglise keele oskus. 

CV e-mailile: raido@aiki.ee, 
5621 8872 est/eng 5557 2800 rus

Aiki Invest OÜ võtab tööle 
kogemustega valtsplekksepa, 

betoneerija/armeerija,  
keevitusoskusega santehniku, 

sprinkleripaigaldaja, 
ventilatsioonipaigaldaja ja 
toruisoleerija (armaflex) 

(Töö skandinaavias). 

Nõutav inglise keele oskus. 
CV e-mailile: raido@aiki.ee, 

5621 8872 est/eng 5557 2800 rus

AS OTTO BOCK ESTONIA, kuulub rahvusvahelisse üle 5000 töötajaga Otto Bock gruppi peakorteriga 
Saksamaal. Aktiivset ja sportlikku elustiili harrastavatele inimestele suunatud mahukast kontserni tooteport-
fellist toimub ASi Otto Bock Estonia Tallinna tehases ortopeediliste tugi- ja soojendussidemete tootmine, mis 
eksporditakse täies mahus. Skandinaavia antud valdkonna turuliidrina on meie tuntuimaks kaubamärgiks 
Rehband. Eestis ulatub ettevõtte tegevus tagasi aastasse 1989 ning tänaseks on meil rakendust leidnud üle 
100 inimese. Vaata lisaks www.ottobock.com ja www.rehband.com. 

Võtame  tööle 
ÕMBLEJAID ja PAKKIJAID 
õhtusse vahetusse
Tööperiood:  kuni 30. september 2013
Tööleasumine:  kohe
Tööaeg:  osaline, 4 t päevas 16.30-20.30 (võimalikud üksikud muud variandid)
Töötasu:  3.40€/tund (bruto). Kiirematel/tublimatel võimalus lisateenimiseks.
Nõuded:  Vajalik eelnev õmblustöö oskus masstööl, eesti keel suhtlemisoskuse ja
 tööülesannnetest arusaamise tasemel, distisplineeritud, kiire ja kvaliteetse   
 tööga
Pakume:  Väga head töökeskkonda (kaasaegsed töö- ja olmeruumid, vent. süsteem,   
 tasuta tee/kohv puhkepausidel), soodustusi sarnaselt alalistele töötajatele   
 (spordikompensatsioon, kutse 2013 suvepäevadele jm)
Asukoht: Punane 72/Kuuli 8 Tallinn 

Registreerimine proovitööle ja lisainfo tel. 680 1034, 5696 1034

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! 

KAITSE OMA TELEFONI!
Kaaned, ümbrised ja kaitsekiled sinu 
telefonile ja tahvelarvutile.
Ekraani kaitsekile paigaldus.
 
Ümera Keskus - II korrus, Ümera 3, Tallinn
E-R 11-19; L 11-17
Tel. 6 843 843
www.telmarx.ee

SELLE KUPONGIGA KÕIK 
KAUBAD 30% SOODSAMALT

MÄNGUKOOL

EESTI KEEL,MATEMAATIKA,INGLISE KEEL,LOOVUS,ARVUTIÕPETUS
ÕPE TOIMUB VÄIKELASTE ÕPITULEMUSELE ORIENTEERITUD LOOVUSMETOODIKA
ALUSEL ERINEVATES VANUSE-JA TASEMERÜHMADES LAUPÄEVITI

ÕPE TOIMUB VÄIKELASTE ÕPITULEMUSELE ORIENTEERITUD
LOOVUSMETOODIKA ALUSEL LÄBI MÄNGULISE TEGEVUSE LAUPÄEVITI

EESTI KEEL, MATEMAATIKA, INGLISE KEEL, LOOVUS

KUNSTIKOOL

TEATRIKOOL
ÕPID NÄITLEMIST,OSALED LAVASTUSTES,SAAD ISE ESINEDA
KOHTUD PÄRIS NÄITLEJATEGA, NÄED ÄRA KÕIK NUKU- JA
NOORSOOTEATRI LAVASTUSED

ÕPID JOONISTAMA, MAALIMA JA VOOLIMA,LOOD ISE UUSI ASJU,
KOHTUD PÄRIS KUNSTNIKEGA, OSALED NÄITUSTEL

ÕPID MAJANDUST,LOOD OMA FIRMA,KOOSTAD EELARVEID,SAAD
TEADMISI ERINEVATEST MAADEST, ÕPID INGLISE KEELT JA ARVUTIT

LASTE ÄRIKOOL
ÕPE TOIMUB LOOVUSMETOODIKA ALUSEL LAUPÄEVITI

5-6a

3-4a

7-12a

5-12a

7-12a

või interneti teel www.loovus.ee / kool@loovus.ee
Aadress: Kadriorg Tina tn 9 IV korrus Tallinn

Registreerimine vestlusele tel 6600197 / mob 5011073

ÕPE TOIMUB LOOVUSMETOODIKA ALUSEL ESMASPÄEVITI

ÕPE TOIMUB LOOVUSMETOODIKA ALUSEL ESMASPÄEVITI

Oodatud on tüdrukud ja poisid
I grupp: alates 7. eluaastast
II grupp: alates 9. eluaastast

III grupp: alates 12. eluaastast
Treeningud toimuvad  
Laagna Gümnaasiumi  
ujulas (Vikerlase 16)

TULE UJUMISTREENINGUTELE!

Info ja registreerimine: 
Mare Vooglaid, tel 509 2127, marevooglaid@hot.ee, Kristjan Palusalu Spordiklubi

MÕTLE, OTSUSTA, KIIRUSTA!

KAUBAD ROOTSIST SECOND HAND
Müüme uuskasutuseks MÖÖBLIT,

kodukaupu, maale ja tekstiili.
PRIISLE, Linnamäe tee 61

E-R 10-18, L 10-16
VANAST UUS, KLEIDIST PLUUS!

Töötan maaklerina 
2002. aastast.


