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Lasnamäe turult 
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02.-08.09 Lasnamäe 
Päevad

12.09 kell 17.00 
Konverents „Positiivne 
Lasnamäe  
2014-2018“ (Lindakivi 
KK)

15.09 kell 12.00 
Lastepidu. Tsirkuse 
päev - trikid ja 
akrobaatide esinemine 
(Lindakivi KK) 

27.09 kell 13.00 
Juubilaride 
õnnitlemine (Lindakivi 
KK)

28.09 kell 10.00 
Jumalaema ikooni 
õigeusu kiriku avamine 
Lasnamäel

ÜRITUSED 
LASNAMÄEL

Informatsioon kodus 
hääletamise kohta 

Kas kodus on võimalik hääletada?
Kui Te ei saa terviseseisundi või mõne 
muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada 
valimisjaoskonnas, võite esitada taot-
luse kodus hääletamiseks. Taotluses 
tuleb märkida kodus hääletamise taot-
lemise põhjus.
Kirjalikku taotlust saab esitada kuni 
valimispäeva (s.o 20.10.2013) kella 
14.00-ni kas jaoskonna komisjonile 
või valla- või linnavalitsusele (Tallin-
nas linnaosavalitsusele).
Valimispäeval saab esitada taotluse 
ka telefoni teel kl 9-14. Taotluse esita-
miseks tuleb helistada elukohajärgse 
jaoskonna komisjoni telefoninumb-
ril. Telefoninumbri leiab valijakaar-
dilt või Vabariigi Valimiskomisjoni 
veebilehelt. Taotluse esitamiseks on 
vajalik teada oma isikukoodi, samuti 
tuleb komisjoni teavitada kodus hää-
letamise põhjusest.
Kodus hääletamist korraldatakse vaid 
valimispäeval.

Täiendavat informatsiooni saate he-
listades Lasnamäe Linnaosa Valit-
suse haldussekretärile Üllar Meristo 
numbrile 645 7723

NB! Järgmises Lasnamäe lehe 
numbris avaldatakse telefoninumb-
reid, mille kaudu kõik soovijad saa-
vad tellida endale „kodus hääleta-
mise“ teenuse.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar proo-
vis Lasnamäe turul Hundisilma talu aia-
saadustega turukaupmehe ametit.

Linnapea sõnul on sel aastal Hundisilma 
talus aiaviljad kenasti kasvanud ning sel-
lest tekkis mõte proovida turukaupmehe 
tööd populaarsust koguval Lasnamäe tu-

rul. Kauplemine läks meeleolukalt ja hea 
hooga ning poole tunniga oli kaubalett aia-
kraamist tühi.
Linnapea hinnangul läks hommikupoolik 
Lasnamäe turul igati asja ette ning väärt 
kogemus oli kasinast kassast oluliselt väär-
tuslikum.
Laupäeviti toimuvad Lasnamäe turul laa-

dapäevad, mis on muutunud kord korralt 
aina populaarsemaks. Harjumaa tootjad 
pakuvad laadapäevadel suitsusinki, mett, 
juurvilju jpm. Laadal on müüjaid ka Pärnu- 
ja Tartumaalt, ka sibula-, küüslaugu- ning 
kurgikasvatajaid Peipsi äärest.
Laupäevased laadad Lasnamäe turul kesta-
vad septembrikuu lõpuni. Laat algab kell 

10 ja kestab kella 18-ni. Kauplejailt laadal 
osalemise eest kohatasu ei võeta.
Info ja registreerimine tallinnaturud@
gmail.com.
Lasnamäe turg asub aadressil Punane tn 
48a ning sinna saab bussidega 19, 35, 44, 
50, 54, 55, 58 ja 65. Turg on avatud E-L 
kell 10.00-17.00 ja P 10.00-16.00.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja Lasnamäe linnaosa vanem 
Olga Ivanova müüvad Hundisilma talu toodangut
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Käesolev Lasnamäe lehe väljaanne on erili-
ne: selle aasta septembris möödub 20 aastat 
meie linnaosa moodustamise hetkest! Esi-
mesel septembril 1993. aastal jõustus otsus, 
mille alusel kinnitati Tallinna praegune ad-
ministratiivjaotus ning algas meie linnaosa 
ajaloo uus arvutuskäik.  Seda juubelit ei tä-
histata ainult pidulike kontsertide, ürituste ja 
kokkuvõtete tegemisega, vaid ka Lasnamäe 
tuleviku arendamise plaanide koostamisega. 
Sealjuures oma panuse nendesse plaanides-
se on teinud ka paljud Lasnamäe linnaosa 
elanikud, kes on esitanud ideid „Positiivse 
Lasnamäe“ projekti raames. 12. septembril  
kell 17:00 kutsun kõiki Lindakivi keskusse 
selleks, et Tallinna linnapea, teiste linnavõi-
mu esindajate ning sõltumatute ekspertide 
osalusel toimuval konverentsil arutada kõi-
ge huvitavamaid ning kirglikumaid  ettepa-
nekuid!

Grandioosne kontsert Lauluväljakul lõpetab Lasnamäe päevad
Käesoleval aastal toimuvad meie linnaosa juubeli auks traditsioonilised Lasnamäe 
päevad mitte kevadel, vaid sügisel. Linnaosavalitsus on ettevalmistanud suure ning 
üritusterohke programmi, mille raames toimuvad meie linnaosas nädala jooksul 2. 
kuni 8. septembrini kontserdid, näitused, spordivõistlused ning palju teisi üritusi. 
Täiendavat informatsiooni Lasnamäe päevade ürituste toimumisaja ja –koha kohta 
leiate meie väljaande veergudel ning linnaosavalitsuse internetilehel. Nagu tavali-
selt, on linnaosa päevade lõpuakordiks suur kontsert, mis käesoleval aastal toimub 
Lauluväljakul. 8. septembril, pühapäeval esineb teie jaoks terve hulk artiste ning 
õhtu peatäheks on kuulus laulja Tatjana Bulanova. Üritus algab kell 15:00 ning 
sissepääs on tasuta!

September on kooliaja algus
Sügise esimene kuu on alati ka uue õppeaasta algus, toimuvad pidulikud üritused, 
kõlavad õnnitlused, õpetajatele kingitakse lilli. Käesoleval aastal ootavad kõiki 
meie linnaosa esimesse klassi minejaid ka kingitused Lasnamäe linnaosa poolt, 
mida antakse üle koolides. Kahes Lasnamäe gümnaasiumides asuvad sellel aastal 
tööle uued direktorid ning tahaks soovida neile palju edu ja saavutusi sellel keeru-
lisel alal! 

Sügisel ootavad suured muudatused ka Lasnamäe lasteaedu. Linnavõimude poolt 
realiseeritava kava järgi paigaldatakse neisse uusi mänguväljakuid. Suur-Pae laste-
aia remonditud korpuses avatakse kolm uut rühma ning alates 1. oktoobrist alustab 
tööd Kihnu lasteaed, mis annab lasteaiakoha ligikaudu 250-le lapsele.

28. september on Lasnamäe kiriku avamise päev
Käesoleval suvel on toimunud ajalooline sündmus nii Eesti, kui ka Tallinna ning 
meie linnaosa jaoks. Moskva ja Venemaa patriarh Kirill viis läbi jumalateenistu-
se kirikus, mida meie linnaosas ehitatakse juba üle kümne aasta. Üks viimastest 
sammudest selles töös on Peterburis valmistatud alalise ikonostaasi püstitamine. 
28. septembril avatakse kirik külastajatele Jumalaema „Kiirestikuulja“ ikooni auks. 
See on rahvusvahelise mastaabiga üritus ning seda külastavad ka kõrged külalised 
välismaalt.

Teederemont Seli kvartalis on lõpetatud!
Terve suve jooksul on Seli kvartalis toiminud tee-ehitustööd. Sellesse projekti on 
linn investeerinud kokku 630,000 eurot. Selle raha eest asfalteeriti kokku 12 tuhat 
ruutmeetrit liiklusteid ning üle 7 tuhande ruutmeetri jalakäijate- ning kergliiklus-
teid. Lisaks sellele paigaldati uued äärekivid ning tehti haljastus. Seli kvartali pidu-
lik avamine toimus 29. augustil ning on hea meel, et veel üks suur osa Lasnamäe 
kvartalisiseseid teid on tänu linnaosa võimude pingutustele korda tehtud. Jõuab 
lõpusirgele ka Ülemiste liiklussõlme ehitus. Kuigi see on ülelinnaline projekt, puu-
dutab see Lasnamäe elanikke otseselt, eriti neid, kes olid iga päev sunnitud seisma 
ummikutes teel tööle ning tagasi. Pidulik avamine on plaanitud 10. oktoobrile.

Jätkuvad Lasnamäe parkide ehitustööd 
Suured muudatused ootavad septembris Pae parki. Siin toimuvad täiskiirusel sil-
laehitus üle karjääri ning purskkaevu püstitus, millest saab selle pargiosa kaunistus. 
Hetkeseisuga jääb korrastamatuks pargi territooriumi viimane osa, mida nimetatak-
se  Ööbikupargiks. Siin asuvad ööbikute ja teste lindude  elupaigad, nii  et igasu-
gused ehitustööd nõuavad erilisi kooskõlastusi ökoloogia- ja keskkonnakaitse osas. 
Plaanis on, et 2016. aastaks on ka see pargiosa korrastatud, ning Pae park saab 
lõpliku näo. 

Järgmisel aastal on linnal plaanis lõpetada Kivila pargi loomistööd ning Lasnamäe 
linnaosa valitsus ootab pingsalt otsust nende tööde rahastamise kohta. Käesoleval 
aastal on ehitatud kaks koertele mõeldud jalutusväljakut ning linnaosa elanike jõu-
dudega on loodud suur lillepeenar.  

Lasnamäe linnaosa valitsuse üritused elanike erinevatele vanuse- ja huvigrup-
pidele
Pärast suvevaheaega taasalustab Lasnamäe linnaosa valitsus kõikide regulaarsete 
tasuta ürituste korraldamisega. Lindakivi Kultuurikeskuses hakkavad toimuma las-
tele mõeldud temaatilised peod, septembri lõpus ootame korteriühistute esindajaid 
infopäevadele. Taas kutsutakse kokku üha enam populaarseks saanud „teekohtu-
mistele“ ning igakuistele kontsertidele juubelite tähistamiseks Lindakivi keskuses. 
Jätkub ka tasuta Eesti ekskursioonide ja reiside korraldamine pensionäridele  – 
täiendavat informatsiooni ekskursioonide  kohta saab telefonil 645 7704.

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud!
Teede remondist

Lasnamäe linnaosa Halduskogu tänane 
koosseis lõpetab oma tegevuse

sumus on ligikaudu 2,75 miljonit eurot. 
Juba praegu on märgata Tallinna teede olu-
korra märkimisväärset paranemist, kuid 
tööd jääb veel väga palju. 
Linnavõimud jälgivad tähelepanelikult 
kinnitatud plaani täitmist, samal ajal võe-
takse kontrolli alla kõik teekatte kahjus-
tuste faktid, operatiivselt võetakse vastu 
otsused ebarahuldavas seisus olevate tee-
lõikude remondi kohta. Puhkuste perioodi 
lõpuks kavandatakse taastada liiklus seni 
ajutiselt suletud eriti intensiivse autotrans-
pordi vooluga tänavatel. 
Linn koostöös kommunaal- ning transpor-
diametiga teeb kõik endast sõltuva selleks, 
et ühistranspordi töö jääks tavapäraseks 
ja efektiivseks. Tänavatel, kus on ajutiselt 
raskendatud ühe ühistranspordi tüübi liik-
lus, teostatakse marsruudi jätkumine teise 
transpordi tüübi abil. Seetõttu tänavatel, 
kus teetööde tõttu on ajutiselt katkestatud 
trollide liiklus, saab oma marsruudi jätka-
ta bussiga. Transpordi liikluse marsruutide 
muudatused on tehtud minimaalset ajaka-
du arvestades. Seega, ühistranspordi (mis 
on õnneks saanud tasuta teenuseks kõigile 
õpilastele ja linnaelanikele) kasutajad, pea-
vad kindlasti arvestama ajutiste muudatus-
tega oma marsruutidel.
Edu teedel!

Kalle Klandorf, 
Tallinna abilinnapea

Linnas on hetkel toimumas mastaapsed 
teeehitustööd, nagu on kindlasti märganud 
nii linnaelanikud, kui ka pealinna külasta-
jad. Loomulikult on seoses sellega ajutiselt 
raskendatud  liiklus mõnedel tänavatel. 
Et jõuda teetöödega ühele poole võimali-
kult kiiresti, on ehitajad sunnitud teelõike  
ajutiselt sulgema ning suunama transpor-
divoolu mööda ümbersõiduteid. Seega tu-
leb autojuhtidel olla tavalisest mõnevõrra 
tähelepanelikum, jälgida ajutisi teemärke 
ning liiklusskeeme.
Vaieldamatult toovad sellised suvisel ajal 
toimuvad mastaapsed ehitustööd linnaela-
nikele palju lisamuresid, kuid tuleb arvesse 
võtta asjaolu, et ajutiste ebamugavuste tu-
lemusena toimub pealinna teede kvaliteedi 
märkimisväärne kasv.

Käesoleval aastal said Eesti teed eriti tu-
gevasti kahjustada eelmise talve tihedate 
temperatuuri kõikumiste mõjust. Selle 
tulemusena olid teed käesoleva aasta ke-
vadel sellises nukras olukorras, et igaüks 
luges oma kohustuseks visata selle üle 
nalja sotsiaalvõrgustikes. Kõige meelde-
jäävamaks jäi minu jaoks aforism: „Lumi 
sulas, asfalt ülesse ei kasvanud“. Kuid see 
oli nali koos pisaratega! Seega, niipea kui 
aprilli teisel poolel taaskäivitasid oma töö 
asfaldibetoontehased, algas pealinnas ka 
teede remont.  
Remonditööde kavandamisel üritasime 
võtta maksimaalselt arvesse mitte ainult 
tänavate jooksvat olukorda, vaid ka kohtu-
mistel väljaöeldud  ja kirjalikult avaldatud 
linnaelanike soove. Otsused teede sulge-
miste kohta võeti vastu arvestades trans-
pordivoolude spetsiifikaga. Selle tulemu-
sena olid mastaapsemad tööd kavandatud 
puhkuste ja koolide suvevaheaja perioodi-
le, mis aitas kaasa teede kasutajate ebamu-
gavuste vähendamisele.
Käesolevaks hetkeks on Lasnamäe terri-
tooriumil korda tehtud Kivimurru tänav, 
Laagna tee, Rahu tee, Peterburi tee, Suur-
Sõjamäe, Smuuli tee, Ümera, Punane tä-
nav, Majaka tänav, Seli kvartal ning mõned 
teised tänavad. Sooritatud tööde kogumak-

Elmar-Johannes Truu, 
Lasnamäe Linnaosa 
Halduskogu esimees

Usun, et enamik lasnamäe-
lasi on juba teadvustanud, 

et peagi on käes järjekordne valimispäev 
– 20.oktoobril on kohaliku omavalitsuse va-
limised, mil valitakse Tallinna volikogu uus 
koosseis ja samas ka uus Lasnamäe Haldus-
kogu.  
Olles juhtinud ligi neli aastat käesolevat Las-
namäe Halduskogu, kuhu kuulub 33 lasna-
mäelaste esindajat, teen lühikese kokkuvõtte 
meie senisest tööst. Kõigepealt tahan tänada 
neid halduskogu liikmeid, kes tegid oma tööd 
lasnamäelaste huvide kaitsel kohusetundli-
kult. Tänu neile ei jäänud kvoorumi puudu-
mise tõttu ära ükski koosolek ja saime lan-
getada otsuseid, mis aitavad arendada    meie 
linnaosa siin elavate ning töötavate inimeste 
huvidest lähtuvalt. Siinjuures tahan eraldi  
tunnustada  Lasnamäe Halduskogu komis-
jonide esimeeste tööd. Komisjonides toimus 
nelja aasta jooksul palju huvitavaid arutelusid 
lasnamäelastele tähtsates küsimustes. Aitäh 
teile, vara- ja majanduskomisjoni esimees 
Vjatšeslav Prussakov, haridus- ja kultuuriko-
misjoni esimees Ruslana Veber ning sotsiaal- 
ja tervishoiukomisjoni esimees Svetlana Ko-
roljova!
Halduskogu koosolekutel oleme arutanud eri-

nevaid küsimusi, mis puudutavad Lasnamäe 
edasist arendamist: kultuuri-, sotsiaal-, spor-
di- ning muude objektide detailplaneeringuid, 
koolide ja lasteasutuste arengukavasid, hea-
korra, turvalisuse, sotsiaalhoolekande, laste 
suvepuhkuse ning muid küsimusi. Kõike, mis 
Halduskogus arutatud ja Lasnamäel viimase 
nelja aasta jooksul tehtud, on raske üles lu-
geda, seda teab ja näeb iga lasnamäelane ehk 
niigi. Parim näitaja on see, et Lasnamäele ta-
hetakse tulla elama ja tööle.
Lasnamäest on saanud Eesti suurim omavalit-
susüksus vabariigi pealinna Tallinna sees. Siin  
elab rohkem elanikke kui Tartus või Narvas. 
Sealjuures on Lasnamäe ja  Tallinn terviku-
na pea ainukesed omavalitsused, kus elanike 
arv on neil aastatel kasvanud. Valitsuse vale 
majandus- ja sotsiaalpoliitika tulemusel on 
inimesed kaotanud lootuse leida tööd ja inim-
väärset toimetulekut oma kodulinnas või val-
las. Paljud on leidnud endale ja oma perele töö 
ja elamisvõimaluse Tallinnas. Kahjuks siirdub 
veelgi suurem osa meie valitsejates pettunud 
inimesi tööd ja leiba otsima välismaale. Va-
litsuse valesammud ja tegemata tööd on kär-
pinud tunduvalt ka omavalitsuste võimalusi 
teede ja tänavate remondiks, lasteaedade ehi-
tamiseks, sotsiaalabiks jm. vajalikuks.
Julgen siiski väita, et vaatamata kõigele on 
tallinlastel ja iseäranis lasnamäelastel veda-
nud. Lasnamäe kiire areng viimastel aastatel 
on saanud võimalikuks tänu sellele, et meie 

ringkonnas hakkas kandideerima tänane Tal-
linna linnapea Edgar Savisaar. Ma võin seda 
väita, sest olin valitud Lasnamäe Halduskogu 
liikmeks ka 20 aastat tagasi - 1993.a kohalikel 
valimistel. Mäletan hästi, kuidas me Haldus-
kogu istungitel pidime kurbusega tõdema, kui 
vähe eraldati tollaste võimude poolt linnas ja 
Toompeal finantse Lasnamäe arendamiseks. 
See oli teadlik poliitika lasnamäelaste  suhtes, 
sest võimul olid neil aastatel samade erakon-
dade eelkäijad, kes tänagi Eesti riigis võimul.
Olen elanud 30 aastat Lasnamäel ja seepärast 
tunnen koos teiste lasnamäelastega siirast 
rõõmu selle üle, kuidas meie linnaosa on vii-
mastel aastatel arenenud. Minu kui Lasnamäe 
linnaosa Halduskogu esimehe jutul on käinud 
nelja aasta jooksul palju inimesi nii isiklike 
muredega kui ka linnosa arengut puudutavates 
küsimustes. Seepärast tean , et Lasnamäel on 
veel palju teha, et muuta linnaosa meile veelgi 
meeldivamaks elupaigaks, olgu selleks siis au-
toparklate ja parkimismajade ehitus, sportimi-
se  ning muude vaba aja veetmise võimaluste 
avardamine jne. Kui lasnamäelased soovivad 
tõesti näha, et elu meie linnaosas muutuks 
veelgi meeldivamaks ja kodusemaks, tuleb 
meil juba täna teha kõik selleks, et kohalike 
omavalitsuste valimistel 20.oktoobril võidaks 
valimised Keskerakond ja linnapeana saaks 
jätkata Edgar Savisaar! Selleks soovin kõigi-
le lasnamäelastele kainet mõistust valimistel 
õige valiku tegemisel!
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Trammiliin nr 4 saab uue rööbastee

Eesti hariduspoliitika tekitab küsimusi

22 aastase vahe järel 
kerkis Tallinnasse spetsiaalne sulgpallihall

Kümme aastat Lasnamäe kiriku ehitust: 
on seda vähe või palju?

15. augustil valminud spetsiaalne 8 välja-
kuga Tondiraba Sulgpallihall ootab alates 
1. septembrist uusi õpilasi treeningutele. 
Hetkel töötab Tondiraba Sulgpallikoolis 
2 treenerit: Kristo Kasela, Kaisa Simon. 
Treeningutes osaleb 70 last vanuses 4-18 
eluaastat. Lapsed osalevad aktiivselt Noor-
te GP-etappidel ja teistel Eesti Sulgpallilii-
du ametlikel võistlustel. 

Tondiraba Sulgpallikool ootab igas vanu-
ses lapsi liituma oma treeningutega!

Lisainfo: 
Kristo Kasela, 
Tondiraba Sulgpallikooli ja Tondiraba 
Sulgpalliklubi juhatuse liige 
e-post: kristo@sulgpallikool.ee / 
telefon +372 56242282

22. juulil algasid trammiliin number 4 
infrastruktuuri rekonstrueerimistööd, 
mille käigus uuendatakse lisaks uue 
trammitee rajamisele trassile jäävad sõi-
du- ja kõnniteed ning haljastus. Tram-
miliini nr 4 uuendamise tervikprojekt 
on kavas läbi viia 2015. aasta lõpuks.

Antud trammiliinil hakkavad sõitma uued, 
riigi kasutamata saastekvoodi (AAUd) 
müügist laekunud 45 miljoni euro eest 
soetatavad vähemalt 15 uut trammi. Lisaks 

uute trammide soetamisele rekonstrueeri-
takse neljanda trammiliini rööbasteed ning 
alajaamad. Linna omaosalus rööbastee re-
noveerimisel on 5 miljonit eurot.
Trammiliin nr 4, mis liigub marsruudil 
Lasnamäe - Tondi – Lasnamäe, on valitud 
investeeringuteks kui linna olulisi sõlm-
punkte ning piirkondi ühendav ühistrans-
pordiliin. Samuti kulgeb liin pikalt läbi 
kesklinna, mis aitab kindlasti kaasa linna-
pildi atraktiivsemaks muutmisele ja reisi-
jate mugavale liiklemisele.

Imestust tekitab ka mõningate õpikute 
sisuline pool. Mida õpetavad lastele se-
dasorti ülesanded nagu „Kui peremees 
püssiga aeda tuli, kukkus ühelt õunapuult 
alla 4 naabrit, teiselt aga 3 naabrit roh-
kem. Mitu naabrit kukkus teiselt õuna-
puult?“ või koolidele soovitatav - muide, 
Eesti Kultuurkapitali kirjanduspreemia 
nominendi - raamat „Kaka ja kevad“ oma 
mitte üheselt mõistetavate tegelaskujude-
ga, kelleks on punapäine viiner, munevad 
sokid, loll jope.
Tekib mulje, et meil kasvatatakse põlv-
konda, kes hakkab külgepoogitud stereo-
tüüpide kohaselt mõtlema ning kes ei suu-
da oma õiguste eest seista. Kõigile on ju 
selge, et mida madalama haridustasemega 
elanikud, seda kergem on neid mõjutada 
ja  oma arvamust peale suruda. Selliste 
inimestega on väga kerge meediapropa-
ganda vahendusel manipuleerida.  Siht on 
ju selge – tekitada endale valijaid, nn ha-
rimata „halli massi“, mis on tipusolijaile 
meelt mööda. See on kasulikum kui mõt-
levate noorte harimine, kes on võimelised 
tüüri juures olevat ühiskonna „koorekih-
ti“ pitsitama.
Tahaks väga loota, et ma eksin, kuid meie 
valitsuse praegune tegevus tõestab vastu-
pidist.

Karine Oganesjan
Abilinnapea abi

Eesti valitsuse hariduspoliitika tekitab 
hulgaliselt küsimusi. Üheks küsimu-
seks on see, kas lõppkokkuvõttes ei jää 
kannatajaks mitte tulevased põlvkon-
nad.

Haridus- ja teadusministeerium vähendab 
riigis gümnaasiumide arvu, maakonda-
des on tulemused juba näha. Keskustest 
kaugemates piirkondades on 9. klassi 
lõpetanud noored  sunnitud gümnaasiu-
mihariduse saamiseks sõitma naaberlin-
na. Gümnaasiumide arvu vähendamine 
väiksemates asulates ning õppeasutuste 
koondumine suurematesse linnadesse 
viib selleni, et haridusele pääsevad ligi 
ainult need,  kes võivad endale igapäevast 
koolisõitu lubada. Nende laste haridus-
võimalused, kes seda teha ei saa, on aga 
automaatselt kitsamad, võrreldes jõukates 
peredes kasvavate laste võimalustega.
Eraldi tahaks peatuda tasuta kõrgharidu-
sel, mida meile enne viimaseid parlamen-
divalimisi lubati. Selleks sügiseks pidi 
lubadus olema täidetud, kuid tegelikult 
saavad tasuta õppida vaid need, kes lä-
bivad õppekava täies mahus. Seda saab 
muidugi teha, kuid tuleb end täielikult 

õppimisele pühendada. Enamik noori aga 
töötab ning neil pole võimalik kõiki aka-
deemilisi nõudmisi täita. Rääkimata juba 
vanematest üliõpilastest, kes on otsusta-
nud õpinguid jätkata või uue eriala oman-
dada. Seega on tasuta kõrgharidus kätte-
saadav ainult neile, keda vanemad suu-
davad materiaalselt toetada.  Üliõpilasi, 
kellele õpikoormus üle jõu käib, hakatak-
se aga trahvima.  Haridusminister märkis, 
et üliõpilase tööks ongi õppimine, kuid 
sellega saavad nõustuda vaid need, kelle 
vanemad hästi, st üle keskmise teenivad. 
Valimiseelne lubadus on formaalselt täi-
detud, kuid mitte päris nõndamoodi, nagu 
sellest valimiste eel räägiti.
Terve mõistus tõrgub mõistmast ka valit-
suse poliitikat venekeelse hariduse osas. 
Põhiseadus lubab valida, millises keeles 
õppida, ministeerium aga mitte. Seejuu-
res pole ükski kool eesti keele õpetami-
se vastu, jutt käib võimalusest õppida 
keemiat, füüsikat, matemaatikat ja teisi 
raskeid õppeaineid emakeeles.  Kuhu see 
kõik välja viib? Seda näeme teiega umbes 
10 aasta pärast, praegu võib aga oletada, 
et venekeelse elanikkonna haridustase 
langeb järsult. Meie noortel on raskem 
konkureerida eesti eakaaslastega, kes on 
muide  viimasel ajal aina usinamalt vene 
keelt õppima asunud.

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

Sergei Männik
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusukiri-
ku Sinodi liige

Juba 10 aastat on möödunud  imettegeva 
Jumalaema ikooni “Kiirestikuulja” auks 
ehitatava pühakoja ehituse algusest Tal-
linna Lasnamäe linnaosas. On seda vähe 
või palju? Vastuse leiame dokumentidele 
ning kirikuloolistele andmetele tuginevast 
kiriku ajaloost.  Ajalugu koondab ning 
säilitab kogemust, möödaniku kogemus 
lubab aga õigesti hinnata olevikku. Antud 
juhul räägib ajalooline kogemus sellest, et 
kiriku (hetkel küll ainult hoone) ehitamine 
käib käratult, pühade isade sõnutsi „tasa ja 
targu“. „Tasa ja targu“ käib ka kõigi teiste 
tegevuste kohta. Üks asi korraga põhimõ-
te ja visadus, kannatlikkus ja järjekindlus, 
mis aga põhiline – Jumala tahtmist mööda 
talitamine - on võtmesõnad, mis niisugust 
tegutsemist iseloomustavad.
2002. aastal tuli grupp ettevõtjaid  Tallinna 
suurima linnaosa Lasnamäe elanike palvel 
välja ideega ehitada õigeusu kirik, mille 
püstitamiseks saadi Tallinna metropolii-
di ja Eesti õigeusu kiriku pea Korneliuse 
õnnistus. Kiriku ehitamise ideed toetasid 
linnavõimud eesotsas linnapea Edgar Sa-
visaarega. 2003. aasta septembris andis  
Moskva ja kogu Venemaa Patriarh Aleksi-
us oma Eesti-visiidi ajal  Jumalaema ikoo-
ni ”Kiirestikuulja” kiriku krundile oma 
õnnistuse.
Kahel järgmisel aastal lahendati ehituse 
alla jääva maa omandi  ning kiriku val-
dusesse üleandmise küsimused.  Krunt 
eraldati linna poolt tasuta.  11. jaanuaril 
2007 leidis kiriku ehituskrundil aset ”Ki-

riku asutamise ja risti püstipaneku” tsere-
moonia, mida juhtis Tallinna ja kogu Eesti 
metropoliit Kirillius.  Ehitatava pühakoja  
vundamenti, alumise ristimise pühakoja 
kohale asetati nelinurkne kivi  Rakvere 
preestermärter Sergi säilmete ja risti mär-
giga. 
Enne pühitsetud kivi kohaleasetamist 
pandi sinna  muld Jumalaema neljast val-
dusest: Ibeeriast (Gruusia - Gelari  kloos-
ter), Athoselt (Dohhiari klooster), Kiievist 
(Kiievi-Petseri klooster), Divejevost (Di-
vejevo klooster), samuti kivid püha Atho-
se mäe tipust, antiikse Dohhiari kloostri 
altariosast ning Athose Püha Panteleimoni 
kloostrist. 
30. septembril 2009 avati pühakoja ees 
Patriarh Aleksius II nimeline väljak ning 8. 
septembril 2012 leidis väljakul aset lahku-
nud Vene Õigeusu Kiriku eestseisja monu-
mendi püstitamine.
2013. aasta veebruaris pühitseti sisse pü-
hakoja kuppel ja rist ning ülestõusmispüha 
ajal Saksamaal valatud kelladega kella-
torn. 2013. aasta ülestõusmispüha jumala-
teenistust külastas üle 10 000 inimese.
16. juunil 2013 viis Moskva ja Venemaa 
Patriarh Kirill oma Eesti-visiidi ajal läbi 
uue kiriku sisseõnnistamise tseremoonia. 
Kiriku parem kõrvalaltar on kavas pühen-
dada  Patriarh Tihhoni auks, vasak kõrva-
laltar   aga õigeusklikele vürstidele Boris-
sile ja Glebile ning vasak   ristimisaltar 
Athose vaga Siluani auks.
 
Uue kiriku peamiseks pühaduseks saab 
olema Jumalaema „Kiirkuulja“ pühapilt. 
Varem asus ikoon  Pühtitsa kloostri abikiri-
kus Tallinnas. 1959. aastal pühakoda suleti 

ning hiljem hävitati, kuid ikooni säilitas 
enda juures Tallinna ja kogu Eesti metro-
poliit Kornelius.
28. septembril kantakse Jumalaema püha-
kuju pidulikult kirikusse ning pühakojas 
hakatakse pidama alalisi jumalateenistusi. 
Tahaksin tänada kõiki annetajaid ja ehita-
jaid, kõiki pühakoja rajamisele kaasaai-
danud inimesi ning väljendada lootust, et 
nad ei unusta Jumalaema ikooni “Kiiresti-
kuulja” auks ehitatavat pühakoda Tallinnas 
Lasnamäel ka tulevikus.
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KONVERENTSI PROGRAMM

17.00  18.00  REGISTREERIMINE
18.00  18.15  LASNAMÄE LINNAOSA VANEMA OLGA IVANOVA AVAKÕNE
18.15  18.45  ETTEKANDED LINNAVALITSUSE ESINDAJATELT
18.45  19.40  IDEEDE TUTVUSTAMINE JA ANALÜÜS
19.40  20.10  KOHVIPAUS, HÄÄLETAMINE, LOOSIMINE, MEELELAHUTUS
20.15  20.3020.15  20.30  HÄÄLETUSTULEMUSTE AVALDAMINE JA TUTVUSTAMINE
20.30        KONVERENTSI LÕPETAMINE

Austatud Lasnamäe elanik!

Kutsume Sind Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt 
korraldatavale konverentsile „Positiivne Lasnamäe 2014-2018“. 

Üritus toimub kultuurikeskuses Lindakivi (J.Koorti 22) 
12. septembril algusega kell 17.00

Osalemine on kõigile tasuta!

KoKonverentsil tuuakse parimad ideed rahvani ja seejärel valivad eksperdid 
koos linnaelanike, mittetulundusühingute, vabakonna esindajate ja 

ettevõtjatega välja ideed, mille põhjal valmib programm 
„Positiivne Tallinn 2014-2018“.

Lisainfo ja registreerimine
telefonil (+372) 645 7739 või 
lasnamaekysitlus@tallinnlv.ee

www.tallinn.ee/lasnamae

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

Noored talendid Eestist 
osalesid laste loomingu rahvusvahelisel festivalil
Valgevenes Klimovitši linnas suvel  toimu-
nud konkursil „Kuldne mesilane“ sai duett 
„Milaški“ 2.preemia laureaadiks! See oli 
13. laste loomingu rahvusvaheline festi-
val-konkurss. Tüdrukud said laureaatideks 
duettide ja ansamblite konkursil. Konkur-
sil osalesid noored artistid vanuses 9 – 17 
aastat 12. riigist. Anna Malkova ja Anna 
Kalinina esindasid Eestit väga vääriliselt. 
Tüdrukud esinesid lauludega „Svirel, da 

rožok“ (Sinjavski sõnad, Tšitskovi muusi-
ka) ning eestikeelse lauluga „Suvi – suvi“. 
Saal võttis meie laulud väga soojalt vastu. 
Duett kõlas väga ilusalt! 
Samuti tutvusid nad teiste noorte artistide-
ga ja kinkisid üksteisele meeneid. Tüdru-
kud tegelevad vokaaliga alates 3.eluaastast 
Lasnamäe loomingulises keskuses “DIA-
PASOON”, mis asub Vilisuu tänaval. Est-
raadi vokaali juhendajaks ja pedagoogiks 

on Natalja Zentšenko.
Oleme meie õpilaste ja meie vokaalkooli 
üle väga uhked! Suured tänusõnad tüdru-
kute vanematele nende abi ja finantstoetuse  
eest laste ettevalmistamises sellisteks tõsis-
teks üritusteks! 

Natalja Zentšenko 
Loomingulise keskuse «Diapasoon»
Direktor ja kunstiline juhendaja

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

DETAILPLANEERINGUD

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

Septembrikuu üritused:

04.09 kell 18.00 Avatud uste päev. Esinevad kultuurikeskuse kollektiivid, huviringidesse registreerimine.
06.09 kell 18.00 V Rahvusvaheline noorte estraadilauljate konkurss Laagna Laul 2013 I voor – oma riigi laul
06.09 kell 20.00 V Rahvusvaheline noorte estraadilauljate konkurss Laagna Laul 2013 II voor – maailma šlaager  
14.09 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€ 
15.09 kell 16.00 Vanavanemate päeva kontsert. Pilet 4€ 
27.09 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Black&White. Pilet 4€ 
29.09 kell 18.00 Noorteüritus KVN. Pilet 3€

KINOKAVA
7.09 kell 12.00 Peeglike, peeglike (USA) - komöödia, fantaasia, seiklus, perefilm /vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid
11.09 kell 17.00 Suured pulmad (USA) - 2013.a komöödia/vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid
14.09 kell 12.00 Koletis Pariisis (FRA) - animatsioon, komöödia, fantaasia, seiklus, perefilm/eesti k. dubleeritud
18.09 kell 17.00 Olen nii elevil (Hispaania) - 2013.a Pedro Almodovar / komöödia - vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid
25.09 kell 17.00 Veri, higi ja pisarad (USA) - 2013.a komöödia, põnevik /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€
Grupipilet al. 10 inimest grupis 1.60€

Kultuurikeskus Lindakivi, Koorti 22, Lasnamäe, tel. 6462411/ 53023534, www.lindakivi.ee
 
Näitus:
03.09 – 22.09 Disaini ja Kunsti Erakooli tööde näitus. Näituse avamine 3.09 kell 18.00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 14. au-
gusti 2013 istungil:
Korraldusega nr 1098 –k algatada Pe-
terburi tee 1, 1a ja Tartu mnt 87e kin-
nistute detailplaneeringu koostamine. 
Planeeritava maa-ala suurus on 2,13 ha. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
Lasnamäe linnaosas asuvatele Peterburi 
tee 1, Peterburi tee 1a ja Tartu mnt 87e 
kinnistutele ehitusõiguse määramine 1 
maa-aluse ja kuni 14 maapealse korruse-
ga ärihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse 
planeeringus heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõr-
kudega varustamise põhimõtteline lahen-
dus.
Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja es-
kiislahenduse tutvustamiseks väljapanek 
ja avalik arutelu.

Korraldusega nr 1099 –k algatada Tar-
tu mnt 87d kinnistu detailplaneeringu 
koostamine. Planeeritava maa-ala suurus 

on 0,82 ha. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on Tartu mnt 87d kinnistule ehi-
tusõiguse määramine 2 maa-aluse ja kuni 
14 maapealse korrusega ärihoone ehita-
miseks. Lisaks antakse planeeringus hea-
korrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, 
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendus.
Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja es-
kiislahenduse tutvustamiseks väljapanek 
ning avalik arutelu.

Korraldusega nr 1100 –k algatada Suur-
Paala tn 6, 8, 8a // 10 ja 8b kruntide de-
tailplaneeringu koostamine. Planeeritava 
maa-ala suurus on 2,45 ha. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on liita Suur-
Paala tn 8, 8a // 10 ja 8b katastriüksused 
üheks tootmismaa krundiks ning määrata 
moodustatavale tootmismaa krundile ja 
Suur-Paala tn 6 krundile ehitusõigus toot-
mishoonete ehitamiseks. Lisaks antakse 
planeeringus heakorrastuse, haljastuse, 

juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõr-
kudega varustamise põhimõtteline lahen-
dus.
Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja es-
kiislahenduse tutvustamiseks väljapanek 
ning avalik arutelu.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 07. au-
gusti 2013 istungil:

Korraldusega nr 1059 –k kehtestada 
Peterburi tee 50a/1 krundi detailplanee-
ring.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnava-
litsuse 8. juuni 2011 korraldusega nr 988-k 
„Peterburi tee 50a/1 krundi detailplanee-
ringu koostamise algatamine ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine Lasnamäe linnaosas“.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallin-
na planeeringute registris http://tpr.tallinn.
ee/tpr/

Tallinna linnaosades alustavad taas tegevust ettevõtlike tööotsijate klubid, mille eesmärgiks 
on tööotsijate ettevalmistamine edukaks tööotsinguprotsessiks. Uueks teemaks sel hooajal 
on karjääriplaani koostamine. Mis on karjääriplaan ja kuidas teostada oma karjääriplaani? 
Ettevõtlike tööotsijate klubide algusajad 2013 sügishooajal:
Kristiine (eesti k): Kristiine Sotsiaalkeskuses (Sõpruse pst 5), 8. oktoobril kell 13.00, info: 
Sigrid Jõhve, tel 651 2703, Sigrid.Johve@kristiinesm.ee
Osalemine on tasuta.

Ettevõtlike tööotsijate klubid alustavad uut hooaega

20. augustil toimus Lasnamäel Lindakivi 
Kultuurikeskuses suurejooneline pidulik 
kontsert, millega tähistati Eesti Vabariigi 
taasiseseisvumispäeva. 

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus 
Riibe sõnul on Lindakivi Kultuurikeskuses 
korraldatud kontsert juba traditsiooniline ja 
kohale tuli igast vanusest külalisi. „Ürituse 
programm oli väga huvitav ja mitmekülgne 
ning igaüks leidis enda jaoks midagi süda-
melähedast,“ kirjeldas Riibe.

Lasnamäel toimus Eesti 
taasiseseisvumispäevale 
pühendatud kontsert



Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.ee

Müüa SÕNNIKUT 7T-140€, 15T-210€, MULDA 
15T-135€, KILLUSTIKKU,LIIVA. T.6971 079

Oleme uuesti avatud! Pakume arvutite remonti ja 
hooldust. Arvutipank OÜ, Viimsi vald,Haabneeme, 
Kaluri tee 5, II korrus. Tel. 609 6166,  507 4222. 
E-mail: info@arvutipank.ee; www.arvutipank.ee

Ostame KM KOHUSLASE FIRMA. Tel. 5800 9939

Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075

Abi narkosõltlastele ja nende sugulastele. 
Tel. 5807 8936, 5852 2554. Anonüümne, tasuta
www.rassvet-kd.ru

KUULUTUSED
Keha trimmi: www.olimp.ee

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

Arvuti probleemide lahendamine tel. 5647 7487

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

Securitas on turvavaldkonna
teadmiste liider. Kõikjal väikestest 
kauplustest lennujaamadeni tagavad 
meie 295 000 töötajat Teie turvalisust.

Rahvusvaheline turvaettevõte 
SECURITAS EESTI AS pakub tööd 

TURVATÖÖTAJATELE 
erinevatel kaubandus- ja tööstusobjektidel Tallinnas ja Harjumaal 
 
Tööülesandeks on turvalisuse tagamine kliendi objektil. 
Nõutav  vanus vähemalt 19 aastat, põhiharidus, suhtlustasemel eesti keele oskus, 
kohtulikult karistamata. 
Pakume TASUTA treenimisvõimalusi, turvatöötaja kvalifikatsiooni omandamist 
(siduvusaeg 12 kuud) ja vormiriietust. 
Lisaks paindlikku töögraafiku ja töötamist ka osaajaga. 

Lisainfo ning kandideerimine: 

Suur-Sõjamäe 44/46, Tallinn 
Tel: 613 9273 – personalispetsialist Pille Juhkov 
E-post: personal@securitas.ee 
www.securitas.ee Everyday heroes. Every day.
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TeTT gus ama
elu kodud

Tegusam elu – sellest mõtteviisist 
juhindume iga päev, kui loome 
klientidele võimalusi aktiivseks ja 
mitmekülgseks eluks kogukonnas.

www.hoolekandeteenused.ee 

Otsime
TEGEVUSJUHENDAJAID
Valkla Kodusse
AS Hoolekandeteenused on 100% riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb üle kogu Eesti pea kõigis 
maakondades, pakkudes hoolekandeteenuseid ligi 2500-le kliendile ning tööd enam kui 1000-le töötajale. 
Valkla Kodu asub Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas Eesti põhjarannikul kauni Valkla ranna lähistel.
Tänaseni oleme pakkunud Valkla Kodus mitut erinevat erihooldusteenust, alates oktoobrist toimub 
teenusevahetus ning Vakla kodu hakkab pakkuma ööpäevaringset erihooldusteenust kohtumääruse alusel 
teenusele suunatud isikutele. 
Valkla kodu tegevusjuhendaja  töötab vahetult psüühilise erivajadusega kliendiga, pakkudes hooldust ja 
arenemisvõimalust eesmärgiga tagada kliendi iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline 
elukeskkond. 
Valkla kodu tegevusjuhendaja töö on sobilik nii meestele kui naistele!
Rohkem infot kodulehel www.hoolekandeteenused.ee või telefonil 3271020, 53404704

VÕIMLEMISKLUBI PIRUETT AVAB UUED RÜHMAD 

Täiendav info
www.piruett.ee

piruett@piruett.ee
tel 6463 659

Lasnamäe �liaalis:
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• mudilaste võimlemine 3-4 a.
• iluvõimlemine 5-6 a.
• tantsuline võimlemine 7-10 a.
  (rühmvõimlemine)
 
 Tunnid toimuvad Lindakivi Kultuurikeskuses, Mahtra Gümnaasiumis
ja Lasnamäe Põhikoolis. Info: Nadezda Logvinenko tel. 56 686 443 (eesti ja vene keel) ja
Diana Zozulja tel. 52 64 710 (vene keel)

Lisaks pakume Pärnu mnt.41 ruumides:

LASTELE
- mudilaste võimlemine 3. - 4. a.
- hommikune rühm 4. - 6. a.
- iluvõimlemine 5. - 7. a.
- tantsuline võimlemine 4. - 6. a., 6. - 7.a., 7. - 9. a. ja 9. - 11. a.
- poiste akrobaatika 5. -  6. a.; 7. - 8.a. (Tallinna Ülikooli saalis Narva mnt.25)
  
NAISTELE
- daamide võimlemine (päevane)
- joogavõimlemine

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



Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.ee

Sanitaartehnilised tööd ühistule!

UUDIS!
Individuaalne küttekuluarvestus (SIEMENS)

40016 aastat ja  ühistut!     Küsige pakkumist!

VESI JA KANALISATSIOON
Veepüstikute ja magistraaltorustike ehitus ja renoveerimine
Kanalisatsioonipüstakute ehitus ja renoveerimine
Veearvestite paigaldamine ja taatlemine

KÜTTESÜSTEEMID
Küttesüsteemide ehitus ja renoveerimine
Küttesüsteemide projekteerimine
Küttesüsteemide tasakaalustamine
Küttesüsteemide läbipesu
Soojusvahendite keemiline läbipesu
Soojussõlmede paigaldus SEKO KHV OÜ

Forelli 12, Tallinn
Tel 656 3755, 

508 74 35

www.seko.ee
 info@seko.ee

Alibaba Mängutuba on saanud 
ühe aastaseks ja kutsub kõiki 
sõpru peole!!! Tule tähistama 

oma musirulli sünnipäeva 
meeldivas atmosfääris!!!

Regati pst. 1
Esimene korrus, 278m2

Tasuta parkimine
Broneeri aeg kohe  WWW.ALIBABA.EE

Tel. 55 59 50 59

Kontakt: info@topswimclub.ee või tel. 521 1582    
www.topswimclub.eewww.topswimclub.ee

UJUMISKLUBI

Ja sa ei pea kunagi muretsema, kas lapse ujumisrõngas ikka püsib terve! 

25m ujulaRegati pst 1, Tallinn väikelaste ujula

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

	  

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 
• tasuta transporti   
 

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! 

	  

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



Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.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                                                               

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

Teilt kinnisvara - 
minult töö! 

Aitan müüa ja Ostan Teie kinnisvara 
kokkuleppe saavutamisel kohe. 

Võtan töösse ka puudustega kinnisvara 
ning aitan vormistada puudu olevat 

dokumentatsiooni. 
Kõik kinnisvara teenused ühest 

kohast: vahendus ja müügiprotsessi 
korraldamine, kolimise teenus, 

energiamärgis, kindlustus, 
signalisatsioon, sisearhitekti teenus, 

köögimööbel, saunad, kaminad, krundi 
haljastus, jne. 

 
Svetlana Jaanisk 
A&A Kinnisvara  
svetlana@aakv.ee 
+372 55535935

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

 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 

KINKEKAAR
T

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!

Endla 6, Tallin n 10149
Telefon: 6659585 www.kaanon.ee

Riia  24, Tartu  51010
Telefon: 7350850 

Vivian  Vulf
Tel. 56 679 289

viv ian.vu lf@kaanon.ee

Otsid kodule ostjat?

Sinu kinn isvaratehingute
konsul tant  Lasnamäel

Aitame Sul leida!

ost-müük
üür
hin damine

kin nis vara



Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.ee

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! 

tel: +372 51 78 773 
info@autoosa.ee 
www.autoosa.ee

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.

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


