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Lasnamäe Leht

Lasnamäel toimus 
rahvarohke töömess 

Isadepäevale pühendatud spordipäev 
Lasnamäe Kergejõustikuhallis

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!

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

12. novembril toimus Lasnamäel Linda-
kivi Kultuurikeskuses Töötukassa poolt 
korraldatud „Töömess 2013“.  Üritust 
aitas läbi viia Lasnamäe Linnaosa Va-
litsus. 
Mess oli suunatud eelkõige Lasnamäel 
elavatele inimestele, kes otsivad tööd 
tootmis- ja tööstusvaldkonnas, kuid antud 
ürituse vastu tundsid huvi ka paljud teiste 
linnaosade elanikud. Messi raames osale-
nud ettevõtted said kohselt pakkuda tööd 
150-200 inimesele.

11. novembril toimus Lasnamäe Kergejõustikuhallis Laagna Lasteaed-Põhikooli tradit-
siooniline isadepäevale pühendatud spordipäev. Osalesid nii lasteaia- kui koolilapsed ja 
nende isad.

Lasnamäe linnaosa sai 
novembris kaks uut 
bussiootepaviljoni

15. novembriks said Lasnamäel paigal-
datud bussiootepaviljonid „Meeliku“ ja 
Laagna tee „Paesilla“ peatustesse. Mõle-
mad paigaldati linnast väljuvale suunale.
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaa-
nus Riibe sõnul paigaldati ootepaviljonid 
linnaosa elanike palvel ja see aitab kaasa 
elanike mugava ning ohutu liiklemise ta-
gamiseks. 

Kõikvõimalikud elukeskkonna uuendused 
ja Lasnamäe infrastruktuuri parandamine 
on alati tähtsaks prioriteediks linnaosa liik-
luskorralduse täiustamisel.

Lasnamäelt veeti välja 
üle 18 tonni sügislehti

Lasnamäe Linnaosa Valitsus vedas roh-
kem kui poolesaja korteriühistu poolt 
linna maalt kokku riisutud puulehti ära 
üle 1 200 koti. Kokku teeb see rohkem 
kui 18 tonni sügisesi puulehti. 

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaa-
nus Riibe sõnul on juba aastaid linnaosa 
valitsus korraldanud koostöös korteriühis-
tute ja haridusasutustega puulehtede ära-
vedu. „Käesolev aasta ei olnud selles osas 
erandiks, linnaosa tänavate ja parkide kor-
rastamine on toimunud plaanipäraselt ja 
tõhusalt tänu kõikidele huvi üles näidanud 
osapooltele,“ selgitas Riibe.
Taolise tegevuse eesmärgiks ei ole üksnes 
puulehtede koristamine, vaid ka korteri-
ühistute ja haridusasutuste tunnustamine 
linnaosa alade korrastamise eest. Tänase 
päeva seisuga on korteriühistuid, kes linna 
maalt puulehti kokku riisusid, kokku ligi-
kaudu 69. Puulehtedega kotte on ära vee-
tud üle 1 200.

Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus teatab,

et Tondiraba golfikeskuse projekteeri-
mistingimuste eelnõud ja eskiislahen-
dust tutvustav avalik arutelu toimub 3. 
detsembril 2013 kell 16.00 Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuses, Pallasti tn 54, I korruse 
saalis. 

Projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiis-
lahendusega saab tutvuda 27. novembrist 
kuni 3. detsembrini 2013 Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuses, Pallasti tn 54, I korruse 
infosaalis igal tööpäeval tööpäeva ulatuses. 
Projekti koostamise eesmärk on Tallin-
na linna omandis olevatele Alvari tn 39 // 
Mustakivi tee 21, Loometsa tn 9 ning osa-
liselt Arbu tn 13h kinnistutele 9-rajalise 
golfiväljaku ja harjutusväljakute rajamine, 
lisaks heakorrastuse, haljastuse, juurde-
pääsu- ja kergliiklusteede ning parkimise 
lahendamine. Projektiga käsitletava ala 
suuruseks on ligikaudu 25 ha.

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

20. oktoobril toimusid meie riigis kohali-
ke omavalitsuste valimised. Tallinna linna 
volikogus sai absoluutse häälteenamuse 
Keskerakond, täpselt nagu 4 aastat tagasi.

Tänan teid siiralt hinnangu eest, mida 
linnavõimudele oma häälte kaudu andsi-
te. Tore on see, et Lasnamäel said Kesk-
erakonna kandidaadid 5000 häält rohkem 
kui neli aastat tagasi. See kinnitab kõige 
paremini, et Lasnamäel toimuvad muuda-

tused on just need, mida inimesed vajavad. 
Eraldi tahaks teid tänada selle eest, et te ei 
lasknud end mõjutada meie vastaste arvu-
katest provokatsioonidest, alusetutest süü-
distustest ja rünnakutest.

Samal ajal tähendab teie 20. oktoobril väl-
jendatud toetus ka väga suurt vastutust.  
Linnaelanikud pakkusid Keskerakorrale 
usalduskrediiti ning loodavad, et Tallinn 
areneb jätkuvalt edukalt edasi  ning et ker-
kivad probleemid lahendatakse kiiresti ja 
tulemuslikult.  

Tallinna Linnavalitsus ja Lasnamäe Lin-
naosa Valitsus annavad endast parima, et  
järgmise nelja aasta jooksul ei hakkaks 
keegi Tallinna kümnetest tuhandetest 
Keskerakonna poolt hääletanud inimesest 
oma valikut kahetsema. Meie jätkame seda 
suurt tööd, mida tehakse Tallinnas kõigi 
elanike heaolu nimel!

Olga Ivanova
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                  KUI OLED… 
 vanuses 16 -24; 
 olnud tööta juba vähemalt 4 kuud; 
 ilma erialase ettevalmistuseta või soovid omandada uut eriala; 
 kas eesti- või venekeelne 

 
                 PAKUME SULLE … 
1.  Võimalust osaleda Noorte Karjääriklubis, kus saab … 

 treenida oma suhtlemisoskuseid 
 parandada sotsiaalseid oskuseid 
 vajalikke oskuseid, et ennast  tööjõuna müüa 
 kasulikke nippe, kuidas otsida ja leida tööd 

2.  Karjäärinõustamist, et … 
 selgitada välja oma anded 
 selgitada, milline elukutse sobib just sulle 

3. Ennast  proovile panna tööpraktikatel erinevate tööandjate juures, et … 
 ennast proovile panna, 
 veenduda, et valitud elukutse sulle sobib ja meeldib, 
 omandada praktilist  töökogemust  ja -oskuseid 

4. Omandada elukutse, mis on …  
 uus ja huvitav,  
 praktiline ja kasulik 
 nõutud ja hinnatud 
 tööturul konkurentsivõimeline 

5. Leida personaalse mentori abil  töökoht  kas… 
 Eestis 
 Mõnes teises EL riigis 

Kõik loetletud teenused on NOORTELE TASUTA! 
Lisaks makstakse erialakoolituse ja tööpraktikate ajal stipendiumit ning sõidutoetust. 

 
Üksikasjalikuma info saamiseks ja projektiga liitumiseks saada e-kiri aadressil 

koolitus@ev.ee,  noortetulevik@gmail.com või helista telefonil  58294010 
MTÜ EV Koolitus, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut 

www.ev.ee 
ESF PROJEKT: 

„Noorte tööle rakendamine tööturuvalmiduse kasvu abil“ 
130.102.13-0476 

 

HEI, NOOR! OTSID TÖÖD? 

Lasnamäel korraldati 
järjekordne tore laste päev 

Teadmiste päev kogus Pae gümnaasiumis 
kokku erinevate koolide õpilasi

Kultuurikeskuses Lindakivi korraldati 
rahvusvaheline suurüritus Tallinn-Fest 2013

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

Detsembrikuu üritused
01.12 kell 13.00 Estraadikool Maestro JÕULU-SHOW. Osalevad:Tantsustuudio „FREEDANCE”, Vokaalstuudio 
„VOICE&BEAUTY”. Tasuta
01.12 kell 16.00 Festival Dance Season. Tasuta
07.12 kell 11.00 Rahvusvaheline konkurss-festival „Narva süütab tähed”. Tasuta
07.12 kell 18.00 Noorteüritus KVN. Pilet 3€
08.12 kell 11.00 Rahvusvaheline konkurss-festival „Narva süütab tähed”. Tasuta
08.12 kell 18.00 Noorteüritus KVN. Pilet 3€
09.12 kell 18.00 Kontsert „Lõbus akordion”. Esinevad Lasnamäe – ja Tallinna Muusikakooli õpilased. Tasuta
11.12 kell 19.00 Balletikontsert. Pilet 5€
13.12 kell 18.00 Laura Dance Federation Klubi kontsert. Pilet 2€
14.12 kell 18.00 Muusikal „Ükskord uuel aastal”. Pilet 7€
14.12 kell 19.00 Tantsuõhtu neile, kel 40+ Muusika ansamblilt EHO Pilet 4€
15.12 kell 16.00 Tantsuteater RADA kontsert. Pilet 5€
18.12 kell 18.00 Bessedini film „Ingel, kes kingib elu”. Pilet 1.20 €
19.12 kell 18.00 Bessedini film „Soomuslaev Russalka”. Pilet 1.20 €
20.12 kell 18.30 Tantsuklubi Agneta jõulukontsert. Pilet 2€
21.12 kell 11.00 Laste Laulustuudio Nupukesed jõulukontsert. Pilet 2€
21.12 kell 19.00 The Way To Dance jõulukontsert. Pilet 5€
21.12 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Ragnar&Co bänd. Pilet 4€
27.12 kell 12.00 Tip-Top Klubi jõulukontsert. Pilet 5€
29.12 kell 17.00 Kontsert „Vene tähed Eestis”. Pilet 5/10€
30.12 kell 18.00 Tantsustuudio Diapasoon kontsert. Pilet 6.50€

6.-9. novembrini toimus Lasnamäel Kul-
tuurikeskuses Lindakivi nelja päevane 
meeleolukas III Rahvusvaheline laste 
ja noorte festival „Tallinn-FEST 2013“. 
Selle festivali korraldajateks olid Loo-
mingukeskus „Premium“ St.Peterburist, 
Sergei Maasini produktsioonikeskus 
ning  Kultuurikeskus Lindakivi.

Konkursil osales ligi 250 inimest vanuses 
5 kuni 30 eluaastat. Esinejad tulid Vene-
maalt: St.Peterburist, Novgorodist, Niko-
laevskist, Orenburgist ning Eestist: Kohtla-
Järvelt, Narvast, Jõhvist ja Tallinnast.
Tallinn–Fest 2013 festivalist võtsid osa 
tuntud žürii liikmed: Venemaa Rahvakunst-
nik Albert Galitš; „Kuldse maski“ laureaat 
ning koreograaf Žene Volker (Ameerika 
Ühendriigid); klaverimängija, saksofonist 

ning helilooja Artur Manuel Gimaraetš 
(Portugal). Žürii esimees Olga Safronova – 
St.Peterburi Kultuuri Ülikooli estraadi- ja 
jazzi eriala pedagoog ning Bedros Kirko-
rov – Venemaa Rahvakunstnik, laulja.
Konkursi eesmärgiks oli talentide ja silma-
paistvate esinejate väljaselgitamine. Üritu-
se avamisel esinesid publiku ees parimad 
kohalikud ning välismaa kollektiivid ja 
artistid. Saalis viibijaid, külalisi ning žürii-
liikmeid tervitas lavalt Lasnamäe linnaosa 

vanema kohusetäitja Jaanus Riibe.
Käesoleva aasta GRAND PRIX võitis 
noorte kvartett Venemaalt (Novorossiisk) 
nimega  „2x2“, kelle väga silmapaistvad 
ning professionaalsed esinemised ei jätnud 
konkurentidele ühtegi võimalust.

Sergei Maasin
Kultuurikeskus Lindakivi 
direktori asetäitja  

Anna Hurm, huviringide juhataja

Reedel, 8. novembril toimus meie koolis 
10. novembril peetavale rahvusvahelise-
le Teadmiste päevale pühendatud Elagu 
teadmised üritus.

Mitme aasta jooksul oli gümnaasiumi 
üheks traditsiooniks õpilaste jaoks korral-
datav põnev intellektuaalne mäng, milleks 
valmistuti terve aasta jooksul. Kuid nüüd 
juba 2. aasta järjest lisandus sellele ka õpi-
laste uurimistööde konverents. Esimene 
konverents toimus 2012. aasta märtsis, mis 
kogus kokku õpilasi erinevatest riikidest: 
Venemaalt, Lätist ning Eestist. Käesoleval 
aastal osales sellel seitse Tallinna kooli: 
Haabersti Vene gümnaasiumi, Kesklinna 
Vene gümnaasiumi, Lasnamäe Vene güm-
naasiumi, Lasnamäe gümnaasiumi, Maar-
du gümnaasiumi, Mustamäe reaalgümnaa-
siumi ning Pae gümnaasiumi esindajad.
Praegusel ajal on uurimus- või praktiliste 
tööde kaitsmine kohustuslik iga gümnaa-
siumis õppiva õpilase jaoks, seega oli üri-

tus eriti kasulik — õpilased esitlesid oma 
avastusi ning said suure auditooriumi ees 
esinemise kogemust. Tööde teemad olid 
väga erinevad — alates linnaõhu reostuse 
taseme ning Läänemerel tsunami tekki-
mise tõenäosuse uurimisest kuni kuldse 
lõike püstitamiseni muusikas ning oma 
laulude kirjutamiseni. Lasnamäe gümnaa-
siumi õpilased esitlesid oma praktilist tööd 
— valmistasid väga liigutava filmi oma 

jaapani keele õpetajast. Peale konverentsi 
lõppu said õpilased demonstreerida oma 
erinevate alade teadmisi intellektuaalses 
kiirturniiris.

Kes teab, võib olla leidub uurimistööde 
esitlejate seast ka tulevasi teadlasi.  
Olen kindel, et sellised kohtumised toimu-
vad nüüd regulaarselt ning kutsuvad kokku 
üha enam ja enam külalisi.

Konverentsi osalejad ja korraldajad.

20.oktoobril toimus Kul-
tuurikeskuses Lindakivi 
meeleolukas tasuta laste-
üritus. 

Lastele näitas oma lõbu-
said etendusi klouni-onu  
Sem Fatkin.

Projekti sihtrühm hõlmab 16-24 aastaseid Har-
jumaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa ja Valgamaa  
eesti või vene keelt kõnelevaid töötuid noori, 
kellest projekti kaasatakse kokku 150 inimest.
Projekti eesmärgiks on muuta noored kogene-
matud tööotsijad konkurentsivõimelisteks töö-
tajateks, kes omavad nõutud ja hinnatud eriala 
ning on teretulnud nii Eesti kui ükskõik millise 
teise Euroopa Liidu riigi tööturul.
Nii rahvusvahelised kui ka Eesti esimesed ko-
gemused näitavad, et üks paremaid lahendusi 
noorte  tööturule toomiseks on tööklubide 
vorm. Tööklubis toimuvad toimetulekukoo-
litused koos praktiliste õppuste ja videotree-
ningutega, mida toetab pidev omavaheline 
suhtlemine ja vastastikune toetus, mis aitab 
taastada töötu enesekindlust ja tööotsingute 
motivatsiooni. 
Projekti raames käivitatakse 10 regionaalset 
tööklubi: Harjumaal, Ida-Virumaal, Valgamaal 
ja  Pärnumaal, kus noored omandavad töötu-

rul konkureerimiseks vajalikke teadmisi ja 
praktilisi oskuseid (kandideerimisdokumentide 
täitmist, tööintervjuul esinemist jms). Noored 
saavad karjäärinõustamist ning tuge ja abi töö 
otsimisel ja leidmisel. 
Projektis osalejad läbivad tööpraktika erine-
vates ettevõtetes, mille käigus noored oman-
davad praktilisi tööalaseid kogemusi, arenda-
vad oma sotsiaalseid oskusi ning selgitavad 
välja, kuivõrd konkreetne elukutse ja tulevane 
töökoht neile sobivad. Vastavalt vajaduse-
le pakutakse eriala mitteomavatele või seda 
vahetada soovivatele noortele erialakoolitusi 
(müüja – konsultant, klienditeenindaja, ettevõt-
ja, turvatöötaja,  hooldaja, lapsehoidja jne).  
Eesmärgiga kindlustada sihtrühma tööturule 
toomist rakendatakse personaalseid mentoreid, 
kelle ülesandeks on aidata noorel töötul otsida 
ja leida tööd ning pakkuda psühholoogilist tuge 
ka pärast töö leidmist uuel töökohal kohanemi-
se perioodil.

Projekti „Noorte töölerakendamine 
tööturuvalmiduse kasvu abil“ üldkirjeldus

GRAND PRIX võitja kvartett Venemaalt „2x2“

Linnaosa vanema kohusetäitja Jaanus 
Riibe tervitab Venemaa Rahvakunstniku 
Bedros Kirkorovi
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Tänan siiralt kõiki neid inimesi, kes on 
minu poolt hääletanud ning lubanud mul 
uuesti saada Tallinna linnavolikogu liik-
meks, sellise suure toetuse ning usalduse 
eest. Omalt poolt luban anda endast pari-
mat, et teie ootusi õigustada.

Lugupidamisega,
Ruslana Veber
Tallinna linnavolikogu liige

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
majas toimub Tallinna Paekaare 
Gümnaasiumi 4.-8. klassi õpilaste 
tööde näitus. 

Tallinna iseteenindusportaal 
teeb asjaajamised lihtsamaks

Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatab:
Lasnamäele on paigaldatud kolm jõulukuuske

Lugupeetud valijad!

DETAILPLANEERINGUD

AVALIKU ARUTELU TEADE

Noorte kunstnike juhen-
daja on õpetaja Natalja 
Kourgouz. Näitus on väljas 
kuni novembrikuu lõpuni.

Lasnamäe Noortekeskus kutsub 
21. detsembril jõuluaegsesse Riiga!

Jätkame vastuvõttu ringidesse ja stuudiotesse 2013/14 õ.a.

Ettevalmistus kooli minekuks (5-6 a.)
Eesti keel
Inglise keel 
Matemaatika (5.-9. klass, ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi eksamiks)
Loominguline töökoda (6-7 a.)
Keraamika  (7-16 a.)
Estraadilaul  (7-26 a.)

Registreerimine ja lisainformatsioon tel. 632 8814, 5556 7784  
ja e-mail: lasnamae@noortekeskus.ee 

Täiendavat  informatsiooni ringide ja stuudiote kohta leiate siit:
www.noortekeskus.ee

Tallinna Linnavalitsus otsustas 09. ok-
toobri 2013 istungil:
Korraldusega nr 1396-k algatada Ka-
tusepapi tn 11 kinnistu detailplaneeringu 
koostamine. Planeeritava maa-ala suurus 
on 0,15 ha. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Ka-
tusepapi tn 11 kinnistu sihtotstarbe muut-
mine äri- ja elamumaaks ning ehitusõiguse 
määramine kahe kuni 4-korruselise äri- ja 
eluhoone ehitamiseks. Lisaks antakse pla-
neeringus heakorrastuse, haljastuse, juur-
depääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude-
ga varustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja 
on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aad-
ress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), 
koostaja on OÜ Hedolink (aadress Narva 
mnt 38, 10152 Tallinn) ja detailplaneerin-
gu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aad-
ress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).
Mitte algatada Katusepapi tn 11 kinnistu 
detailplaneeringu keskkonnamõju stratee-
gilist hindamist. 
Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja es-
kiislahenduse tutvustamiseks väljapanek 
ning avalik arutelu.
Detailplaneeringu algatamise ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatama-
ta jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna 
Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäe-
viti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti 

Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu 
avalik arutelu toimub 12. detsembril 2013 
kell 16.30 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses, Pallasti tn 
54, I korruse saal, ruum 107.
Üldplaneering käsitleb Lasnamäe linnaosa 
tööstusalade territooriumi, mis asub lõuna 
pool Peterburi maanteed hõlmates Ülemis-
te, Sõjamäe ja Väo asumit.

Saabuvate jõulupühade puhul paigaldati 
Lasnamäe linnaosa eri paikadesse elani-
ke rõõmustamiseks kolm jõulukuuske. 
Jõulupuude asukohad on järgmised:

- Lindakivi Kultuurikeskuse tagu-
sel platsil;

- Majaka – Lasnamäe tn ristil;

Üldplaneering on piirkonna ruumilise 
arengu alusdokumendiks ning sellega 
määratakse maakasutuse ja ehitustegevuse 
üldised põhimõtted.

Veebis saab materjalidega tutvuda Linna-
planeerimise Ameti kodulehel (www.tal-
linn.ee/ehitus/).

- Pae keskuses, Pae 49 tagusel hal-
jasalal.

Jõulupuude kõrgused on u 12-14 m. Lähi-
ajal paigaldatakse kuuskedele ka jõuluval-
gustus, mis süüdatakse esimesel advendil 
(pühapäeval, 1. detsembril).

Täiendav info: Kadri Vaher / kadri.vaher@
tallinnlv.ee / T: 6404509

kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigus-
aktide registris aadressil https://oigusaktid.
tallinn.ee/.

Korraldusega nr 1400-k võtta vastu Las-
namäe linnaosas 0,59 ha suuruse maa-ala 
kohta koostatud Narva mnt, Vormsi tänava 
ja Vormsi tn 5 krundi vahelise maa-ala de-
tailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö 
nr 03130, millega on kavandatud reformi-
mata riigimaast ühe ärimaa sihtotstarbega 
ja kahe transpordimaa sihtotstarbega krun-
di moodustamine ning moodustatavale 
ärimaa krundile ehitusõiguse määramine 
1-korruselise ärihoone ehitamiseks.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Las-
namäe Linnaosa Valitsusel korraldada de-
tailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnava-
litsuse 28. mai 2003 korraldusega nr 1341-
k „Narva mnt, Vormsi tänava ja Vormsi tn 5 
krundi vahelise maa-ala detailplaneeringu 
koostamise algatamine“.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 23. ok-
toobri 2013 istungil:
Korraldusega nr 1465 –k algatada Nar-
va mnt 113 kinnistu detailplaneeringu 
koostamine. Planeeritava maa-ala suurus 
on 0,27 ha. Detailplaneeringu koostami-
se eesmärk on Lasnamäe linnaosas asuva 
elamumaa sihtotstarbega Narva mnt 113 
kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine äri-

maaks ning ehitusõiguse määramine ühe 
kuni 9 maapealse ja 1 maa-aluse korruse-
ga äriruumidega korterelamu ehitamiseks. 
Lisaks määratakse detailplaneeringuga 
üldised maakasutustingimused ning hea-
korrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, 
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtted.
Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja es-
kiislahenduse tutvustamiseks väljapanek 
ja avalik arutelu.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 30. ok-
toobri 2013 istungil:
Korraldusega nr 1506-k kehtestada Lin-
namäe tee 3 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Lin-
navalitsuse 27. veebruari 2013 korraldu-
sega nr 246-k „Linnamäe tee 3 kinnistu 
detailplaneeringu koostamise algatamine 
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas”.

Korraldusega nr 1507-k kehtestada Pe-
terburi tee 2f kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linna-
valitsuse 28. juuni 2012 korraldusega nr 
976-k „Peterburi tee 2f kinnistu detailpla-
neeringu koostamise algatamine ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise algata-
mata jätmine Lasnamäe linnaosas”.

Kai Kotka
Tallinna Linnakantselei juhtivspetsialist

Tallinna linna poolt kodanike jaoks loo-
dud iseteenindusportaal on kiire ja liht-
ne viis tasuda linna poolt esitatud arveid 
ja tellida SMS-teavitusi. 
Kui teil või teie firmal on asjaajamisi, mis 
on seotud kohaliku omavalitsusega nagu 
näiteks vajadus tasuda lasteaia või huvi-
kooli eest, maksta reklaamimaksu, üüri- ja 
rendiarveid, tänavate sulgemise tasu või 
mõne muu linna tasulise teenuse eest, võib 
allolev uudis teid rõõmustada. Nimelt on 
nüüd tänu Tallinna linna ametlikul veebi-
lehel www.tallinn.ee asuvale uuele isetee-
nindusportaalile see kõik senisest palju 
lihtsam. Lisaks sellele, et saate näha oma 
mitmeaastast arvete ajalugu, saab seal teha 
ka rea makseid linna tasuliste teenuste eest. 
Teenused, mille juures on nupp „maksa“, 
kuuluvad esialgu peaasjalikult perekonna-
seisuametile, linnaarhiivile ja linnaplanee-
rimise ametile.
Iseteenindusportaali kasutamiseks tuleb 
logida sisse kas ID kaardiga või pangalingi 
kaudu. Esmakordsel kasutamisel avaneb  
kasutusjuhend ning seejärel saab edasi lii-
kuda ning sisestada enda kontaktandmed ja 
tellida SMS-teavitusi. 
Praegu saab tellida SMS-teavitusi kuuele 
teenusele, milleks on ehitus-ja kasutus-
load, detailplaneeringud, perekonnasei-
suameti teavitused, linna tööpakkumised 
ning koolide ja lasteaaedade teavitused. 
Viimased saadavad lapsevanematele  hä-
davajalikke sõnumeid kas õppetöö korral-
duse või  näiteks lapse tervisliku olukorra 

kohta  (kui laps juhtub näiteks koolipäeva 
vältel haigestuma ning vajab koju saat-
mist). Muudel juhtudel on tegemist peaas-
jalikult meeldetuletustega, kui teil juhtub 
parasjagu olema linnaga mõni ametlik as-
jaajamine pooleli. 
SMS-teavitus on e-postist tõhusam kuna 
telefon teavitab omanikku saabuvast sõ-
numist ning saadetud informatsioon jõuab 
isikuni viivituseta. 
Keda aga huvitab see, kas tema kodu lähe-
dusse planeeritakse lähiajal midagi ehita-
da, saab tellida teavitusi detailplaneeringu-
te algatamise kohta kodupiirkonnas.
Iseteenindusportaal lihtsustab kindlasti 
oluliselt teie elu, kui olete kohaliku oma-
valitsuse teenuste kasutaja, seetõttu soovi-
tame teil kindlasti edaspidi ajada oma asju 
selle uudse keskkonna vahendusel. Olete 
teretulnud!
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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 pooletunnise praamisõiduga.

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

Paljud inimesed lähevad kodu sisustami-
se eesmärgil pigem ehituskauplusesse kui 
kangapoodi. Tegelikult saab kangaste ja 
käsitööga luua ainulaadse ja meistri enda 
käekirjaga sisekujunduse. Hiljuti enda 
kodu sisekujundust värskendades avasta-
sin tõelise käsitöömeistrite paradiisi, millel 
nimeks KangaDzungel.
Lihtsaim viis koju värskust tuua on de-
koratsioonidega. Kangas on siinkohal 
teretulnud abimees. Uue kangaga kaetud 
padjad lisavad värvi ja mustrit igasse in-

terjööri. Lisaks saab kaunistada kõikvõi-
malike sisustuselemente. Miks mitte katta 
lambikuppel tekstiiliga ja kaunistada see 
narmaste, pitsi või tutikestega. Heegelda-
tud lillepotid ja seinadekoratsioonid ei jää 
märkamatuks ühelegi külalisele. Pisikesed 
uuendused muudavad sisekujunduses pal-
ju ning toovad koju värskust.
Mõni kulunud mööbliese on aja jooksul 
saanud väga armsaks. Sellist eset on kah-
ju ära visata ja teinekord ei olegi selleks 
põhjust, kuna korraliku asja saab katta 

Kangas sisekujunduses uue kangaga. Mööbli restaureerimine on 
soodsam kui uue ostmine ja kangapoes on 
saadaval spetsiaalsed vastupidavad kangad 
mööbliesemete katmiseks. Natuke loomin-
gulisust ja uus kangas aitavad südamelä-
hedased esemed uuele elule ja kodu saab 
sisustatud mööbliga, mida ühestki poest ei 
leia.
Julgemad võivad kangast kasutada ka 
seintel, põrandal või laes. Tekstiiliga kau-
nistatud sein on omapärane, naturaalne ja 
hoopis teistsuguse värvigammaga, mis te-
kitab pehmema miljöö kui tavaline tapeet. 
Materjali luksuslikkust aitab rõhutada vaid 
ühe seina katmine, mis toob esile selle tek-
stuuri ja mustri. Laes ei kohta riiet tihti, 
mistõttu teeb see ruumi eriti omapäraseks 
ja julgeks. Kangaid on saadaval väga laias 
valikus, mistõttu leiab sobiva lahenduse 
igale ruumile.

Tekstiili kasutamisel sisekujunduses on lõ-
putult palju võimalusi, erinevad tekstuurid, 
värvid ja mustrid kujundavad ruumi inter-
jööri vastavalt koduomaniku iseloomule. 
KangaDzungli kauplustest leiab laia valiku 
sobilikke kangaid nii kodu kaunistamiseks 
kui riiete valmistamiseks. Lisaks  on saa-
daval kõikvõimalikud dekoratiivelemen-
did ja tarvikud õmblejatele, käsitöömeist-
ritele kui ehtevalmistajatele.
KangaDzungel alustas hobikorras pisikese 
kangapoena, millest on kasvanud 20 aasta 
jooksul õmblejate ja käsitöömeistrite para-
diis. KangaDzunglil on Eestis 8 kauplust: 4 
Tallinnas ja ülejäänud Pärnus, Haapsalus, 
Kuressaares ja Tartus. 

Tallinnas asuvad 
KangaDzungli kauplused:
KangaDzungel XXL ( Tartu mnt 35 )
KangaDzungel Mustamäe 
( Mustamäe tee 12 )
KangaDzungel Kaubamaja ( Gonsiori 2 )
KangaDzungel Laagri 
( Pärnu mnt. 558a, Maksimarketi maja )
Koduleht: www.kangadzungel.ee 

GRETE REHTLA
ajaleht@lasnamaeleht.ee



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

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

KUULUTUSED
Keha trimmi: www.olimp.ee

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

Müüa LOOMASÕNNIKUT 7T-140 EUR-i, 15T-210 
EUR-i, MULDA 15T-125 EUR-i, KILLUSTIKKU, 
KRUUSA ja LIIVA. Tel. 56971079, 
e-mail: taluaed@hot.ee

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

Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075

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

Arvutid ja tahvelarvutid. Seadistus ja koolitus. 
Lasnamäe. Hind: väljakutse -  6 eur, 
töötunni hind 4 eur, tel: 5564 4837 

KÜ Kalevipoja põik 5 vajab kojameest-koristajat. 
Tel. 5025 364

Pubi Jussi Õlletuba Viimsis võtab tööle teenindaja. 
CV saata:  info@jussikas.ee,  www.jussikas.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.

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

ReedelReedel  2929..novembrilnovembril  kellkell  1818..0000

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!

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

 

 
 

 

Maxima Eesti OÜ pakub tööd 
järgmistele ametikohtadele:

•	 VAHETUSE	VANEM
•	 PEAKASSAPIDAJA
•	 VAHETUSE	VANEMA	ASETÄITJA
•	 KASSAPIDAJA-MÜÜJA
•	 LETITEENINDAJA
•	 MÜÜJA
•	 KORISTAJA

Ettevõte garanteerib:  																																		
•	 stabiilse	palga																										
•	 sotsiaalsed	garantiid																	
•	 tasuta	lõunasöögid
•	 erinevad	motivatsioonipaketid
•	 tööalase	tasuta	koolituse

Liitu	meiega!

Täitke	tööotsija	ankeet	meie	kodulehel:		www.maxima.ee		
või	saatke	CV:	personal@maxima.ee		Info	telefonil:	6230690

																									

Anna Mirskaja
55 609 520
66 84 700

Juri Veheddov
50 15 416
66 84 700

   
 

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

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



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! 

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, Keilas, Paldiskis, Tabasalus, Jüris 

 
Tööülesandeks on turvalisuse tagamine kliendi objektil. 
Nõutav  vanus vähemalt 19 aastat, põhiharidus, suhtlustasemel eesti keele oskus, kohtulikult 
karistamata. 
Pakume TASUTA turvatöötaja kvali�katsiooni omandamist (siduvusaeg 12 kuud), vormiriietust 
ning sportimissoodustust. 
Lisaks paindlikku töögraa�ku ja töötamist ka osaajaga. 

Lisainfo ning kandideerimine: 

Suur-Sõjamäe 46, Tallinn 
Tel: 613 9273 – personalispetsialist Pille Juhkov 
E-post: personal@securitas.ee 
www.securitas.ee Everyday heroes. Every day.



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

TERE TULEMAST!www.a-ulevaatus.ee

Sõiduauto korraline
ülevaatus ainult 25.-

• korduvülevaatus
ulekustuti kontroll

TASUTA
4.-• t

Peterburi tee 63a E-R 9-19 L 9-15

Tel +372 661 8810

195/65R15 
GoodYear UG 

Extreme N 91T 
132.00
73.00

195/65R15 
GoodYear UG Ice 
Arctic N 95T XL

139.20
79.00

205/55R16 
Bridgestone Blizzak 
WS70 M+S 94T XL

204.00
100.00

205/55R16 
Marangoni 4Ice 

E+ N 94T XL
143.00
79.00

205/55R16 
Tigar Sigura N 

94T XL
89.70
74.00

225/45R17 
Marangoni 4Ice 

E+ N 94T XL
177.00
109.00

225/45R17 
Michelin X-Ice North 

XIN2 N 94T XL
218.60
155.00

195/65R15 
GoodYear UG 

ICE+ M+S 95T XL 
132.10
75.90

195/65R15 
Marangoni 4Ice 

E+ N 95T XL 
81.50
56.50

195/65R15 
Tigar Sigura N 

95T XL
65.40
58.00

Talverehvide soodusmüük Lasnamäel

Tallinn, Peterburi tee 73, tel 605 9720
Tallinn, Pärnu mnt 230, tel 677 1070

Vaata ka muid sooduspakkumisi ja broneeri rehvivahetusaeg:
www.kummimees.ee

Tallinn Viimsi SPA

SÜNNIPÄEVAKUU SUPERPAKKUMINE
Viimsi Spordiklubi KÕIK HINNAS
10-korra komplekspääse hinnaga 49 eurot

Info ja broneerimine: www.spatallinn.ee või telefonil: +372 606 1100

Komplekspääse sisaldab järgmiste teenuste kasutamist:
 Professionaalne jõusaal koos uue innovaatilise 
kardiosaaliga 
 Umbes 20 rühmatreeningut algusega kuni 
kell 15.00
 Spinningutreeninguid Myride+ 
 25 m basseiniga ujulat

 Tallinna suurim spaa- ja saunakeskuses,  
7 erineva saunaga
 Lastekeskuses Rõõmupisik Tallinn Viimsi SPA 
poolt pakutavate teenuste tarbimise ajal  2h tasuta 
lastehoidu alates 2. eluaastast.

Superpakkumine 10-korra kaardi ostmiseks kehtib 
kõikidele kuni 15. detsembrini.

10-korra kaarti saab kasutada 2 kuud alates 
esimesest kasutuskorrast.

*Pääse ei kehti riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel,
mil kehtivad nädalavahetuse hinnad.

Kampaaniahinnaga komplekspääse on nimeline 
ja kehtib kasutamiseks argipäeviti 
E–R kell 07.00–15.00*
(saabuda palutakse hiljemalt kell 14.50)

Klienditelefon 1545

Eesti Energias ei pea Sa lepingu 
pikendamiseks midagi tegema, sest 
Sinu elektrileping pikeneb automaatselt.Sinu elektrileping pikeneb automaatselt.

Võida tasuta elekter terveks aastaks!

Elus on muudki teha, 
kui elektripakette 
uurida!



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                                                               

Pakett ”TALVINE KINGITUS” (2 ööd)
Check in: 16:00 
Check out: 12:00
Paketi hind kahele  179 EUR  
Paketi hind ühele  109 EUR
Pakett sisaldab:
* majutust 2 ööd kahekohalises või 
ühekohalises toas
* toitlustust (2 õhtusööki, 2 hommiku-
sööki ja 1 lõunasöök) 
* hommikumantlite kasutust

Info ja broneerimine:
Narva-Jõesuu Spa & 
Sanatoorium
Aia 3, Narva-Jõesuu 
Tel: +372 35 99 529, 
+372 35 99 521 
Mob: +372 53 44 7779  
E-post: info@narvajoesuu.ee

Puhake linna meeletust elurütmist, 
andke oma organismile puhkust ja pisut hingetõmbeaega.

* hommikusauna ja basseini kasutust 
(iga päev lahtiolekuaegadel)
* Saunamaailma ja jõusaali piiramatut 
kasutust (iga päev lahtiolekuaegadel)
* tasuta WiFi
* Glögi kahele + piparkoogid
Järgmisi protseduure igale inimesele:
* klassikaline massaaž (20 min) 
* mehhaaniline jalatalla massaaž (15 
min)
* soolakamber (30 min)

 

Me kingime ilu 
ja taastame Teie 
tervist!

  MUUMI LASTEHOID
www.muumihoid.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
Soojusvahetite keemiline läbipesu
Soojussõlmede paigaldus SEKO KHV OÜ

Forelli 12, Tallinn
Tel 656 3755, 

508 74 35

www.seko.ee
 info@seko.ee

Eakate
Tervise-
päevad

06. detsember Kotka Apteek
P.Pinna 21, Tallinn.

Ootame kõiki eakaid Südameapteegi Tervisepäevadele

• Õpetlikud tooteesitlused
• Tasuta vererõhu mõõtmine*
• Soodsa hinnaga vere kolesterooli- ja
 suhkrutaseme ning kehakoostise mõõtmine*
 (vajalik eelnev registreerimine apteegis)
• Toodete sooduspakkumised

 Igale uuele kliendikaardi omanikule kingitus!

• Õpetlikud tooteesitlused
• Tasuta vererõhu mõõtmine*
• Soodsa hinnaga vere kolesterooli- ja
 suhkrutaseme ning kehakoostise mõõtmine*
 (vajalik eelnev registreerimine apteegis)
• Toodete sooduspakkumised

 Igale uuele kliendikaardi omanikule kingitus!

* Tegemist ei ole
tervishoiuteenusega!

10. ja 11. detsember Lasnamäe Centrumi Apteek
Mustakivi tee 13.

11. detsember Majaka Apteek
Pae 1, Tallinn.

18. ja 19. detsember Vikerlase Apteek
Vikerlase 19.

kinnisvara tagatisel

Täna ja uue aastani:
Lepingutasu 0€

Esimene makse kevadel!

Tutvuge tingimustega ja vajadusel konsulteerige 
spetsialistiga! Näide: 10 000€ - 5 aastaks - 

keskmine kulukuse määr -15.8%

   
www.odavlaen.ee
6 777 888, 555 80 111
Narva mnt 13, Tallinn

 


