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Lasnamäe Leht
Head kaaslinlased!
EDGAR SAVISAAR
Tallinna linnapea

Tallinna linnapea külastas 
Lasnamäe õigeusukirikut

Kultuurikeskuses Lindakivi 
süüdati Lasnamäe 
advendiküünal

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

15.detsembril, talvisel pühapäeval, kü-
lastasid Tallinna linnapea Edgar Savi-
saar ja Lasnamäe linnaosa vanem Olga 
Ivanova Lasnamäe õigeusukirikut.

Külaskäigu raames kohtuti kiriku esindaja-
tega, osaleti korraldatud jumalateenistusel 
ning seejärel asetati patriarh Aleksius II-le 
pühendatud mälestusmärgi juurde lilli.

Aasta 2013 hakkab lõpule jõudma. Mida 
öelda kokkuvõtteks?

Kõige suurem tunnustus linnale on see, et 
enam kui 10 000 inimest on sel aastal ot-
sustanud, et tasub tallinlaseks hakata, et 
siin on parem ja rohkem võimalusi kui kus-
tahes mujal. Kokku elab Tallinnas juba üle 
430 000 inimese. Elanikkonna kasvule on 
kindlasti kaasa aidanud ka tasuta ühistrans-
pordi rakendamine, mis säästab elanikkonna 
raha ja on innovaatilisena tähelepanu ärata-
nud paljudes riikides. 

Tallinnas on loomulik positiivne iive, mis 
näitab, et naised julgevad sünnitada, kart-
mata tulevikus lastega hätta jääda. Linn 
tahab igati hoolitseda, et meid ei tabaks 
demograafiline katastroof, mis on kahjuks 

võimutsemas suuremas osas Eestist vähese 
sündimuse, väljarände ja elanikkonna vana-
nemise tõttu. 

Tallinn väärtustab emasid, lapsi, lasteaia-
kasvatajaid ja pedagooge. Tänavu on loodud 
uusi lasteaiakohti, kõik lasteaiad on saanud 
uuendatud mänguväljakud, on makstud ra-
nitsatoetust, tegeletud õpetajate palgamäära 
tõstmisega, ehitatud perekodusid lastekodu-
dest pärit lastele.  Me oleme püüdnud jõudu-
mööda hoolitseda ka riikliku omandireformi 
käigus tekkinud sundüürnike  olukorra lee-
vendamise eest, ehitades ainsa linnana Ees-
tis sotsiaalmaju ja -kortereid vähekindlusta-
tutele. Toetame ka öömajasid kodututele.

Vaimsete ja hingeliste vajaduste rahuldami-
seks toetab Tallinn kultuuri ja kirikut. Meie 

Birgitta ooperifestival ja Pimedate ööde 
filmifestival on kujunenud rahvusvahelise 
tasemega kultuurisündmusteks. Väärtusta-
maks ajalugu ja taasiseseisvumise kangela-
si, avasime tänavu Rahvarinde muuseumi. 
Lasnamäel, kus on enamuses vene rahvusest 
elanikud, jõudsime Jumalaema kiriku sisse-
õnnistamiseni, Mustamäel alustati eeltöid 
luterliku Maarja-Magdaleena kiriku rajami-
seks.

Rahvusvahelise tunnustuse osas võime olla 
uhked selle üle, et meie linn on jätkuvalt 
tunnustatud maailma kõige intelligentse-
mate kogukondade hulka kuuluvana siinse-
te  arvukate IT-rakenduste tõttu. UNESCO 
Maailmapärandi linnana pälvib Tallinn 
aasta aastalt järjest rohkem populaarsust 
ja tunnustust. Äsja tunnistas USA mõjukas 

ajaleht USA Today Tallinna vanalinna maa-
ilma kümne kõige sarmikama vanalinna 
hulka kuuluvaks kõrvuti meie Hansa-aeg-
sete partnerite Brügge ja Bergeniga. Tänavu 
sai pärast aastatepikkust hüljatust toredaks 
muuseumkohvikuks XIV sajandist pärinev 
Neitsitorn. Sealt avanevad kaunid vaated 
ümbruskonnale ning on ligipääs ka Kiek in 
de Köki jalamil olevatesse maa-alustesse 
käikudesse Harjumäe ning Lindamäe all. 

Detsember on jõulukuu. Kuu, mil vaatame 
tagasi ja teeme uusi plaane. Jõulude aeg on 
aeg olla koos lähedastega, meenutada meie 
seast lahkunuid ning olla parem. Teha head 
ligimestele, kas siis kingitusi tehes või liht-
salt hea sõnaga meeles pidades. Soovin kõi-
gile kaaslinlastele uueks aastaks positiivsust 
ning ühtekuuluvustunnet!

1. detsembril toimus Lindakivi Kultuu-
rikeskuses esimesele advendile pühen-
datud traditsiooniline kontsert.
 
Üritus algas küünalde süütamisega ala-
nud jõuluaja tähistamiseks. Külalisi ootas 
meeleolukas ja lõbus kontserdiprogramm, 
mille raames esinesid publiku ees laul-
ja Margarita Kustinskaja, tantsustuudio 
„Freedance“, vokaal- ja laulustuudiote 
„Diapasoon“ ja „Voice & Beauty“ esinda-
jad ning estraadikool „Maestro“ esitas oma 
jõulushow.

Lasnamäed külastas Kiievi 
linnavalitsuse delegatsioon

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja 
Jaanus Riibe ja linnaosa valitsuse eri-
nevate osakondade juhatajad kohtusid 
Kiievi linnavalitsuse delegatsiooniga.

Kohtumisel arutleti linnaosas elanike-
le osutavaid teenuseid, nende kättesaa-
davust ja mitmekülgsust ning erinevate 
valdkondade tööprotsessides kasutatavaid 
vajalikke e-haldussüsteeme. Külalistele 
tutvustati Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
töökorraldust, avalike teenuste andmebaa-
si funktsioneerimist ning kuidas ja milliste 
vahenditega osutatakse ja pakutakse linna-
osa kodanikele vajalikke teenuseid või abi.
 
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaa-
nus Riibe sõnul on selliste kohtumiste kor-
raldamine mänginud alati suurt rolli koos-
töösuhete arendamisel rahvusvahelises 
kontekstis. „Meil on kõigil oma kogemu-
sed ning saavutused, kuid mõnikord on hea 
saada tagasisidet ja hinnangut tehtud tööle 
ka teiste suurte riikide spetsialistide poolt. 
Üheskoos me suudame näha asju teistmoo-
di ning leida vajalikke juhtnööre tekkinud 
probleemide lahendamiseks,“ lisas Riibe.

Delegatsiooni kuulusid Kiievi linnavalitu-
se haldusteenuste keskuse juht, finantsaru-
andluse osakonna juhataja ning e-valitsuse 
haldamise ja infokaitse juhataja asetäitja.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar ning Lasnamäe linnaosa vanem Olga Ivanova Aleksius 
II-le  pühendatud mälestusmärgi juures

Üritused Lasnamäe eakatele jaanuaris:
15.01 - Kadrioru Kunstimuuseumi külastus;
17.01 kell 13.00 - Filmiõhtu „Suured pulmad“ (Lindakivi KK);
28.01 - Riigikogu ekskursioon.
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Lasnamäe Maxima kauplused 
läbisid tehnilise kontrolli

LINNAOSAVANEMA VEERG

Käesoleval jõulueelsel ajal, kui meie linnaosa on juba kaunistatud jõulupuudega 
ning õhus on pidulik meeleolu, on õige aeg võtta jooksva aasta tulemusi kokku 
ning arutada järgmise 12 kuu plaane. Möödunud aasta on olnud rikas sündmuste 
ja emotsioonide poolest, sealhulgas ka toimunud valimistega seoses, mille tulemu-
sena kiitsid Tallinna elanikud heaks pealinnas viimaste aastate jooksul toimunud 
tööd. Kui rääkida Lasnamäe linnaosast, siis seda toetust avaldas elanike valdav 
enamus. Seega, järgmine aasta on linnaosa valitsuse jaoks eelkõige valimisajal an-
tud lubaduste täitmise aeg. 

Linn investeerib ka edaspidi Lasnamäe taristusse ja elamufondi
Lähiaastate üheks järgmiseks suureks eesmärgiks on lasteaiakohtade olemasolu 
probleemi lahendamine. Selleks on mitmeid võimalusi. Üks variant on moodustada  
olemasolevates lasteaedades uusi rühmi, nagu tehti Suur-Pae lasteaias, kus 2014. 
aastal jätkub remont ning avatakse lisaks veel 3 rühma.  Kaalutakse võimalust ta-
gastada linna kasutusse aadressil Vilisu 7 asuv lasteaia hoone. Tuleval aastal lõpe-
tatakse Varraku tänaval asuva Jäähalli ehituse esimene etapp, seal algavad trennid 
ning toimuvad esimesed võistlused. Seega, Lasnamäe elanikud saavad järgmisel 
aastal uusi sportimise võimalusi. Projekti järgmise etapina on ette nähtud suure 
ujula ehitus ning 2014. aastal algavad Jäähalli kõrvale kavandatud golfiväljaku pro-
jekteerimistööd.
Järgmisel aastal jätkuvad ka teede ehitustööd. Selles vallas on Lasnamäel juba 
tehtud suhteliselt palju: kvartalisisesed teed on osaliselt rekonstrueeritud mitmes 
mikrorajoonis ning linnaeelarve arutelu käigus otsustatakse, milliseid teelõike re-
montida  järgmistena. 

Lasnamäe elanike ideed viiakse ellu
Linnaosa võimude eraldi töö suunaks on „Positiivne Lasnamäe 2014-2018“ akt-
siooni raames saabunud ettepanekute elluviimine. Eelmisel aastal esitasid linnaosa 
elanikud palju ideid erinevate valdkondade osas: kommunaalmajandusest kultuurü-
rituste läbiviimiseni. Lindakivi keskuses toimunud konverentsi raames valisid Las-
namäe elanikud nende hulgast olulisimad, seega on meil hetkel olemas konkreetsed 
valijate poolt antud suunised, eesmärgid ja ülesanded. Nende täitmisest anname 
teile koheselt ka teada.

Linnaosa valitsus jätkab ürituste korraldamist eri vanuse Lasnamäe elanike 
jaoks!
Rääkides meie tulevikuplaanidest, tahaks teid rõõmustada, et meie eriti populaar-
seteks ning külalisterohketeks saanud regulaarsed üritused toimuvad ka edaspidi. 
Nagu ka sellel aastal toimuvad linnaosa valitsuses edaspidi korteriühistutele suu-
natud infopäevad, teekohtumised linnaosa eakatele inimestele Lindakivi keskuses, 
temaatilised lastepeod, Pühtitsa kloostri külastused.

Viimastel aastatel on õnnestunud aktiviseerida Lindakivi keskuse kultuurielu. Järg-
miseks sammuks on Killustiku tänaval asuva sotsiaalkeskuse tegevuse uuendami-
ne. Loodan, et need muudatused rõõmustavad inimesi, kes külastavad keskust re-
gulaarselt ning see meelitab sinna ka uusi külastajaid.

Käesoleval aastal muutus oluliselt linnaosa valitsuse alla üleviidud Lasnamäe noor-
tekeskuse töökorraldus. Ilmusid uued huviringid, käivitatud on huvitavad projek-
tid, algasid ka keskuse heakorrastamistööd. Nende positiivsete muutuste parimaks 
näitajaks on noortekeskuse külastatavus, mis on juba 4-5 korda suurenenud ning 
jätkab kasvu. 

Lasnamäe linnaosa hoolitseb edaspidi ka nende eest, kes vajavad linnavõimude 
toetust. Nimelt korraldatakse vaestest perekondadest pärit lastele mitu üritust: Mia 
jõuluküla külastamine, kontserdid Lindakivi keskuses, samuti jagavad sotsiaaltee-
nistused tasuta kutseid Vene kultuurikeskuses toimuvale jõulupeole. 

Informatsioon meie linnaosas toimuvatest sündmustest esmaallikast
Lasnamäe linnaosa valitsus on endiselt linnaosa elanikega suhtlemiseks avatud. In-
formeerime Lasnamäe elanikke ka edaspidi linnaosas toimuvatest sündmustest, tu-
levikuplaanidest ning sooritatud tööst nii meedia, kui ka meie Lasnamäe lehe ning 
TVN telekanalis ilmuva teleprogrammi „Lasnamäe uudised“ vahendusel. Neid, 
kes eelistavad hankida informatsiooni interneti vahendusel, kutsun külastama meie 
kodulehte www.tallinn.ee/lasnamae või üles otsima meie Facebooki lehte, kus on 
samuti esitletud vajalik ning aktuaalne info.

Ärge jätke vahele Uue aasta tulekule pühendatud ilutulestikku! 
Nagu tavaliselt, ootab Lasnamäe elanikke koheselt peale Uue aasta tulekut pidulik 
ilutulestik. Ilutulestiku koht jääb samaks – Kotka kaubanduskeskuse taga asuv väl-
jak. Traditsiooniliseks jääb ka asjaolu, et ilutulestik toimub sponsorite finantstoel. 

Kogu südamest soovin Teile rahulikke Jõule ning head Uut aastat, soovin Teie 
suurimate unistuste täitmist ning 2014. aastaks tehtud plaanide elluviimist! 

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud!

Hea tallinlane!

Lasnamäel toimus suur 
koolidevaheline rammumehe võistlus

Lasnamäe Linnaosa Valitsus teatab:

Lasnamäe korteriühistud ja haridusasutused saavad võimaluse taotleda endale tasuta 
graniitkillustikku 2013/2014 aasta talveks. Vastava taotluse võib vormistada kohapeal 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses (Pallasti 54), 
või saata e-posti teel aadressile: lasnamae@tallinnlv.ee. 

Vastuseks saadetakse taotlejale teade, kus informeeritakse, millal ja kus on võimalik 
saada tasuta graniitkillustikku.

Kuristiku Gümnaasiumi sportlikud te-
gemised sel aastal lõppesid 4. Lasnamäe 
koolide lahtiste rammumehe jõukatsu-
mistega. Tegemist on juba traditsiooni-
lise üritusega, mida toetab ka Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus.

Rammumehe võistlustel osales üheksa 
võistlejat erinevatest Tallinna koolidest 
– Kuristiku Gümnaasiumist, Lääneme-
re Gümnaasiumist, Üldgümnaasiumist ja 

Audentese Spordikoolist. Võistlused ise 
olid igati rammumeeste võistluste moodi 
nii oma alade valikult kui ka kohtunike 
koosseisult. Kohtunikeks olid Eesti pro-
fessionaalsete rammumeeste ühingu liik-
med: Euroopa meister Meelis Peil ja Janek 
Tobi.

Üheksa gümnaasiumi noormeest asusid 
võistlustulle järgmistel aladel: 65 kg kan-
gi rinnalt surumine, kükk 80 kg raskuse 

kangiga maksimaalse kordade arvu peale, 
16 kg raskuse hoidmine ees aja peale ja 
raskuste kandmine kiiruse peale. Et anda 
rammumeestele puhkust, , esinesid alade 
vahelisel ajal õpilased omaloominguliste 
kavadega.

Parimateks osutusid: I koht Gerrith Pun-
gas (Audentese Spordikool), II koht San-
der Ots (Kuristiku Gümnaasium) ja III 
koht Sander Saare (Üldgümnaasium).

Tragöödia Riias, kus katuse varingu 
tõttu hukkus kaubanduskeskuses üle 
50 inimese, sundis pöörama tähelepanu 
analoogsete hoonete olukorrale ka meie 
riigis. Hetkel kasutavad kaubandus-
ketid tihti tüüpprojekte ning Tallinnas 
asuv kauplus võib olla Riia või Vilniuse 
kaupluse täielik koopia. Järelikult või-
vad korduda ka projekteerijate ja ehi-
tajate vead. 

Ty Lehtmäe, Maxima Eesti OÜ turundus-
direktor, teatas, et hooneid, kus asuvad sel-
le kaubandusketi kauplused kontrollitak-
se pidevalt. Peale Riia tragöödiat on läbi 
viidud kõikide hoonete tehnilise olukorra 
täiendav kontroll. Tallinnas teostas kont-
rolli sõltumatu sertifitseeritud ettevõtte, 
mis andis ka omapoolse positiivse hinnan-
gu: hooned vastavad kehtivatele norma-
tiividele, neid tohib kasutada ka edaspidi 

ning need on töötajate ja klientide jaoks 
ohutud.  
Kui rääkida Lasnamäest, siis praegusel 
hetkel on meie linnaosas tegutsemas kuus 
Maxima keti kauplust ning läbiviidud 
kontroll näitas, et need hooned on täielikult 
turvalised. Smuuli tänaval asuv kauban-
dusketi suurim kauplus oli ühtlasi riikliku 
tehnilise järelevalve ameti spetsialistide 
poolt kontrollitud. 

Igal isikul, kelle arvates on Tallinna 
linna ametiasutuses rikutud tema põhi-
seaduslikke õigusi ja vabadusi ehk ko-
heldud teda hea halduse tava vastaselt 
(nt on käitutud ebaviisakalt, viivitatud 
vastamisega või jäetud vastamata, an-
tud puudulikku või tegelikkusele mitte-
vastavat teavet jms), on õigus pöörduda 
suuliselt või kirjalikult linna ombud-
smani  poole. Pöördumised on tasuta.

Vastuvõtuajad on:   
Esmaspäeviti: 14.00-17.00; Teisipäeviti: 
10.00-12.00; Kolmapäeviti: 14.00–18.00; 
Neljapäeviti: 10.00-12.00; Reedeti: 10.00- 
12.00.
Linna ombudsmani abitelefonil 6 943 292 
saab kokku leppida ka teistes vastuvõtuae-
gades.
Linna ombudsmani büroo e-posti aadress 
on: ombudsman@tallinnlv.ee

Kirjalikud pöördumised (avaldused ja kae-
bused) saata  või tuua kohale aadressil Va-
na-Viru 12, 15080 Tallinn.

Rahulikke jõulupühi, head aastalõppu ja 
õnnelikku uut aastat soovib teile

Jüri Kaljuvee,
Tallinna linna ombudsman

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem
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DETAILPLANEERINGUD

Lasnamäe – piiramatute arenguvõimalustega linnaosa

Parimad Lasnamäe koolide 
piparkoogikaunistajad selgunud!
12. detsembril 2013. a toimus Tallinna 
Teeninduskoolis Lasnamäe koolide õpi-
laste piparkookide kaunistamise võist-
lus.

Piparkoogivõistlusel osales kümme kooli, 
kokku 16 võistkonda ja 30 õpilast. Võist-
lus toimus kahes vanuserühmas: noorem 
(7.‒9. klass) ja vanem (10.‒12. klass). 
Nooremas vanuserühmas osales üheksa 
võistkonda, vanemas seitse.

Tallinna Teeninduskooli pagar-kondiitri 
eriala õpilased valmistasid võistlejatele 
piparkoogifiguuride toorikud, mida võist-
lejatel tuli oma fantaasia järgi kaunistama 
hakata. Aega selleks oli üks tund.
Vanemas vanuserühmas tuli esikohale Ku-
ristiku gümnaasiumi võistkond, teise koha 

sai Linnamäe Vene Lütseum ja kolmanda 
Lasnamäe Gümnaasium. Nooremas va-
nuserühmas sai esimese koha Lasnamäe 
Põhikool, teise koha Läänemere Gümnaa-
sium ja kolmanda Mahtra Gümnaasium.
Võistlustöödena valminud piparkoogifi-
guurid annetatakse Lasnamäe Lastekesku-

sele ja Lasnamäe Sotsiaalkeskuse Laste-
päevakeskusele.

Traditsioonilise Lasnamäe koolide vahe-
lise piparkookide kaunistamise võistluse 
korraldas Tallinna Teeninduskool koostöös 
Lasnamäe Linnaosa Valitsusega.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 20. no-
vembri 2013 istungil:
Korraldusega nr 1608-k lõpetada Gaasi 
tn 6a kinnistu detailplaneeringu menet-
lus ning tunnistada kehtetuks Tallinna 
Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 kor-
ralduse nr 5111-k „Detailplaneeringu-
te algatamine” punkt 1.83 ja Tallinna 
Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldus 
nr 1463-k „Gaasi tn 6a kinnistu detail-
planeeringu vastuvõtmine”. 
Korraldust on võimalik vaidlustada Tal-
linna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tal-
linn 15082) 30 päeva jooksul arvates kor-
ralduse teatavakstegemisest.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 04. det-
sembri 2013 istungil:
Korraldusega nr 1670-k võtta vastu Pu-
nane tn 76 kinnistu detailplaneering, K-
Projekt Aktsiaseltsi töö nr 04341, millega 
on kavandatud Lasnamäe linnaosas 15,84 
ha suurusel planeeritud maa-alal asuvale 
ärimaa sihtotstarbega Punane tn 76 kinnis-
tule ehitusõiguse määramine kuni 6 maa-
pealse ja 1 maa-aluse korrusega kauban-
dus-meelelahutuskompleksi ehitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja 
Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korralda-
da koostöös Tallinna Keskkonnaametiga 
detailplaneeringu avalik väljapanek ning 
samaaegselt keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande avalik väljapanek ja 
arutelu.
Detailplaneering algatati Tallinna Lin-
navalitsuse 28. juuni 2012 korraldusega 
nr 979-k „Punane tn 76 kinnistu detailpla-
neeringu koostamise algatamine Lasnamäe 
linnaosas ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamine”.

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

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe avab Tallinna Teeninduskooli 
piparkookide kaunistamise võistluse

des on keskmine eluruumi ruutmeetri hind 
tõusnud Lasnamäel lausa 51% ja aastaga 
on Lasnamäe korterid kallinenud pea kol-
mandiku võrra. Lasnamäe linnaosas asub 
2148 ettevõtjat.  

Lasnamäe linnaosa edasises arengus on 
oluline roll arendustegevusel, mis ühelt 
poolt loob uusi töökohti  elukoha lähedusse 
ning samas tagab lasnamäelastele erinevate 
teenuste kättesaadavuse ja avaramad vaba 
aja veetmise võimalused kohapeal. Plaanis 
on vähemalt kuue erineva kaubanduspinna 
edasiarendamine või ehitus. Neist suurim 
planeeritav objekt on Panorama City, mille 
puhul on tegemist Eesti suurima moe- ja 
kogupere meelelahutuskeskusega, mis pa-
kub oma külastajatele laias valikus tooteid, 
teenuseid ning uudseid vaba aja veetmise 
võimalusi. Keskusesse tuleb kino, kauban-
dus- ja teeninduskeskused, laste mängu-

Jaanus Riibe, 
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Eelmise aasta statistika kinnitab kurba 
fakti: Eestist lahkujate arv on järsult ka-
hekordistunud. Kuigi vabariigi valitsus 
ei taha seda tunnistada, siis on tegemist 
väikese riigi jaoks suure probleemiga. 
Lahkuvad head ja asjalikud inimesed, 
kellel pole enam usku ja kes ei pruugigi 
Eestisse püsivalt tagasi pöörduda. Min-

nakse võõrsile, sest siin pole tööd, leiba 
või korralikku elamist. Minnakse üski 
või paaridena, laste ja tervete peredena. 

Kõige selle juures ei jää tähelepanuta ka 
pealinn Tallinn ja selle üks linnaosa Lasna-
mäe. Lasnamäel on aga olukord on hoopis 
vastupidine. Kuidas on see võimalik? 

Täna on linnaosas üle 800 elamu ja ligi-
kaudu 50 000 eluruumi. Kui veel kümme 
aastat tagasi, 2003. aastal oli elanike ar-
vuks 111 990 isikut, siis tänaseks on see 
kasvanud üle 118 000. See on viimaste aas-
tate rekord arv. 

Paljud võibolla mäletavad veel neid aegu, 
mil korteriotsijate kuulutustes oli tihti 
lisatud kommentaar „välja arvatud Las-
namäe“. Tänaseks on olukord täielikult 
muutunud. 2010. aasta oktoobriga võrrel-

toad, meelelahutusalad, kohvikud ja res-
toranid. 

Sportimisvõimalustest lisanduvad Tondir-
aba jäähall ja golfikeskus. Golfikeskusesse 
kavandatakse kokku 25 hektarilisele maa-
alale 9 rada. Jäähalli ehitustöödega on juba 
alustatud. Ehitustööde käigus rajatakse 
peaareen 5000 inimest mahutava tribüüni-
ga, kaks treeningväljakut ja kolm curlingu 
rada. Peaareen on polüfunktsionaalne ning 
võimaldab korraldada pallimängude võist-
lusi, kontserte ja muid suursündmusi. Siia 
juurde võiks lisada juba valminud lasteaia, 
renoveeritud koolid ja kultuuriasutused. 
Noored, kes varem käisid kesklinnas aega 
veetmas, leiavad nüüd huvipakkuva tege-
vuse linnaosa siseselt. 

See võib kõlada kulunud targutamisena, 
kuid inimesed on tõesti väsinud ilukõne-

dest riigieelarve tasakaalu teemadel ja pi-
devatest hinnatõusudest. Inimesed ei soovi 
enam tegeleda lahendamata probleemide-
ga. Nad tahavad lihtsalt teha tööd, saada 
normaalset palka, lapsi kasvatada, puhkust 
planeerida või oma hobidega tegeleda. 

Seda pakubki Lasnamäe. Linnaosa on 
muutunud elukeskkonnaks, kuhu inimesed 
tahavad elama tulla, kuhu lisanduvad in-
vesteeringud ja töökohad, kus on palju ro-
helisi parke ja kus inimestel on hea elada. 

Südamlikud jõulutervitused Lasnamäe 
peredele!
On olnud teguderohke ja edukas aasta.
Soovin kõigile kaunist advendiaega, ra-
hulikke jõulupühi ja õnnerikast uut aas-
tat!

Jaanus Riibe

Palun hoolime liikluses nii iseendast kui kaaslin-
lastest ning teeme end pimedal ajal nähtavaks
Edgar Savisaar 
Tallinna linnapea 

Lähenev jõuluaeg on ootuste aeg ning 
oma lähedaste ja kaaskondsete märka-
mise aeg. Me kõik hoolime lähikondsetest 
erineval moel, kuidas keegi jõuab ja heaks 
arvab. On üks väike, aga samas ülioluline 
asi, mis aitab igat inimest ja ka kogukon-
da laiemalt.
 
Selleks pisikeseks oluliseks asjaks on helkur. 
Me kõik teame, et see on vajalik ja kohus-
tuslik, kuid kas meil see ka olemas on? Ja 
kas see on ka meie lähedaste välisriietele 

kinnitatud?
Kätte on jõudnud aasta kõige pimedam aeg, 
jõulude ajal on päev kõige lühem ning öö 
pikim aastas. Praegusel ajal on hämaravõitu 
isegi keset päeva, rääkimata õhtusest ajast. 
Seni kuni lund veel maas pole, on kõik meie 
ümber hämar ja hall.

Me käime linnas ringi ka praegusel pime-
damal ajal, nii igapäevastel käikudel kui ka 
jõulutoimetustel. On eluliselt oluline, et alati 
kui me läheme uksest välja ja suundume liik-
lusesse, ükskõik kas jalakäija või autojuhina, 
oleks meie riiete külge kinnitatud helkur.

Tihti väidetakse, et linnas justkui polegi 
helkurit vaja. See on vale! Sõidukite tuled, 
reklaamtahvlid, tänavavalgustus ja kõik 
muu linnavalgus tekitab erineva tugevusega 
autojuhti segavad valguslaigud, mis tihti ta-
kistavad piisavalt varakult kaasliiklejat mär-
kamast. Kui lisame siia juurde veel vihma- 
või lörtsisajuse tuuleklaasi ja teekatte, siis 
on autojuhil pea võimatu ilma helkurita teed 
ületavat jalakäijat märgata.

Ühtlasi teen stilistilise vihje lugupeetud 
daamidele: palun ärge kandke helkurit oma 
käekoti küljes, te kipute seda oma käega var-
jama. Kinnitage see väike särav aksessuaar 
oma jope või mantlitasku külge, et särada 
tõelise daamina.

Me kõik ootame ilusaid jõule, kus me saak-
sime oma lähedastega ühise laua taga istuda. 
Paraku on ka meie Tallinnas tänavu mitu pe-
ret, kus pereliige on pimedal ajal jalakäijana 
hukkunud liiklusõnnetuses, paljud teeületa-
jad on saanud ka viga, millele on järgnenud 
pikk ja valuline ravi.

Palun, ärgem jää lootma juhusele ja õnnele, 
olgem endas kindlad. Selleks kinnitagem 
oma soojadele väliriietele helkurid. Samu-
ti pole paha mõte kontrollida, kas meie lä-
hedased, nii noored kui vanad, nii naabrid, 
sugulased kui töökaaslased, ikka kannavad 
helkurit.

Säravat jõuluootust ja turvalisi kojujõud-
misi.

Kuigi esimene talvekuu oli soe ning lund 
Tallinna tänavatel peaaegu polnud, ei tasu 
arvata, et selline ilm jätkub kevadeni. Lumi 
toob kommunaalteenistustele alati palju mu-
resid, eriti siis, kui seda tuleb korraga palju 
ning vajalik on kiiremas korras puhastada lu-
mest tänavad. Siinjuures peaksid linnaelani-
kud meeles pidama, et vastutust selle eest, et 
autod saaksid vabalt liikuda ja parkida ning 
jalakäijad saaksid lumele ning jääle vaata-
mata kasutada kõnniteid,  kannavad erine-
vad asutused ja teenistused, sõltuvalt sellest, 
millise teelõiguga tegemist on. 
Korteriühistu vastutab oma territooriumil 
asuvate kõnniteede ja jalakäijate teede koris-
tuse eest kuni liiklusteede või kõrvalolevate 
hoonete või kinnistute piirideni. Kõnniteede 
esmased koristustööd peavad olema teosta-
tud kella 7:00-ks hommikul (välja arvatud 
Tallinna kommunaalameti väljakuulutatud 
eriolukorra puhul). Koristamisel peab ar-
vestama sellega, et lund ning jääd ei tohi 
liiklusteele lükata. Ärakoristatud lumi ning 
jää peavad olema paigutatud  vallidena kõn-
niteele, kusjuures jalakäijate liikumiseks 
peab jätma vähemalt 1,1 meetri laiuse riba 
kõnniteed.
Tallinna kommunaalamet vastutab ühis-
transpordi poolt kasutatavate tänavate ko-
ristamise korraldamise eest. Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus tellib ülejäänud tänavate 
ja kõnniteede koristamise. Töid teostatakse 
lepingusse sissekirjutatud marsruutide järgi. 
Esmajärjekorras koristatakse linnaosa elani-
ke jaoks olulisemad teed. Lasnamäe kvarta-

lisisesed teed kuuluvad  lumekoristuse täht-
suse poolest teisse kategooriasse. See tähen-
dab, et peale lumesadu tuleb need puhastada 
kaheksa tunni jooksul. 
Kvartalisiseste tänavate koristamise suuri-
maks probleemiks on aastast aastasse kuju-
nenud valesti pargitud autod. Seoses sellega 
palub linnaosa valitsus parkida talveajal oma 
autosid sellisel viisil, et need ei segaks lume-
koristusmasinate tööd.
Kvartalisisestelt teedelt ära koristatud lund ei 
viida tavaliselt ära, välja arvatud juhul, kui 
see takistab ja piirab vaadet, mis omakorda 
tekitab liiklusohtliku olukorra. Koristama-
ta teedest ning kõnniteedest saab teatada 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse spetsialis-
tidele telefonidel 645 7782 või 645 7703. 
Samuti saab edastada infot õigeks ajaks 
koristamata teedest telefonil 1345. Kont-
rolli selle üle, kuidas teevad oma tööd kor-
teriühistud ning teenindavad ettevõtted, 
teostab munitsipaalpolitsei. 
Veel üheks oluliseks talvel tihti esinevaks 
probleemiks on libedad kõnniteed. Vajalik 
on meeles pidada, et keelatud on piserdada 
kõnniteid tuhaga, liivaga või soolaga. Tuhk 
ja liiv soodustavad tolmu teket, sool aga 
kahjustab jalatseid. Õigeimaks vahendiks 
on spetsialiseeritud poodides müüdava 2-6 
millimeetrise graniitkillustiku kasutamine. 
Lisaks sellele  jagab Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus alates detsembri lõpust tasuta gra-
niitkillustikku vastavalt korteriühistute ning 
asutuste taotlustele, nagu seda on tehtud ka 
eelmistel aastatel. 

Tänavate lumekoristus: 
kes mille eest vastutab.
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Smilers
Liis Lemsalu Band

31. detsember 2013 kell 22.30 – 1. jaanuar 2014

Korraldaja:

Tallinna Kesklinna Valitsus

Esinevad:

Smilers
Liis Lemsalu Band

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

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

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

Jaanuarikuu üritused:
04.01 kell 19.00 Tantsuõhtu neile, kel 40+ Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
05.01 kell 12.00 Loomingukeskus Aplaus kontsert. Tasuta
12.01 kell 17.00 Kontsert „Muslim Magomajevi laulud“, laulab Sergei Maasin. Pilet 5/10€
18.01 kell 19.00 Tantsuõhtu neile, kel 40+ Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
19.01 kell 12.00 Lõbus lastehommik kohvikus. Pilet 2€
25.01 kell 15.00 Koreograafiakool KOLOR kontsert. Pilet 6€
25.01 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 4€

Näitus:
18.12.2013  – 20.01.2014 Kunstistuudio Valeris näitus „Lõbusad jõulumeeleolud”.

Kultuurikeskus Lindakivi, Koorti 22, Lasnamäe, tel. 6321062, 53023534, www.lindakivi.ee

Lasnamäe Noortekeskus 
koostöös Lasnamäe Linnaosa Valitsusega 

korraldab 
bowlingu turniiri.

Millal: 22. jaanuaril kell 17.00
Kus: Krabi Bowling, Punane 16
Vanus: 12-18 a.
Osavõtumaks: 2 eurot
Registreerimine: lasnamae@noortekeskus.ee
Kirjuta kooli nimetus, osavõtjate nimed ja vanus.
Iga kooli võib esindada kuni 4 inimest.
Lisa info: lasnamae@noortekeskus.ee 
Tel.: 632 8814, 5556 7784

Ja veel:
Kutsume kõiki Lasnamäe elanikke osalema konkursil „Kuulsuse minut“.
Igaüks, kes tunneb, et tal on erakordne talent mingis valdkonnas, igaüks kes on 
kindel, et saab üllatada pealtvaatajaid näidates midagi erakordset, võib katsuda 
õnne.
Osavõtjate vanus alates 7 a.
Taotlused võetakse vastu kuni 15.01.2014a.
Taotluse koos kavanumbri kirjeldusega 
võib saata ka e-mailile: juhataja@noortekeskus.ee.

Kallid Lasnamäe elanikud!
Soovin Teile ja Teie lähedastele rahu-
likke ning südamlikke jõule. Loodan, et 
kaunis pühadeaeg ning uus aasta toovad 
kõigile meile palju rõõmu, armastust, 
sõprust ning hingerahu. Hoidkem ja 
toetagem üksteist alati ka 2014. aastal!

Jüri Ratas

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 
54, I korruse fuajees toimub 6. jaanuarist 
2014 kuni 20. jaanuarini 2014 igal tööpäe-
val kogu tööaja jooksul Punane tn 76  kin-
nistu detailplaneeringu ja keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise (KSH) aruande 
avalik väljapanek.

Detailplaneeringu põhijoonise ja KSH aru-
andega on võimalik tutvuda ka veebilehte-
del www.tallinn.ee/est/Punane-76 ja www.
adepte.ee/et/punane.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH 
aruande kohta saab esitada kirjalikult Tallin-
na Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 
10130 Tallinn või e-posti aadressil keskkon-
naamet@tallinnlv.ee kuni 20. jaanuarini 
2014.
Detailplaneeringu ja KSH aruande ava-
lik arutelu toimub 21. jaanuaril 2014 kell 
16.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses (Pal-
lasti tn 54, 2. korruse saalis).
Planeeritav maa-ala paikneb Lasnamäe lin-
naosas Tondiraba asumis Mustakivi tee, Pu-
nase tänava, Taevakivi tänava ja Osmussare 
tänava vahelises kvartalis. Planeeritud maa-
alal asub ärimaa sihtotstarbega Punane tn 76 
kinnistu pindalaga 126 943 m2.   Kinnistu on 
hoonestuseta heakorrastamata jäätmaa, mil-
le pinnamood on inimtegevuse tulemusena 
tugevasti muutunud. Ala põhjaosast on kae-
vandatud turvast ja suurele osale maa-alast 
on ladestatud jäätmeid. 
Detailplaneeringu koostamine ja KSH on al-
gatatud Tallinna Linnavalitsuse 28.06.2012 
korraldusega nr 979-k.
Detailplaneeringus on kavandatud ärimaa 
sihtotstarbega Punane tn 76 kinnistule ehi-
tusõiguse määramine kuni 6 maapealse ja 
1 maa-aluse korrusega kaubandus-meelela-
hutuskompleksi ehitamiseks. Kavandatud 
kuni 6-korruselise kaubandus-meelelahu-

DETAILPLANEERINGUD

tuskompleksi kõrgus võib hoonete osadel 
olla kuni 30 m, sisekvartalit katval katusel 
kuni 35 m ning lõbustuspargi elementidel 
kuni 41 m ümbritsevast maapinnast. Hoo-
nete suurim lubatud ehitusalune pind võib 
olla maa peal kuni 84 500 m2  ning maa 
all kuni 83 000 m2. Planeeritud maa-ala 
haljastatud pindade suurendamiseks on 
ette nähtud hoonete katused osaliselt katta 
katusehaljastusega ning lisaks tänavaäär-
setele puuderidadele ja haljasaladele on 
säilitatud Osmussaare ja Taevakivi tänava 
nurga osas paiknev tiik ümbritseva haljas-
tusega.  
Koostatud detailplaneering ei sisalda 
Lasnamäe elamualade üldplaneeringu 
muutmise ettepanekut. Avaliku väljapane-
ku kestel saab detailplaneeringu ja KSH 
aruandega tutvuda ka Vabaduse väljak 7 
infosaalis, I korrusel. Lähemat teavet saab 
detailplaneeringu kohta Tallinna planee-
ringute registri aadressil  http://tpr.tallinn.
ee/tpr/. 
Detailplaneeringu põhijoonisega on või-
malik tutvuda lisatud lingi kaudu
http:/ / tpr. tal l inn.ee/TPR_DOK/DP/
DP021050/DP021050194649.pdf .
Detailplaneeringu koostamise korralda-
ja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 
koostaja on AS K-Projekt (kontaktisik 
Heigo Jänes, tel 6264178, e-post heigo.
janes@kprojekt.ee) ning detailplaneerin-
gu kehtestab Tallinna Linnavalitsus. KSH 
koostamise korraldaja on Tallinna Kesk-
konnaamet (kontaktisik Ülle Luiks,
tel 6404767, e-post ylle.luiks@tallinnlv.
ee) ja KSH viib läbi OÜ Adepte Ekspert 
(kontaktisik Piret Toonpere, tel 5059914, 
e-post piret@adepte.ee).
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne 
eeldatavalt riigipiiriülest mõju ega mõju 
Natura 2000 võrgustiku aladele.

Korteriühistutele suunatud infopäevad: 
KÜ revisjon ning uus e-arvete süsteem.
Julia Timerbulatova
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse nõunik

Järjekordne korteriühistutele suunatud 
infopäev toimus novembris ning oli pü-
hendatud üleminekule otsekorraldusest 
uuele e-arvete süsteemile ning revisjoni 
läbiviimisele korteriühistutes.

AS Swedbank esindaja sõnastas, et vasta-
valt Europarlamendi ja Euroopa nõukogu 
otsustele lõpetatakse Eestis alates 1.02.2014 
otsekorralduse teenuse osutamine. Otsekor-
ralduse vahetab välja e-arve püsimakse. 

E-arvete süsteem: lihtne, kiire, mugav.
E-arve koostatakse ning saadetakse maks-
ja internetipanka korteriühistu poolt. Selle 
arve alusel koostab Pank maksja jaoks eel-
nevalt täidetud maksekorralduse. Selline 
maksekorraldus teostatakse Maksja poolt 
automaatselt vastavalt püsimakse lepingu-
le. Juhul, kui Maksja soovib saada e-arve, 
tuleb hankida tema e-arve aadress (või arve 
number), sõlmida leping ning saada vaja-
lik informatsioon pangast, mille teenuseid 
te kasutate. Tuleb pidada meeles, et e-arve 
taotlus tühistab kõik teised arve tasumise 
viisid. Korteriühistu peab saatma e-arved 
panka hiljemalt 3 päeva enne maksetähtaja 
saabumist. 
Arveid, mille maksetähtaeg on möödas, ei 
võeta pangas vastu. 

Mis muutub korteriühistu ning elanike 
jaoks? 
Need inimesed, kellel on sõlmitud otsekor-
ralduse leping, lähevad alates uuest aastast 
uuele e-arve püsimakse teenusele automaat-
selt üle. Otsekorralduslepingus märgitud 
maksepäev jääb maksepäevaks ka e-arve 
püsimakse teenuse lepingu jaoks. Kõik e-ar-
ved arhiveeritakse internetpangas ning neid 
saab igal ajal vaadata ning üle kontrollida.
KÜ saab muuta otsekorralduslepingu e-arve 
püsimakse lepinguks ülemineku perioodi 
jooksul. Olemasolevaid makselepinguid 
muudetakse panga poolt e-arve püsimakse 
lepinguteks koos kehtivate maksetunnus-
tega ning nende teostamise tingimustega. 
Maksjaid tuleb teavitada üleminekust e-ar-
vele KÜ poolt väljastataval arvel või eraldi 
teavitusega. 15.12.2013.a. – pangas peab 
olema sõlmitud e-arve leping ning ülemi-
neku kokkulepe.

Revisjon – KÜ tegevuse probleemsete 
kohtade otsing.
Aasta hakkab jõudma lõpule, seega algab 
varsti ka revisjonide läbiviimise aeg kor-
teriühistutes. Infopäevade raames rääkis 
MTÜ Revident esindaja sellest, millised on 
korteriühistu revidendi ülesanded. Nendeks 

on: probleemsete kohtade väljaselgitamine, 
nende prioriteetsuse ning lahendamise või-
maluste hindamine, dokumentide kontroll, 
kokkuvõtte tegemine ning revisjoniakti 
koostamine.

Dokumentatsiooni kontroll.
Revisjon ei pea ilmtingimata põhinema 
kõikide dokumentide põhjalikul kontrollil. 
Võimalik on dokumentide pisteline kont-
roll. Peamine on see, et iga dokumendi tüüp 
oleks valimisse kaasatud. Valimi lihtsusta-
tud näide: valimisse kaastakse kõik bilan-
sisaldod (kontrollitakse, kas kõik bilansis 
kajastatud varad ja kohustused omasid vas-
tavat dokumentatsiooni). Valimisse kaasa-
takse iga viies kuluarve. Valim sisaldab ¼ 
pangakonto väljavõttest. Kontrollitakse ühe 
suvalise töötaja üks palgaarvestuse doku-
ment aastas.

Peamised punktid, mida tuleks üle kont-
rollida:

Raha- ja pangasaldod – pangakonto saldo 
võrdlus raamatupidamise pearaamatu saldo-
ga – kontrollitakse alg- ja lõppsaldod.
Nõudmised korteriomanikele (kommu-
naalarved) 
Kontrollitakse, et arved oleksid esitatud kõi-
gile korterite omanikele. Selgitatakse välja 
võlgnevuste üldmaht ning suuremad võlgni-
kud seisuga 31.12.XX.  
Laenu- ja muud nõudmised – kas laenu-
nõudmised on jagatud lühi- ja pikaajalis-
teks. Kontrollitakse, kas laenunõudmised 
vastavad laenukohustustele. Korteriomani-
ke vahel jaotatud laenunõudmiste kontroll 
(aritmeetiliselt ja proportsionaalselt). 
Lepingud ja arveldused KÜ juhatusega 
– juhatuse volituste kehtivuse kontroll. Ju-
hatuse liikmete töötasu – selgitatakse välja, 
kas väljamaksed vastavad üldkoosoleku ot-
susele. Muude väljamaksete kontroll – kont-
rollitakse väljamaksete summad ning vajali-
kud dokumendid. KÜ üldkoosoleku otsuste 
kontroll – kas raamatupidamine kajastab 
üldkoosolekute otsuseid õigesti.
Võetud laenukohustused – kontrollitakse, 
kas laen on õigesti periodiseeritud lühi- ja 
pikaajaliseks ning kas laenujääk vastab lae-
nu tagasimakse graafikule.
Võlad tarnijatele ning muud võlgnevu-

sed. Võrreldakse tarnijatele võlgnevuste 
summad viimase kuu eest vastavate bilansi 
saldodega. Puhkusearvestuse kontroll – kas 
puhkusereserv on õigesti arvestatud. Palga-
arvestuse kontroll. Väljamakstud palga vas-
tavus sõlmitud lepingule/ KÜ üldkoosoleku 
otsusele.
Reservfondi kasutamise kontroll – kas ku-
lutused vastavad reservfondi eesmärkidele, 
KÜ üldkoosoleku otsustele ning põhikirjale.
Maksud – Maksuameti maksukohustuse 
saldo võrdlus raamatupidamise pearaamatu 
andmetega. Maksuametile esitatavate mak-
sudeklaratsioonide esitamise kontroll.
Tulud – kas tulud on kajastatud tekkepõhi-
selt. Tulude ja kulude suhe. Intresside (vii-
viste) arvestuse kontroll.
Kulud – kulude jaotuse kontroll korterite 
vahel ning nende vastavus KÜ üldkoosole-
kute/juhatuse otsustele. Kulude tekkepõhise 
kajastamise kontroll. KÜ ning teenindava 
ettevõtte vahel sõlmitud lepingu ning ar-
velduste kontroll. KÜ-ga seotud isikutega 
sooritatud tehingute ning nende raamatu-
pidamises kajastamise kontroll. Suurimate 
tööde/ostude puhul võetud hinnapakkumiste 
kontroll, juhul, kui see on juhatuse, üldkoos-
oleku või muu dokumendi poolt ette nähtud. 
Sooritatud tehingute kontroll.
Aastaaruande kontroll – kontrollitakse, 
et aastaaruandes oleksid kõik nõudmised ja 
kohustused kajastatud. Aastaaruande vasta-
vus pearaamatule. Raamatupidamise korral-
duse vastavuse kontroll sätestatud raamatu-
pidamise korralduse nõudmistele.
Tulemuste vormistamine – kontrolli tule-
mus peab lähtuma ainult töödokumentidest. 
Vastasel juhul ei saa tulevikus midagi täieli-
ku kindlusega väita. Töödokumendid on re-
videndi jaoks olulised, kui tuleb oma väiteid 
tõestada. Revisjoniakt koostatakse töödoku-
mentide põhjal tehtud järelduste alusel.

Hea meelega kutsume Teid järgmistele 
korteriühistutele suunatud infopäevadele 
uuel 2014. aastal. Esimesed infopäevad 
toimuvad 27. jaanuaril vene keeles ning 
29. jaanuaril eesti keeles. Üritused alga-
vad kell 15.00.

Õnnitlen kõiki tulevaste pühade puhul! Soo-
vin kõike head, tervist, õnne ning üksteise 
mõistmist!



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

Groma Security OÜ pakub tööd turvatöötajatele 
Tallinnas. Info telefonil 5033 532

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

TÄHISTA PEREKONDLIKKE SÜNDMUSI, 
TÄHTPÄEVI ja FIRMAÜRITUSI Läänemaal 
Nõval Roosi Turismitalus. Tel. 5182 718, 
www.hot.ee/roositurismitalu, 
roositurismitalu@hot.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
  Eakate nõuande ja suhtlusliin 9008000 (1,29 €/min)

Pakume tööd puhastusteenindajale Suur Sõjamäel. 
Töö osaliselt puhatusmasinaga. Kontakt 5818 9566 

Müün toidukartuleid. Vedu. Tel. 5527 431 

Elektrikule, täistöökoht. Palk 800Eur. Töö sisu 
elektripaigaldiste hooldus, remont, ehitamine. 
Ametiauto, telefon ja tööriistad ettevõtte poolt. 
Lisainfo: tel. 514 2164

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

Laupäeval 11.jaanuar kell 13.00Laupäeval 11.jaanuar kell 13.00

HEA SÕNUMHEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA KOOS MUUSIKAGA 

Külalised SoomestKülalised Soomest

Jagatakse toiduabi pakkeJagatakse toiduabi pakke

Sissepääs tasutaSissepääs tasuta

Lindakivi kultuurikeskusesLindakivi kultuurikeskuses

Igal teisipäeval kell 18.00 Igal teisipäeval kell 18.00 

Lindakivi kultuurikeskuse Lindakivi kultuurikeskuse 

teise korruse saalis teise korruse saalis 

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

Jumal on armastus!Jumal on armastus!

 

 
 

 

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

																									

•  üldkoristajat
•  toateenijat

Keila valla suurim tööandja
Laulasmaa Spa otsib oma 

meeskonda:

Kui oled rõõmsameelne ja kohusetundlik, siis oled 
just sina see õige kandidaat valitud ametikohale! 
Omalt poolt pakume kaasaegset ja stabiilset 
töökeskkonda, sõbralikku meeskonda, ettevõttes 
kehtivaid soodustusi.
Vajadusel pakume majutusvõimalust. 
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile: 
sales@laulasmaa.ee

Lisateave: +372 687 0888
Kandideerimise tähtaeg 31.01.2014

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

COSTA DEL SOL - Malaga -  Torremolinos - Benalmadena - Fuengirola - Marbella - COSTA DEL GOLF

Costa Sol Rent pakub kvaliteetset puhkusemajutust maalilisel 
Hispaania lõunarannikul – Costa del Sol.  

Tutvuge meie valikuga kodulehel: www.costasolrent.com

•	 korterid ja villad 
•	 autorent  
•	 jahirent 
•	 lennupiletite otsing 

Costa Sol Rent
tel. (+34) 633 493 690
e-mail: info@costasolrent.com
Skype: costasolrent
www.costasolrent.com
Facebook: costasolrent Meiega saab suhelda eesti keeles!

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

Mahtra Hostel

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

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

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

Rutiin tapab? 
Rebi ennast olmest lahti ja luba endale korralik

l

l

l

l

l

l

l

l 

Hind 12.01–15.03.2014

190 €
(paketi täishind 275 €)

Värska vald
64034 Põlva maakond

www.spavarska.ee

5 päeval majutus Sanatooriumi hotellis, üks koht 2-kohalises toas
(lisatasu ühekohalise toa eest 10 € päev, sviidi eest 32 € päev ja Sootska sviidi eest 38 € päev), 
5 hommikusööki, 4 õhtusööki
iga päev hommikuujumine Veekeskuses (8–12)
1 arsti konsultatsioon (T-N), kiirtestid kolesterooli, veresuhkru ja vererõhu määramiseks
5 x lõõgastav massaaž vesivoodil Medy-Jet või massaažitoolil
2 x vesiaeroobika Veekeskuse ujulas (T ja N)
1 x jõusaali grupitreening kogenud treeneri juhendamisel
iga päev kepikõnd loodusrajal (ilma instruktorita), vaba pääse kohaliku kultuuri tutvustavale 
õhtule
veepargi ja saunade ning jõusaali piiramatu kasutus lahtiolekuaegadel

Check in pühapäeval kl 19
Check out reedel kl 12
Broneerimine info@spavarska.ee või telefonil 799 3901

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! 

Soovid ettevõttele 
rohkem kliente?

Tutvusta ettevõtet 
Lasnamäe elanikele ja

telli reklaam või reakuulutus
Lasnamäe Lehes!

Reakuulutus ( eesti või vene keeles )
1 rida (48 tähemärki) hind  3 €
raamis 69 x 10mm, hind    9 €
Reklaam
1/48 lk 69 x 30 mm, hind  25 €
1/32 lk 69 x 46 mm, hind  41 €

Tellimine: Tel: 602 7774, 5645 4308  
E-mail: info@lasnamaeleht.ee  
www.lasnamaeleht.ee



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

ÜLE LAHE STARDIAJAD!
Uuest aastast hakkab m/s Finlandia väljuma Tallinnast ja Helsingist uutel ja veelgi  

parematel kellaaegadel. Soodsad ülesõiduhinnad, autopaketid ja infot laeva  
kohta leiate www.eckeroline.ee.

REIS 

KESTAB 

2,5 

TUNDI

HELSINGIST

TALLINNAST

NÜÜD TURGUTAD
END SOODSAMALT:
Tervis
kuurordist alates

1-le inimesele
1 ööpäev 2-kohalises toas40€ Nädalalõpu

lõõgastus alates
1-le inimesele
2 ööpäev 2-kohalises toasa84€

Hea tervis on täieliku õnne alus!

Meil on: • professionaalsed arstid, kes koostavad
individuaalse kuurortravi programmi

• üle 50 erineva ravi- ja lõõgastusprotseduuri

• terviseuuringuteks

spa-ja saunakeskus

• abivalmis personal

on meil palju rahulolevaid kliente

kaasaegsed võimalused
• , restoran ja kohvikud,

kultuurikeskus, kauplused
igati , tänu kellele



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

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!

pakkumine kehtib kuni 28.02.2014

www.kikas.ee  facebook.com/kikaseesti

Soovime häid saabuvaid pühi!

Klassikalise slaavi köögi hõrgutis, mida rahvas siin- ja sealpool 
piiri alati on armastanud. Selle õige požarski kotleti leiate Kikase 
tootevalikust, mis on saadaval igas hästivarustatud kaupluses.

Pozarski kotlet


