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Lasnamäe Leht
PPA Vikerlase 
teenindusbüroost saab 
nüüd taotleda ka juhiluba

Lasnamäel populaarseks 
saanud tantsuõhtud on 
leidnud oma sihtgrupi Lasnamäel toimus noorte 

bowlinguturniir!

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

7.veebruaril korraldas Lasnamäe Noor-
tekeskus koostöös Lasnamäe Linnaosa 
Valitsusega rõõmsameelse sõprus bowlin-

14. veebruaril, toimus Lindakivi Kul-
tuurikeskuses traditsiooniline lastepidu 
meeleoluka sõbrapäeva kontserdiga. 
Sissepääs üritusele oli kõigile tasuta. 

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaa-
nus Riibe sõnul on sõbrapäeva tähistamine 
Eestis muutunud rohkem kui traditsiooniks 
ning see pakub kõigile vaatamata kiirele 
elutempole võimalust jagada positiivseid 
emotsioone oma kallite lähedastega.

Sõbrapäeva kontserdil esinesid publiku 
ees parimad Lindakivi Kultuurikeskuses 
tegutsevate tantsu- ja laulustuudiote ning 
loomingukeskuse esindajad.

7. veebruaril suleti liiklusregistri Tal-
linna kesklinna esindus ning alates 10. 
veebruarist saab Politsei- ja Piirivalve-
ameti Vikerlase teenindusbüroost lisaks 
passile ja ID-kaardile taotleda ka juhi-
luba ning vormistada sõiduki omaniku-
vahetust.

Liiklusregistri büroos saab fotoautomaadis 
teha juhiloa foto, teeninduses on külasta-
jatele kasutamiseks kolm arvutit juurde-
pääsuga Maanteeameti e-teeninduse kesk-
konnale ning internetipanga maksevõima-
lused. Samuti pakub büroo erinevaid rii-
gilõivu maksevõimalusi. Vikerlase büroos 
on lisaks juhilubadega seotud toimingutele 
võimalik teha ka sõiduki registritoimin-
guid. Erandina ei saa Vikerlase büroos teha 
eksameid ning sõiduki registreerimiseelset 
ülevaatust (esmakordselt Eesti registrisse 
kantava sõiduki registreerimist).

Büroo on avatud esmaspäevast reedeni kell 
9.00-18.00. Erandkorras on teenindussaal 
suletud iga kuu viimasel reedel. Kahe riigi-
asutuse ühtses teeninduses abistab inimesi 
kuus liiklusregistri töötajat.

Soovitused Vikerlase büroo külastamiseks 
ühistranspordiga:
Punane tänav, peatus „Pinna” bussid nr 19, 
31, 35, 49, 50, 54, 58, 65; Laagna tee, pea-
tus „Kotka Kauplus” bussid nr 13, 53, 56, 
67, 68.

Üritused Lasnamäe 
eakatele märtsis: 
07.03 kell 13.00  
Teekohtumine (KK Lindakivi);
18.03 kell 11.00   
Ekskursioon Riigikogusse,
(vajalik eelregistreerimine);
26.03 kell 09.00   
Väljasõit Kuremäele;
30.03 kell 18.00   
Tantsuõhtu (KK Lindakivi).

Lisainfo telefonil: 645 7704

guturniiri. Üritusest võttis osa üle 50 lapse 
kümnest Lasnamäe koolist. Võitjaks tuli 
Lasnamäe Huvikooli esindajate meeskond.

Kultuurikeskuses 
Lindakivi toimus 
sõbrapäevale 
pühendatud kontsert

Möödunud aastal Lasnamäel Kultuurikes-
kuses Lindakivi käivitatud tantsuõhtute 
sari on täitnud oma eesmärgi, mille tule-
museks on välja kujunenud omapärane 
traditsioon. 

Kultuurikeskuses Lindakivi toimuvad 
kolm korda kuus laupäeviti tantsuõhtud. 
Iga kuu esimesel ja kolmandal laupäeval 
mängib tantsumuusikat ansambel EHO, 
õhtud on mõeldud keskealisele publikule. 
Igal neljandal laupäeval toimuvad õhtud 
erinevate ansamblite muusika saatel nei-
le, kes armastavad tantsida sambat, valssi, 
tangot ja teisi võistlustantse.

Järgmine tantsuõhtu toimub 22.veeb-
ruaril kell 19.00 muusika ansamblilt 
Black&White. Lisainfo programmi ning 
hindade kohta leiab Kultuurikeskuse Lin-
dakivi veebilehel: www.lindakivi.ee
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LINNAOSAVANEMA ASETÄITJA VEERG

EUROOPA PARLAMENDI 2014. AASTA VALIMISED

Uue aasta algus on olnud kiire ning produktiivne. Paljud projektid ning üritused 
ootavad meid veel ees, kuid praegu peatume peamiselt tähtsatel sündmustel ja uu-
distel, millega soovime linnaosa elanikke rõõmustada lõppeval veebruarikuul.

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

23. veebruaril algusega kell 14.00 toimub Kultuurikeskuses Lindakivi Eesti Vaba-
riigi aastapäevale pühendatud pidulik kontsert. Isamaalisi laule esitab Maire Eliste 
Muusikakooli mudilas -ja lastekoor. 
24.veebruaril kell 14.30 tähistatakse Eesti Vabariigi 96.aastapäeva tseremooniaga 
Jüriöö pargis. Pargis süttib traditsiooniline võidutuli, kõnelevad poliitikud ja sõja-
väelased. Susi hotelli õuel ootab linnarahvast soe sõdurisupp.

Jüriöö park

Lasnamäe Linnaosa Valitsusel on 2014.a. aprillis kavas teostada Jüriöö pargi tu-
letorni remonttööd, mille käigus taastatakse betoonvaluga samba purunenud nurk 
ning parendatakse sademevete ärajuhtimist samba tuulutusavadesse tungiva sade-
mevee tõkestamiseks. Lisaks teostatakse monumendi betoonosade survepesu.
Hetkel toimuvad projekteerimistööd, mida teostab projekteerimishanke võitnud Ci-
ven OÜ. Projekt peab vastavalt lepingule valmima veebruari lõpuks, mille järgselt 
on kavas välja kuulutada ehitushange. Tööde täpne maksumus selgub pärast ehitus-
hanke läbiviimist.

Korteriühistute varustamine graniitkillustikuga

Jalakäijate liikumistingimuste parandamiseks ja ohutuse tagamiseks jagab Lasna-
mäe Linnaosa Valitsus ka käesoleval aastal korteriühistutele ja haridusasutustele 
libedusetõrjeks tasuta graniitkillustikku.
Käesolevaks ajaks on esitanud sooviavalduse 349 korteriühistut ning välja on jaga-
tud 1743 kotti  killustikku. Igale korteriühistule väljastatakse kuni viis  25 kg kotti. 
Lisaks on graniitkillustikku jagatud 18 haridusasutusele.
Taotluse graniitkillustiku saamiseks saab vormistada Lasnamäe Linnaosa Valitsu-
ses (Pallasti 54) või saata e-posti aadressile: Moonika.Vister@tallinnlv.ee.

Tänavate remont

Käesoleval aastal on teede kapitaalremondi ja rekonstrueerimise kava kohaselt 
plaanis Lasnamäel välja ehitada Kiviriku tänav lõigus Meeliku tn –Narva mnt. ning 
remontida kvartalisiseseid teid Laagna asumis ning rajada parklaid Seli asumis.
Hetkel on koostamisel Alvari tn ja Paasiku tn vahelise kõnnitee projekt. Antud kõn-
nitee rajamine loob jalakäijatele normaalsed liiklemistingimused Laagna ja Katleri 
asumite vahel. 

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud!

Algas konkurss Tallinna linna Lumemurdja 2014

Liikluses peab olema arukas. Alati!

31. mail avatakse Lasnamäel 
Tallinna munitsipaalkauplus

Euroopa Parlamendi 2014. aasta 
valimised: ajad on teised

Valter Pärn
politseimajor
Ida politseijaoskonna juht

Liiklus on jalakäija(te) või sõiduki(te) 
liikumine ja paiknemine teel. Nii ütleb 
liiklusseadus, mille üheks olulisemaks 
eesmärgiks on liiklejate turvalisuse ta-
gamine. Liiklusseadus on vajalik, sest 
reeglite puudumise või nende rikkumise 
tõttu aset leidvates sõiduki ja jalakäija  
kokkpõrgetes jääb alati kaotajaks jala-
käija. Liiklusseaduse mõju on oluliselt 
suurem, kui liiklejad üksteisega arves-
tavad ning sõidukijuhi rumalust on või-
malik kompenseerida jalakäija aruku-
sega ja vastupidi.

Teadaolevalt liiklusõnnetuste arv jala-
käijatega sageneb pimeda aja pikenedes. 
Üleüldse soodustab halb nähtavus (pime 
aeg, tihe vihma- või lumesadu, udu) liik-
lusõnnetuste toimumist. Sellega peavad 
ennekõike arvestama jalakäijad, et nad on 
sõidukijuhtidele halvasti nähtavad. Liik-

lusseadus kohustab jalakäijaid kandma 
helkurit halva nähtavuse korral või pime-
da ajal teel liikudes. Seda ka asula sisestel 
teedel, sh Tallinnas. Sõidukijuhid lihtsalt ei 
jõua pidurdada, kui ootamatult ilmub teele 
tume inimkogu. Helkur ei garanteeri liik-
lusõnnetuse ärahoidmist, kuid annab sel-
leks hea lisavõimaluse andes sõidukijuhile 
märku sõidutee ääres seisvast või liikuvast 
jalakäijast. Kui ülekäiguradadel jalakäija 
teele astumist võib autojuht oodata (hea 
autojuht seda alati teebki), siis selleks mit-
te ettenähtud kohtades tee ületamine saab 
olla ainult jalakäija vale käitumine. Muret 
tekitab asjaolu, et vales kohas või keelava 
fooritulega sõidutee ületajateks on ena-
masti täiskasvanud, juba vanemale eale 
lähenevad inimesed. Sellise käitumisega 
seatakse ohtu iseennast ning antakse hal-
ba eeskuju lastele. Halvas mõttes on kõige 
mõjuvamad sellised olukorrad, kus halba 
eeskuju antakse oma lastele ja lastelastele, 
sest iga laps peab kõige usaldusväärse-
maks just oma isa-ema ja vanaisa-vanaema  
ning tahab oma käitumiselt neile sarnane-

da. Paraku ei suuda lapsed ohuolukordi 
õigesti hinnata ega ette näha, mistõttu on 
tagajärjed sageli traagilised.

Lõpetuseks mõned arvud. 2013.aastal sai 
Lasnamäe haldusterritooriumil  liikluses 
vigastada kokku 83  inimest  neist 28 jala-
käijat. Hukkus  üks  jalakäija.  2012. aastal 
sai liiklusõnnetustes viga 88 inimest, neist 
30 jalakäijat, hukkus 4 inimest. Käesoleva 
2014.aasta esimese kuuga on liiklusõnne-
tustes viga saanud juba 6 liiklejat, neist 5 
jalakäijat.  24.jaanuaril toimus kõige traa-
gilisem liiklusõnnetus, kus hukkus 14-aas-
tane tüdruk.

Vigastatutega ja hukkunutega liiklusõn-
netustes viib politsei läbi menetluse ning 
tuvastab süüdlased. Need on süüdlased 
liiklusseaduse mõttes kuid alati jäävad üles 
mõned „agad“  ning sõltumata süüst või 
selle puudumisest on kõige olulisem küsi-
mus mõlemale liiklusõnnetuse osapoolele 
– kas te olite arukad ning liiklusõnnetus oli 
välditav?

Euroopa Parlamendi valimistel, mis 
toimuvad 2014. aasta mais, valivad 
kodanikud 751 parlamendiliiget, kes 
esindavad nende huve järgmise viie 
aasta jooksul. Seeläbi saavad valijad 
mõjutada Euroopa Liidu erinevate po-
liitikate kulgu.

Millal toimuvad valimised Eesti riigis?
Kõikide liikmesriikide valimisseadused 
on erinevad ning iga riik otsustab ise, 
millisel valimisperioodi päeval koda-
nikud hääletama lähevad. Ette on antud 
nelja päeva pikkune ajavahemik, 22.–25. 
mai 2014. Eestis hääletavad valijad 25. 

mail ning valivad parlamenti 6 liiget.

Mis on nende valimiste puhul teist-
moodi?
Kuna EL püüab majanduskriisist toibuda 
ja ELi juhid peavad otsustama, millises 
suunas edasi liikuda, on tegemist seni 
kõige kaalukamate Euroopa Parlamendi 
valimistega.

Nendel valimistel saavad kodanikud 
anda hinnangu ELi liidrite jõupingutuste-
le euroala kriisi ohjamisel ning avaldada 
arvamust kavandatava majandus- ja po-
liitilise integratsiooni suhtes. Ühtlasi on 

need esimesed valimised pärast Lissabo-
ni lepingu vastuvõtmist, millega Euroopa 
Parlament sai 2009. aastal arvukalt uusi 
volitusi.

Valimiste tulemusena moodustuv uus po-
liitiline enamus kujundab järgmise viie 
aasta jooksul ELi õigust valdkondades, 
mis ulatuvad ühtsest turust kodaniku-
vabadusteni. Parlament – ainus otsestel 
valimistel valitud ELi institutsioon – on 
nüüd Euroopa otsustusprotsessi tähtis 
lüli ja tal on peaaegu kõigi ELi õigus-
aktide suhtes liikmesriikide valitsustega 
võrdne sõnaõigus.

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eel-
nõu kohaselt korraldatakse 1. veebrua-
rist kuni 6. aprillini kestev konkurss 
tunnustusauhinnale Tallinna linna 
Lumemurdja. Parimale majahoidjale 
omistatakse tiitel Lumemurdja 2014 
ning lisaks premeeritakse kolme pari-
mat aia-ja kodukaupade tootja Fiskars 
tööriistadega.

„Konkursi eesmärk on tunnustada Tallinna 
linnas tegutsevate ühistute ning erakinnis-
tute puhastusaladel töötavaid majahoid-

jaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libe-
dustõrje teostamine ning ohutute liikumis-
tingimuste tagamine talveperioodil,“ ütles 
Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Konkursile võivad kandidaate esitada kõik 
linnaelanikud e-maili teel 1. veebruarist 
2014 kuni 6. aprillini 2014. Iseennast kan-
didaadiks esitada ei saa. Lasnamäe kandi-
daate saab esitada aadressil: lasnamae@
tallinnlv.ee;

Kandidaate hinnatakse kahes etapis: linna-

osade valitsused tutvuvad esitatud kandi-
daatide poolt hooldatavate puhastusaladega 
ja küsitlevad elanikke, parimaks osutunud 
kandidaat edastatakse korraldustoimkon-
nale, kes langetab lõpliku otsuse parima 
majahoidja väljaselgitamiseks.

Eeskujuliku majahoidja tunnustusauhinna 
Tallinna linna Lumemurdja üleandmine 
ja kahe majahoidja tunnustamine toimub 
2014. aasta aprillis. Võitjate nimed avali-
kustatakse Tallinna linna ja Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuse veebilehtedel.

Jaanus Riibe, 
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

MEELDETULETUS
Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17.10.2002 määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist 
taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra“ punktist 13 ja Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2010 määruse nr 17 „Tallinna teise 

elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ § 6 on

eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali (esimese kolme kuu) 
jooksul kinnitama eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid. 

Ülalnimetatud kohustuste mittetäitmisel kustutatakse taotleja eluruumi üürimist taotlevate isikute nimistust.

Seoses eeltooduga palume kõigil Lasnamäe linnaosas eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvel olevatel isikutel pöör-
duda hiljemalt 01.04.2014 Lasnamäe Linnaosa Valitsusse aadressil Pallasti tn 54.

Vastuvõtt E 15-18 ja N 10-12

tuba 214, Riina Koppel, telefon 645 7705 (munitsipaaleluruumid ja Tallinna linnale vajalikud töötajad)
tuba 228, Kristi Kelder-Eha, telefon 645 7795 (noored pered)

tuba 110, Kaja Merilaine, telefon 645 7754 (sotsiaaleluruumid)
või

täita Andmete kinnitamise vorm, mis asub Tallinna koduleheküljel aadressil www.tallinn.ee struktuuri Lasnamäe linnaosa, 
„Tallinna teine elamuehitusprogramm“  või „Linnaosa asustamata eluruumid“ all ning seejärel saata vastavale e-maili aadressile:

Riina.Koppel@tallinnlv.ee 
Kristi.Kelder-Eha@tallinnlv.ee

Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse kor-
raldusele anti Tallinna Turgudele üles-
andeks korraldada avatud hankeme-
netlusega riigihange Lasnamäe munit-
sipaalkaupluse käitamise teenuse telli-
miseks.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu tõdeb, 
et munitsipaalkauplus hakkab tööle tänavu 
31. mail. „Munitsipaalkauplus avatakse 
viimastel aastatel toimunud toidu- ja es-
matarbekaupade järsku hinnatõusu arves-
tades. Meie eesmärgiks on tagada eeskätt 
Tallinna linna puudust kannatavatele ja 
majanduslikes raskustes olevatele inimes-
tele võimalus osta toidu- ja esmatarbekau-
pu soodsamalt kui teistes Tallinna kaup-
lustes ning ühtlasi anda neile abi toimetu-
lekul,“ selgitas Sarapuu. „Lasnamäe mu-
nitsipaalkaupluse loomise eesmärgiks on 
eeskätt parandada madalama sissetulekuga 
inimeste toimetulekut igapäevaeluga. Nii 
hakkab munitsipaalkauplus täitma Tallinna 
linna poolt talle pandud ülesandeid, mitte 
ei tegutse kaupluse kasu maksimeerimise 
eesmärgil.“

Abilinnapea sõnul hakkab paralleelselt 
kauplusega tööle ka toiduabi linnaosa puu-

dust kannatavatele inimestele. Toiduabi 
jagamisel teevad omavahel koostööd lin-
naosavalitsus, Tallinna Turud ja tulevane 
operaator.

Muuhulgas soovib Tallinna linn laienda-
da nn rohelise ühiskaardi kasutusvõima-
lusi, näiteks viia munitsipaalkaupluses 
läbi sealses ostukorvis nimetatud kaupade 
alalisi soodusmüüke ning kasutada kam-
paaniahindadega kaupade ostmiseks ühis-
kaarti.

Vastavalt korralduse eelnõule määrab et-
tevõtlusamet 30 toidu- ja nelja esmatar-
bekauba hinnad. Ostukorvis nimetatud 
konkreetse kauba hind on leitud viie Tal-
linnas asuva ja Tallinnas enam kui kahte 
müügikohta omava kaupleja kaupluses 
müüdava konkreetse kauba hinna võrdlu-
se tulemusena jaanuaris 2014 ning munit-
sipaalkaupluse ostukorvis on fikseeritud 
kauba madalaim hind. Hinnavõrdlust teos-
tatakse lepingu perioodil regulaarselt kord 
kuus, mis tagab kokkuvõttes madalaima 
võimaliku elementaarse toidu- ja esmatar-
bekauba ostukorvi hinna Tallinnas. Hinnad 
vaadatakse üle ka enne munitsipaalkauplu-
se avamist.
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Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
korraldas selle aasta esimese KÜ infopäeva

Teadaanne Tallinna linna heakorra 
eeskirjade nõuete täitmise kohta

Lasnamäe Sotsiaalkeskus on 18. aastane

Sõbrapäeval võisteldi Tallinna 
Teeninduskoolis tortide 
valmistamises

rajatud objektidega, küsige tema kohta 
infot ka teiste KÜ-de käest).

5. EHITUSE JÄRELEVALVE (analoog-
selt p.4 ning kindlasti küsige täienda-
valt infot teiste KÜ-de käest).

MÕNED HOONETE REKONSTRUEE-
RIMISEL TEKKIVAD PROBLEEMID:
• Energiaauditis välja toodud kokku-

hoitud soojuse maht võib arvestatud 
mahule mitte vastata, näiteks, mitte-
piisava soojustamise tõttu enne hoone 
rekonstrueerimist, ventilatsiooni puu-
duste tõttu jne.

• Ventilatsioonisüsteemi paigaldamisel 
ei võetud kokkuhoiu arvestamisel ar-
vesse üldise elektrienergia kasutamise 
kasvu.

• Ehitustööde madal kvaliteet.
• Radiaatoritele allokaatorite paigal-

damisel (või soojusekulu jaotajatel) 
tuleb arvesse võtta TTÜ soojuse jao-
tamise uuringut:

•	 http://www.kredex.ee/public/Uurin-
gud/Allokaatorid_uuring_191112.pdf	

Järgmised infopäevad toimuvad 26. veeb-
ruaril (vene keeles) ning 27.veebruaril (ees-
ti keeles) kell 15.00 korterelamute komp-
leksrenoveerimise teematikal.

Kohtumiseni Lasnamäe Linnaosa Valitsu-
ses!

Julia Timerbulatova
Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse nõunik

Korteriühistutele suunatud infopäevade 
läbiviimise hea tavaga jätkatakse ka uuel 
2014. aastal. Nende ürituste raames saab 
arutada olulisemaid probleeme ning saa-
da vastuseid  oma küsimustele esmaalli-
kast.

Erandiks polnud ka jaanuari infopäev, 
millele kutsuti Tallinna Energiaagentuu-
ri esindaja Villu Pella ning Tallinna Mu-
nitsipaalpolitsei ameti esindajad Pjotr 
Gavrilov ja Mihhail Karuse.

TALLINNA ENERGIAAGENTUUR 
(ТEA), asukohaga Estonia pst. 5a (V kor-
rus), tel. 6404 581, e-mail:	 	 info@tallin-
nea.ee avati 01.01.2013. aastal Tallinna 
linnavolikogu otsusega Tallinna Keskkon-
naameti hallatava asutusena. TEGEVUS-
VALDKOND – säästva energiamajanduse 
kavandamine ning arendamine.

TEA EESMÄRKIDE HULKA KUULU-
VAD MUUHULGAS:

Säästva energiamajanduse tegevuskava 
väljatöötamine ja täitmise korraldamine, 
säästva energia meetmeid ja põhimõtteid 
käsitlevate Tallinna õigusaktide väljatöö-
tamine või osalemine nende väljatöötami-
sel, säästva energia valdkonda kuuluvate 
projektide, sh välisrahastusega projektide 
algatamine ja elluviimine koostöös asja-
omaste Tallinna linna ametiasutustega.

TEA JUURES TÖÖTAB KA INFOKES-
KUS, kus on võimalik saada sõltumatut 
ning objektiivset konsultatsiooni, võima-
likult kõikehõlmavat informatsiooni ning 
materjale säästva energiamajanduse vald-
konnas. Infokeskuses on olemas majade 
soojustamise näidised jms.

KORTERELAMUTE REKONST-
RUKTSIOONI ETAPID:
1. KORTERIÜHISTU ÜLDKOOSOLE-

KU OTSUS. 
2. ENERGIAAUDIT (see näitab jooks-

vat olukorda, mida oleks vaja teha, in-
vesteeringuid ning võimalikku säästu, 
tasuvusaja perioodi). Energiaaudiitor, 
projekteerija, ehitaja ning ehitusjäre-
levalve teostaja peavad olema Majan-
dustegevuse registris registreeritud. 

3. PROJEKTEERIJA (tutvuge tema 
poolt juba teostatud hoonete rekonst-
rueerimise projektidega). 

4. EHITAJA (tutvuge selle ehitaja poolt 

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

26. veebruaril ja 27. veebruaril  algusega kell 15.00  toimu-
vad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54, Tallinn) 
korteriühistute infopäevad.
Infopäevad on jaotatud kahele päevale: 26. veebruaril vene keeles ja 27. 
veebruaril eesti keeles.

Päevakord:
1. Kortermaja kompleksne renoveerimine (OÜ Konvil) 

Palume aktiivset osavõttu! 

TEADAANNE korteriühistute esindajatele

2014. aastal on korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õueala-
de heakorrastamiseks. 2014. a linnaeelarves on selleks eraldatud 395 000 eurot. 
Taotlusi hakatakse vastu võtma alates 2. jaanuarist 2014 ja taotluste esitamise 
lõpptähtaeg 3. märts 2014.a. Taotlusi võetakse vastu koos projektiga, millele on 
Tallinna Linnaplaneerimisamet väljastanud ehitusloa. Dokumendid esitada kahes 
eksemplaris linnamajanduse osakonna spetsialistidele.

Tallinna Munitsi-
paalpolitsei Amet 
juhib linnakodanike 
tähelepanu sellele, 

et vastavalt Tallinna linna heakorra 
eeskirja nõuetele on kinnistu ja ehitise 
omanik kohustatud teostama heakorra-
töid kinnistuga või ehitisega külgneval 
puhastusalal.

Praktikas tähendab see, et kinnistu või ehi-
tisega külgnev kõnnitee peab olema iga 
päev kella 07.00-ks koristatud. Talvel tu-

leb kõnnitee puhastada lumest ja jääst ning 
kõnniteel peab olema teostatud ka libedu-
setõrje. Lisaks sellele peavad ehitise oma-
nikud eriti tähelepanelikult suhtuma ehi-
tistelt lume ja jääpurikate eemaldamisse. 
Katuselt alla kukkuvad jääpurikad võivad 
majast mööduvatele inimestele tekitada 
eluohtlikke vigastusi ning kahjustada ini-
meste elu ja tervist. 

Eelnimetatud tööde ajal peab tänaval ja 
kõnniteel olema tagatud ohutu liiklemine 
ja tööde ala (näiteks jääpurikate või katu-

sel oleva lume eemaldamisel) peab tööala 
olema piiratud ajutise piirdeaiaga ning in-
fotahvliga, millele on märgitud ohu liik, 
ohu likvideerimise eest vastutava isiku 
nimi ja telefon, töö alguse ja lõpptähtaeg. 
Pärast töö lõppemist peab heakorrastama 
ümbruse.

Ühtlasi tuletame meelde, et libedustõrje te-
gemisel kasutatakse puistematerjali, mille 
tera läbimõõt on 2-6 mm. Libedusetõrjeks 
on keelatud kasutada tuhka, liiva, soola või 
kloriide. 

Möödunud sõbrapäeval, 14. veebrua-
ril toimus Lasnamäel asuvas Tallinna 
Teeninduskoolis traditsiooniline sõbra-
päeva tordivõistlus, sel aastal juba 14. 
korda.

Võistlejaid oli 12: neli Tallinna Teenin-
duskoolist, kaks Soomest, üks Lätist ning 
ülejäänud võistlejad teistest Eesti kondiitri 
eriala õpetavatest kutsekoolidest. Võistle-
jate ülesanne oli kolme tunni jooksul val-
mistada kahekilone pidulik sõbrapäevatort.

Tallinna Teeninduskooli sõbrapäeva tordi-
võistluse traditsiooni algataja ja eestvedaja 
toiduainetetöötluse ja -tootmise juhtivõpe-
taja Eha Martma peab õpilaste omavahelist 
võistlemist oluliseks osaks õppetööst, mis 
annab õpilastele võimaluse oma võimeid 
testida, end teiste koolidega võrrelda ja 
näitab ka õpetamise taset. „Mulle kui õpe-
tajale annab positiivse elamuse, kui minu 
õpilasel hästi läheb. Võistlused elavdavad 
koolielu ja õppetööd igas mõttes ‒ on, mil-
le poole püüelda,“ lisas õpetaja Martma.

Võistlustööd kingitakse heategevuseks, sel 
aastal toetas Tallinna Teeninduskool Peete-
li kiriku sotsiaalkeskust, kus pakutakse abi 

riski- ja vähekindlustatud perede lastele 
ja noortele. Aastate vältel on võistlustöid 
kingitud paljudele lastekodudele üle Ees-
ti. Tallinna Teeninduskooli tordivõistluse 
heategev eesmärk on õpetaja Eha Martma 
sõnul samuti tähtis nii kooli kui ka võistle-
jate jaoks. „Head ei pea me ju tegema vaid 
jõulupühade ajal, seepärast olemegi sõbra-
päeval pidanud meeles oma sõpru, inimesi, 
kellest hoolime ja kellele meie tordid ehk 
rõõmu pakuvad,“ lisab ta.

Sõbrapäeva tordivõistluse võitjad:
1. koht Kerli Laidna Pärnumaa Kutsehari-
duskeskus;
2. koht Ilja Sljapin Ida-Virumaa Kutseha-
riduskeskus;
3. koht Camilla Holmström Soome Stadin 
Ammattiopisto.

12. veebruaril tähistas Lasnamäe Sot-
siaalkeskus, üks vanimaid Lasnamäe 
linnaosa asutusi, oma 18. aastapäeva. 
Väikesest tugipunktist on aastate jook-
sul välja arenenud suur ja multifunkt-
sionaalne organisatsioon, mis täna osu-
tab klientidele peamiselt kolme teenust: 
päevakeskuse võimalust eakatele ja 
lastele ning kodust hoolitsust samadele 
sihtgruppidele.

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaa-
nus Riibe sõnul on tal hea meel, et sot-
siaalteenused, üks olulisematest valdkon-
dadest Lasnamäel, on hästi tagatud tänu 
väga professionaalsetele töötajatele, kes 
on töötanud asutuses selle loomise esime-
sest päevast ning kelle kogemus ja panus 
sotsiaalkeskuse arengule on hindamatu. 
„Peab tõdema, et Lasnamäe Sotsiaalkesku-
se teenuste vastu on koos linnaosa elanike 

arvu suurenemisega nõudlus kasvanud, 
samuti on oma mõju inimeste muutuval 
majanduslikul olukorral. Sotsiaalteenuste 
kättesaadavus meie linnaosas on olnud ala-
ti Lasnamäe Linnaosa Valitsuses järelvalve 
all ja me püüame arvestada muudatustega 
meie ühiskonnas ning sellest tulenevalt 
olla toeks paljudele abivajajatele“, lisas 
Riibe.     
Lasnamäe Sotsiaalkeskus alustas oma te-
gevust kaheliikmelise meeskonnaga 12. 
veebruaril 1996. aastal. Tänasel päeval 
töötab kõikides üksustes kokku 59 inimest. 
Sotsiaalkeskuse koosseisu kuulub eakate 
päevakeskus, mis on mõeldud lisaks eaka-
tele ka puudega inimestele ja teistele abiva-
jajatele; laste päevakeskus, mille eesmärk 
on perede toimetulekuraskuste ennetamine 
ja teadlikkuse tõstmine sotsiaalsete prob-
leemide lahendamisel ning alates 2009. 
aastast pakutakse ka koduteenuseid, mida 
osutavad sotsiaalkeskuse hooldustöötajad 
terves linnaosas, sealhulgas ka neljas 90 
korteriga sotsiaalmajas. Teenust osutatakse 
puudega inimestele, eakatele ja toimetule-
kuprobleemidega lastega peredele.

Lasnamäe noortekeskus alustab registreerimist 
traditsioonilisse linnalaagrisse, mida on plaanis 

korraldada eeloleval kevadisel koolivaheajal, 17-21. 
märtsini, lastele vanuses 7-14 aastat. 

Laagris osalemise hind on 55 eurot.
Registreerimine e-posti teel lasnamae@noortekeskus.ee

Täiendav teave programmi kohta veebilehel www.noortekeskus.ee

Tasuta eesti ja inglise keele kursused Lindakivi Kultuurikeskuses!
Alates veebruarist 2014 avatakse uued tasuta õppekohad emade õppegrupis. Grupp on mõeldud emadele, kelle lapsed ei oma 
lasteaiakohta. Lastele korraldatakse koolituse ajal arendavaid tegevusi. Kursused toimuvad 4 - 8 kuud 2 x nädalas 2 x 60 min. 

Lindakivi Kultuurikeskuses! Soodsaid õpitingimusi toetab heategevusfond “Eesti Pere”.
Lisainfo ja registreerimine: elitepere.webs.com, tel: 58275151.

Lasnamäe	linnaosa	vanema	asetäitja	Jaanus	Riibe	
õnnitleb	Lasnamäe	Sotsiaalkeskuse	töötajaid
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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, Lasnamäe, 
tel. 6321062/ 53023534, www.lindakivi.ee

Märtsikuu üritused
01.03 kell 16.00 XI Üleriigiline laste estraadilauljate konkurss. Tasuta.
01.03 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€ 
02.03 kell 13.00-16.00 Maslenitsa pidu Lindakivi tagusel väljakul. Tasuta.
07.03 kell 18.00 Naistepäeva kontsert. Pilet 4€
08.03 kell 14.00 Rahvamuusikaansambel Zlatõje Gorõ kontsert. Pilet 5€ 
14.03 kell 15.00 Tantsuteater RADA etendus „Rubinsteina 13” Leningradi rock klubide ajaloost. Pilet 7€                                                                                
15.03 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€ 
16.03 kell 12.00 Tantsuteater RADA etendus „Meie lapsepõlv”. Pilet 5€ 
16.03 kell 18.00 Noorteüritus KVN. Pilet 3€ 
20.03 kell 19.00 Vene Noorsooteater 25. Pilet 10€, 7€ (õpilased, üliõpilased, pensionärid) 
22.03 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Ragnar&Co bänd. Pilet 4€ 
23.03 kell 16.00 Kiievi Varjude Teater esitleb:Roksalana. Pilet 10-15€, sooduspilet 8-12€
26.03 ja 27.03. kell 12.00 ja 17.00 Rahvusvaheline festival Tallinn-Fest. Tasuta.
28.03 kell 14.00 ja 18.00 Rahvusvaheline festival Tallinn-Fest. Tasuta.
29.03 kell 12.00 Teatripäev lastele. Pilet 2€ 
30.03 kell 18.00 Noorteüritus KVN. Pilet 3€

Näitused
02 – 09.03 Konstantin Maltsevi suveniiride ja mänguasjade näitus-väljamüük.
09 – 31.03 Sergei Volotšajevi graafika „Must ja valge”.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 29. jaa-
nuari 2014 istungil:
Korraldusega nr 102-k algatada Tartu 
mnt 85 ja Lasnamäe tn 2 kinnistute de-
tailplaneeringu koostamine. Planeeritava 
maa-ala suurus on 1,65 ha. Detailplaneerin-
gu koostamise eesmärk on Lasnamäe lin-
naosas asuva riigikaitsemaa sihtotstarbega 
Tartu mnt 85 kinnistu sihtotstarbe muutmi-
ne ühiskondlike ehitiste maaks, ehitusõi-
guse määramine ühe kuni 3 korruselise ja 
ühe kuni 13-korruselise hoone ehitamiseks; 
ärimaa sihtotstarbega Lasnamäe tn 2 kinnis-
tule ehitusõiguse määramine kuni 10-korru-
selise hoone ehitamiseks; Tartu mnt 85 ja 
Lasnamäe tn 2 kinnistute vaheliste piiride 
muutmine. Lisaks antakse planeeringus 
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee-
de, parkimise ja tehnovõrkudega varusta-
mise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress 
Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja 
on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 130, 
11317 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtes-

DETAILPLANEERINGUD
tab Tallinna Linnavolikogu (aadress Va-
na-Viru tn 12, 15080 Tallinn).
Samuti otsustati mitte algatada Tartu 
mnt 85 ja Lasnamäe tn 2 kinnistute de-
tailplaneeringu keskkonnamõju stra-
teegilist hindamist. 

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

Korraldusega nr 105-k otsustati keh-
testada Narva mnt, Vormsi tänava ja 
Vormsi tn 5 krundi vahelise maa-ala 
detailplaneering.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris http://tpr.tal-
linn.ee/tpr/

Korteriomanikud saavad 
infopunktist tasuta nõu 

Kõik Vastlapäeva tähistama!

Keskkonnainspektsioon teatab:

Muistsetest aegadest tähistavad kristla-
sed esivanematelt päritud Vastlapäeva. 
Õigeusklikud pidutsevad tervelt 7 päeva 
jooksul, kaheksandal nädalal enne Üles-
tõusmispüha. Samas see rõõmu ja kül-
luserohke pidu on kujunenud inimeste 
jaoks talve ärasaatmise ja kevade tuleku 
kuulutamise tavaks.

Selle aastal vastlalaupäev, mil inimesed 
teineteisel külas käivad ning kostitavad, 

sattus olema esimesel kevadkuu päeval – 
1.märtsil. Kristlik kogudus on samuti üks 
tore pere – seepärast kutsume kõiki KE-
VADE TULEKU PEOLE, mis toimub 1. 
märtsil 12.00-15.00 Kopli püha Nikolaose 
kirikuesisel platsil Tallinnas, Treiali tn.6.

Põhja-Tallinna	 Linnaosavalitsus,	 Tal-
linna	 Kopli	 Ametikool,	 Püha	 Nikolaose	
kogudus	Tallinn-Koplis,	Eesti	Kirikulipu-
kandjate	Ühing.

Möödunud aastal Pirita jõeorus puid ja 
põõsaid loata maha võtnud saemees jätkab 
nähtavasti oma tegevust. Möödunud näda-
lal tuli Keskkonnainspektsioonile teade, et 
Pirita jõel Iru sillast ülespoole on jälle puid 
rinnakõrguselt maha saetud ja ripnema 
jäetud. Omavoliliselt tegutsevat saemeest 
ei ole siiani õnnestunud tabada. Kui keegi 
juhtub jõe ääres puude saagimist nägema, 
tuleks sellest kohe teatada politseile numb-
ril 110.

Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis 
(Vabaduse väljak 7) on taas avatud korteri-
ühistute infopunkt. 
Infopunkt on avatud kolmapäeviti kella 9-12 ja 
13-17. Infopunktis aitab jurist kortermajade ela-
nikke mitmesuguste küsimuste lahendamisel.

Korteriomanikele antakse infopunktist teavet ja 
nõu järgmistes valdkondades - korteriomandi 
valitsemine ja majandamine (sh korteriomanike 
ja ühistute suhted, valitsejate õigused ja kohus-
tused); ühisuse ning ühistu erinevused; korte-
riomanike õigused ja kohustused; ühistu kui 

juriidilise isiku õigused ja kohustused. 

Infopunkti spetsialistide poole võib pöörduda 
ka teiste tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaal-
õiguslikes küsimustes, mis on seotud korterma-
jades elamisega.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54  I korruse infosaalis toimub 
Tartu mnt 85 ja Lasnamäe tn 2 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse ja 
lähteseisukohtade avalik väljapanek alates 12.02.2014 kuni 21.02.2014. Avalik 
arutelu toimub 25.02.2014 kell 16.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 

54  II korruse saalis ruumis 203.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lasnamäe linnaosas asuva riigikaitsemaa 

sihtotstarbega Tartu mnt 85 kinnistu sihtotstarbe muutmine ühiskondlike ehitiste 
maaks, ehitusõiguse määramine ühe kuni 3-korruselise ja ühe kuni 13-korruselise 
hoone ehitamiseks; ärimaa sihtotstarbega Lasnamäe tn 2 kinnistule ehitusõiguse 

määramine kuni 10-korruselise hoone ehitamiseks; Tartu mnt 85 ja Lasnamäe tn 2 
kinnistute vaheliste piiride muutmine.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54 I korruse infosaalis toimub 
Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade 

avalik väljapanek alates 25.02.2014 kuni 03.03.2014. Avalik arutelu toimub 
04.03.2014 kell 16.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54  II korruse 

saalis ruumis 203.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine ja maakasutuse 

sihtotsatarvete muutmise teel moodustada vajalikud äri- ja transpordimaa 
sihtotstarbega krundid ning määrata ehitusõigus Ülemiste ühisterminali 

ehitamiseks.
 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

ÜRITUS ON TASUTA

20. märts 2014  | kell 11.00-17.00

Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus
Info telefonil 640 4232  |  www.tallinn.ee/tarbija 

„Aitame kasulike 
nõuannetega”

Eesti 

Rahvusraamatu-

kogu suures saalis

Tõnismägi  2

TALLINNA 
TARBIJAÕIGUSTE PÄEV

11.00 – 11.15 Avasõnad

11.15 – 12.00  Kuidas turvaliselt 
müüa-osta-vahetada enda kinnisvara 
Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- 

ja Õigusbüroo; Kinnisvarakool

12.00 – 12.45 Laen – kas abimees või vaenlane
Hannes Oja, Finantsinspektsioon

12.45 – 13.30 Kärsitu otsus – probleemne leping
Andres Sooniste, Tarbijakaitseamet

13.30 – 14.00 Vaheaeg

14.00 – 15.00 E-kaupleja tegevus pärast 
13. juunit 2014
Silja Elunurm, Advokaadibüroo Indela & Elunurm

15.00 – 16.00 Majandustegevuse seadustiku üldosa 
seadus (MsüS) – muudatused 
kauplejale 1. juulist 2014
Anne Laar, Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeerium

16.00 – 16.30 Toidualase teabe esitamine tarbijale – 
uued nõuded
Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduamet



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

KUULUTUSED
Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN
info 5660 6075

ALUSTAME PIIBLIKURSUSEGA!
Kutsume Teid osalema Piiblikursusel, kus tutvutakse 
kristliku usu algtõdede ja sakramentidega. Loengud 
toimuvad 3 kuu jooksul pühapäeviti 14.00-15.00 
aadressil Toompea 3, Tallinn. Kursus on vene keeles. 
Täiendav info ja registreerimine: (+372) 56 498 
867  tööpäeviti 10.00-16.00 või emailil lvk@eknk.ee

Keha trimmi: www.olimp.ee

Õigusbüroo ostab eraisikute võlgnevusi 
(v.a alimendid) mis on dokumentaalselt tõestatud. 
Kogemused ka sissenõudmisega Soomes, tegutseme 
üle riigi. facebook.com/riivitslegal, Tel. 5278 307

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi 
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 5221 151 
Vaata meid Facebook`ist: Nagusul OÜ

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

 

 
 

 

 

 
 

 

Maxima Eesti OÜ 
pakub tööd järgmistele 

ametikohtadele:

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

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

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 kaubandusobjektidel Tallinnas

 
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.

Logistika Pluss OÜ on suurim laopidaja Eestis, kes pakub erinevaid 
logistikateenuseid rahvusvahelistele tööstus-elektroonika 
suurkontsernidele, toidu-, alkoholi- ja esmatarbekaupade 
tootjatele ning maaletoojatele.

Seoses töömahu kasvuga otsime oma 
meeskonda laotöötajaid – pakkijaid, 
tõstukijuhte, komplekteerijaid.
Nõudmised töötajale:
•	 Varasem töökogemus laos või tootmises;
•	 hea füüsiline vorm;
•	 kohusetundlikus, täpsus, kiirus.

Ettevõte pakub:
•	 Huvitavat ja mitmekülgset tööd;
•	 sõbralikku kollektiivi;
•	 paindlikku töögraafikut;
•	 arenemisvõimalusi kasvavas logistikaettevõttes.

Kasuks tuleb tõstuki (lükandmastiga virnastaja) juhtimise kogemus ja/või tõstukijuhiload.
Võimalik töötada osalise tööajaga.
Vahetustega töö k.a. nädalavahetus. A vahetus 07:30-19:30, B vahetus 19:30-07:30; AABB. 
Töökoha asukoht: Välja tee1, Iru küla, Jõelähtme vald, Harjumaa

Kandideerimiseks tuleb saata oma CV personal@logistikapluss.ee.
Lisainfo: Tiina Vahenõmm 56 456 668

Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trükiseid 
ning muid kollektsioneerimise esemeid. 
Tel. 6020 906 ja 5011 628 Tim

Arvuti probleemide lahendamine tel. 5647 7487

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

Pakume lumekoristuse teenust Bobcatiga ja lume 
äravedu. Hind kokkuleppel. Tel. 5013 894

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

AS ATKO Grupp pakub tööd bussijuhtidele täis- ja 
osalise tööajaga. Sealhulgas õhtusesse vahetusse, töö 
algusega kell 16:00. Info tel 5558 0667, 
kart.alehodzin@atko.ee

Firma Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele toidupoodides. Täiendav info 
telefonil 5033 532; 6022 706

Müüa soodsalt talu sealiha ja suitsu tooteid. 
tel. 5070 150

AS Eesti Post 
otsib Tallinnasse 

KIRJAKANDJAID
Lisainfo: cv@post.ee

Laupäeval 08.märts kell 13.00Laupäeval 08.märts 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!

KEVADINE PÄEVASPAA 32 EUR

ILUS PÄEV KINGITUSEKS VÕI ISEENDALE NAUTIMISEKS

Paketis sisaldub:

· luksusliku spaa- ja saunakeskuse, ujula ning jõusaali külastus

· käterätiku, hommikumantli ja spaa-susside laenutus

· värskendav smuuti või jäätisekokteil saunakeskuse baarist

· lõõgastav massaaž soojendatud lavendlipalsamiga 20 min.

Info ja broneeringud tel 606 1160 või spa@spatallinn.ee



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

Õpi suveks ujuma!
Oodatud on tüdrukud ja poisid vanuses  6-10 aastat.
Treeningud Tallinna Laagna Gümnaasiumi 
ujulas. Registreerimine ja info Kristjan Palusalu 
Spordiklubist 
Mare Vooglaid 5092127  marevooglaid@gmail.com
Mõtle ! Otsusta! Kiirusta!

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

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

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
Tervisepäevad

• 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!

Ootame kõiki eakaid Südameapteegi Tervisepäevadele

11. ja 12. märts / Lasnamäe Centrumi apteek, kell 10-14
Mustakivi tee 13 , tel 605 2929

12. märts / Majaka Apteek, kell 9-14
Pae 1, Tallinn, tel 621 5251

13. ja 14. märts / Sikupilli Südameapteek, kell 10-13
Tartu mnt 87, tel 644 6613

14. märts / Kotka apteek, kell 9-15
P. Pinna 21, tel 635 2486

14. ja 15. märts / Vikerlase apteek, kell 10-16
Vikerlase 19, tel 638 4338

• 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!

Reklaami Lasnamäe Lehes!
Lasnamäe Leht jõuab iga kuu lasnamäelaste postkasti 

tasuta. Soovid oma ettevõtet, teenust või toodet 
reklaamida, siis Lasnamäe Leht on selleks parim võimalus!

Reakuulutus 
1 rida (48 tähemärki) hind  3 €
raamis 69 x 10mm, hind    9 €
raamis 69 x 20mm, hind  19 €
*sisaldab 20%km

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

Järgmine Lasnamäe Leht ilmub 22. märts 
Tellides reklaam mätrsi ajalehte enne 10.03 kehtib soodustus – 20%  antud hindadest!

Reklaam
1/48 lk 69 x 30 mm, hind  25 €
1/32 lk 69 x 46 mm, hind  41 €
1/24 lk 69 x 64 mm, hind 70 €
*lisandub 20%km



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

Läänemere keskuses 
avatud Lasteriiete market.

II korrusel
Too oma seisma jäänud 
lasteriided meile müüki.
Ostjatele hinnad alates 

0 -..... EUR

STARMAN 
ELEKTRIGA
KÜLMA
EI TEE!
Hoiame Sinu elektriarvetel 
silma peal ka talvel!  

Fikseeri elektrihind nüüd kuni 2 aastaks.
Telli www.starman.ee või helista 1770



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! 

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!

Mahtra Hostel

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

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

Monika Murumets
56 691 060
66 84 700

Margus Suumann
50 10 302
66 84 700

   
 

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

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!

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist


