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Tallinna Linnavalitsuse korralduse eel-
nõu kohaselt eraldatakse linnavalitsuse 
reservfondist Tallinna Keskkonnaameti-
le 10 680 eurot Katleri ja Paasiku tänava 
vahelisele haljasalale peremänguvälja-
ku projekteerimiseks.

Lasnamäe linnaosas Katleri tänava ja Paa-
siku tänava vahelisel haljasalal asub hetkel 
väiksem avalikuks kasutamiseks ettenäh-
tud mänguväljak, kus on liivast turvaa-
lusel kaks väiksemat liumäge, liivakast, 
kaalukiik, kahekohaline kiik väikelas-
teistmetega ja kahekohaline kiik tavaliste 
kiigeistmetega. Tallinna abilinnapea Arvo 
Sarapuu sõnul on Katleri-Paasiku praegu-
ne mänguväljak piirkonna suurust arvesta-
des liiga väike ja seetõttu ülerahvastatud. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on esitanud 
taotluse Tallinna Keskkonnaametile Katle-
ri ja Paasiku tänava vahelisele haljasalale 
peremänguväljaku projekteerimiseks. 

Projekteeritava mänguväljaku peaelemen-
diks on plaanis paigaldada suur võrkro-
nimisseade, mida saavad kasutada roni-
miseks kõik vanusegrupid. Selle ümber 
soovitakse rajada erinevad alad 0-4-, 4-12 
ja 12+ vanusegruppidele. 12+ ala hõlmaks 
ka väliseid trenažööre täiskasvanutele ning 
seenioridele koordinatsiooni ja keha liiku-
vuse treenimiseks.

Märtsikuu viimasel päeval korraldati 
Lasnamäel nii lastepäev kui ka tantsuõhtu
30. märtsil korraldas Lasnamäe Linna-
osa Valitsus Lindakivi kultuurikeskuses 
selle aasta kolmanda traditsioonilise las-
tepäeva. Nii lapsed kui ka nende vane-
mad said vaadata põnevat 2013. aastal 
valminud dokumentaalfilmi „Pruunka-
rude maa“.

Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivano-
va sõnul korraldatakse kõikides vanuses 
lastele erineva formaadi ja sisuga üritusi. 
Selliste ürituste eesmärgiks on meelelahu-
tusliku ja õppimise osa ühendamine. „Loo-
dame väga, et Lasnamäe Linnaosa Valit-

suse poolt korraldatavad üritused pakuvad 
linnaosa elanikele rõõmu ning mitmekülg-
set vabaaja veetmist“, lisas Ivanova.

Samal päeval toimus Lindakivi kultuuri-
keskuses meeleolukas tantsuõhtu. Ürituse 
raames said kõik külalised nautida 70-80 
aastate populaarset tantsumuusikat. See-
nioridel tekkis nostalgiline võimalus mee-
nutada möödunud aastaid lärmakate ja 
rõõmsameelsete diskoõhtutega.

Mõlemad üritused olid kogu publiku jaoks 
tasuta.
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Väga tahaks öelda: „Kõik valimistele!“. Kuid suur osa meie linnaosa elanikest on 
kahjuks  kodakondsuseta inimesed ning seega ei saa nemad Euroopa parlamendi 
valimistest osa võtta. Just sellepärast omab erilist tähtsust iga Eesti kodaniku hääl, 
et valida Euroopa seadusandlikusse organisse meie riigi tõeliselt väärt esindajaid. 
Tallinnas luuakse 25. mail toimuvateks Euroopa parlamendi valimisteks 97 vali-
misjaoskonda, mis peaaegu täiesti langevad kokku sügisel munitsipaalvalimiste 
ajal eksisteerinud jaoskondadega. Kuid olemas on ka mõned erinevused. Nagu 
näiteks, madala valimisaktiivsuse tõttu  on Läänemere Selveris asunud jaoskond 
nüüd üle viidud Läänemere kaubanduskeskusesse. Jaoskondade asukohtadega ning 
tööaegadega saab tutvuda Internetis juba praegusel hetkel. Vastavat informatsiooni 
avaldame ka meie ajalehe järgmises numbris. Kuid antud juhul mitte valiku koht ei 
kaunista inimest, vaid valik ise.

Teeremondi periood on alanud

Soe ja kuiv kevadine ilm lubas AS-il Tallinna Teed käivitada suvine asfaltbetoon-
segu tehas varem kui tavaliselt ning see tähendab, et teede remont on alanud. Ning 
esimesed autod tehases toodetud asfaldiga läksid meie Lasnamäe Laagna ning 
Varraku tänavatele. Esimesest kuni 15. maini kestva etapi jooksul toimuvad tööd 
põhilistel magistraalidel ning tänavatel, kus liigub ühistransport. Pärast seda tuleb 
ka kvartalisiseste teede kord. Järgmiseks hooajaks kavandatud mastaapsed tööd 
toovad elanikele ning eelkõige autojuhtidele mõningaid ebamugavusi, kuid tule-
museks on see, et meie saame head löökaukudeta teed.

Kõik parim - lastele

See on muidugi vana, kuid mitte vananenud loosung. Eriti meie linnaosa jaoks, 
mille elanikkond on pidevalt kasvamas. Tänavu tähistab koguni kolm Lasnamäe 
lasteaeda poolümmargust aastapäeva. Linnamäe lasteaed oli avatud 1989. aasta 28. 
aprillil ning möödunud veerandsajandi jooksul suutis selle lasteasutuse kollektiiv 
luua atraktiivse eelkooliealiste laste kasvatamise keskkonna ning tugevdada Lasna-
mäe ajalooga ning tulevikuga seotud traditsioone. 10 aastat varem tööd alustanud 
Kirsikese lasteaias arvestatakse õppe-kasvatustöö kavandamisel laste vanuse eri-
päradega, nende huvidega ning soovidega, ehk iga lapse individuaalvajadustega. 
Kirsikese lasteaiast vanem on vaid Ülemiste lasteaed, mis avati 1969. aastal. Nüüd 
on selle lasetaia gruppides 120 last vanuses 2-st kuni 7 aastani, kellega töötavad ko-
genud õpetajad ning nende abistajad, tantsutreener, muusika-, eesti keele õpetajad 
ning logopeedid. Õnnitlen Linnamäe, Kirsikese ja Ülemiste lasteaedade töötajaid 
ning soovin, et neil ei tuleks kunagi kasvandikest puudust.

Ning lasteaedade lapsi ning nende vanemaid rõõmustab kindlasti asjaolu, et Katleri 
ja Paasiku tänavate vahelisesse rohelisse tsooni rajatakse peredele mänguväljak. 
Siin on ka praegu juba olemas väike mänguplats, kuid see kindlasti ei vasta meie 
linnaosa vajadustele ning sellepärast on see kogu aeg ülerahvastatud. Uuele välja-
kule kavandatakse lisaks lastemänguväljakute traditsioonilistele seadmetele paigu-
tada ka ronimisvõrk, mis sobib kõigile - nii mudilastele kui ka vanuritele.
 
Noored noortele

Noortel on praegu kõige pingelisem hooaeg ning mitte vaid õppeaasta lõpu tõttu. 
Lasnamäe Noortekeskuses on juba alanud registreerimine huviringidesse ja stuu-
diotesse järgmiseks 2014/2015. õppeaastaks, samuti algab varsti ka registreerimine 
linna suvelaagrisse.

Lisaks sellele on täna koos Lasnamäe Lehega ilmunud ka Noortelehe number. 
Praegu on see pilootprojekt ning kui see kutsub esile ka noorte Lasnamäe elanike 
huvi, arutab linnaosavalitsus sellise lehe väljaandmise võimalust ka pidevatel alus-
tel. Noortelehe peamiseks erinevuseks linnaosalehest on see, et see sisaldab just 
noortele suunatud vajalikku ning huvitavat informatsiooni, kuna selle autoriteks 
on meie linnaosa gümnaasiumite, rakenduskoolide õpilased ning ka noortekeskuse 
püsikülalised. Kes veel teab kui mitte nemad, mis on noortele ka tegelikult huvitav?

Aprill on pühade kuu

Traditsiooniliselt oodatakse linnaosa elanikke 23. aprillil Jüriöö parki, kus toimu-
vad pidulikud üritused, mis on pühendatud 1343-1345 aastatel toimunud sündmu-
sele, kui eesti talupojad üritasid vabastada oma maad saksa-taani võimust. Jüriöö 
ülestõusu mälestuseks rivistatakse pargis täpselt kell 20:00 üles auvahtkond, süüda-
takse Vabaduse tuli ning esinevad muusikud. 
 
Kuid peamist püha tähistame juba järgmise nädala lõpus. Tänavu langesid kok-
ku nii õigeusklikud kui ka luterlikud lihavõttepühad, mis ei juhtu just eriti sageli. 
Usklikud inimesed võtavad Kristuse ülestõusmispüha vastu kirikutes, sealhulgas ka 
Jumalaema Kiirestikuulja ikooni kirikus Lasnamäel. Religioonist kaugel olevatel 
inimestel on  võimalus pühendada rohkem aega perekonnale, lastele või sõpradele. 
Ma soovin siiralt teil veeta see püha rahus, heas tervise juuures ning heaolus. Soo-
viksin, et ülestõusmispühapäev oleks päikeseline, soe ning pilvitu. Ning las täitu-
vad teie kõige salajasemad unistused ja las teie kodudes valitseb rõõm.

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud!
Headele traditsioonidele roheline tuli

Lasnamäe linnaosas muudetakse valimis-
jaoskondade piire, kuna selliselt on need 
valijatele paremini ligipääsetavad ja paik-
nevad ka kaardil loogilisemalt. Tallinna 
linna valimiskomisjon avaldab valimis-
info maikuu Lasnamäe linnaosa ajalehes. 

Võrreldes 20. oktoobril 2013 toimunud 
Tallinna linnavolikogu valimiste kor-
raldamisega Lasnamäe linnaosas muu-
tub valimisjaoskonna nr 51 asukoht, 
kuna Läänemere Selveris (Läänemere 
tee 28) oli valimisjaoskond ebamuga-
valt väike nii valijatele kui ka jaoskon-
nakomisjoni liikmetele. Uus asukoht 
on Läänemere keskuses aadressil Lää-
nemere tee 30.

HääLeTAmiSrUUmide 
ASUKoHAd
Lasnamäe linnaosa valimisjaoskondade 
hääletamisruumide asukohad on järgmi-
sed:
• valimisjaoskond nr 32 – Tallinna Tee-

ninduskool, Majaka 2;
• valimisjaoskond nr 33 – Lasnamäe 

Linnaosa Valitsus, Pallasti 54;
• valimisjaoskond nr 34 – Lasnamäe 

spordikompleks, Pae 1;
• valimisjaoskond nr 35 – Maxima XX, 

Smuuli tee 9;
• valimisjaoskond nr 36 – Lasnamäe 

Gümnaasium, Pae 59;
• valimisjaoskond nr 37 – Tallinna Pae 

Gümnaasium, Pae 5;
• valimisjaoskond nr 38 – Tallinna Pae-

kaare Gümnaasium, Punane 17;

• valimisjaoskond nr 39 – Tallinna Laag-
na Gümnaasium, Vikerlase 16;

• valimisjaoskond nr 40 – Tallinna Laag-
na Gümnaasium, Vikerlase 16;

• valimisjaoskond nr 41 – Kultuurikes-
kus Lindakivi, J. Koorti 22;

• valimisjaoskond nr 42 – Lasnamäe 
Vene Gümnaasium, J. Koorti 23;

• valimisjaoskond nr 43 – Tallinna 
Mahtra Gümnaasium, Mahtra 60;

• valimisjaoskond nr 44 – Tallinna Ehi-
tuskool, Raadiku 10;

• valimisjaoskond nr 45 – Ümera kes-
kus, Ümera 3;

• valimisjaoskond nr 46 – Tallinna Ku-
ristiku Gümnaasium, K. Kärberi 9;

• valimisjaoskond nr 47 – Tallinna Ku-
ristiku Gümnaasium, K. Kärberi 9;

• valimisjaoskond nr 48 – Lasnamäe 
Centrum, Mustakivi tee 13;

• valimisjaoskond nr 49 – Tallinna Lin-
namäe Vene Lütseum, Linnamäe tee 
10;

• valimisjaoskond nr 50 – Tallinna Lin-
namäe Vene Lütseum, Linnamäe tee 
10;

• valimisjaoskond nr 51 – Läänemere 
keskus, Läänemere tee 30;

• valimisjaoskond nr 52 – Lasnamäe Ül-
dgümnaasium, Läänemere tee 31;

• valimisjaoskond nr 53 – Tallinna Lää-
nemere Gümnaasium, Vormsi 3;

• valimisjaoskond nr 54 – Tallinna Täis-
kasvanute Gümnaasium, Katleri 2a.

eeLHääLeTAmiNe VäLjASPooL 
eLUKoHAjärgSeT VALimiSjAoS-
KoNdA
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda 
korraldavad eelhääletamist Lasnamäe linna-
osas järgmised valimisjaoskonnad:
• nr 33 (Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Pal-

lasti 54);
• nr 35 (Maxima XX, Smuuli tee 9);
• nr 45 (Ümera keskus, Ümera 3);
• nr 48 (Lasnamäe Centrum, Mustakivi tee 

13);
• nr 51 (Läänemere keskus, Läänemere tee 

30).

VALimiSjAoSKoNd LiNNAoSA 
TäPSUSegA rAHVASTiKUregiSTriS 
regiSTreeriTUd VALijATeLe
Valimisjaoskond, kus saavad hääletada vali-
jad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregist-
risse kantud linnaosa täpsusega, on valimis-
jaoskond nr 33 (Lasnamäe Linnaosa Valitsus, 
Pallasti 54).

Tallinna linna valimiskomisjon on koostöös 
Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga väl-
ja töötanud kaardirakenduse, mille abiga 
leiab Tallinna linna valija hõlpsasti oma va-
limisjaoskonna, sisestades oma täpse eluko-
ha aadressi. Kaardirakendus on kättesaa-
dav aadressil http://gis.tallinn.ee/valimised/

euroopa Parlamendi valimistel on eesti üks 
valimisringkond, eestist valitakse euroopa 
Parlamenti kuus saadikut. eelhääletamine 
toimub 15-21. mail, valimispäev on 25. mail.

olga ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

märtsi lõpus külastasid Lasnamäe lin-
naosa korteriühistute juhatajad elamu-
majanduse töötajate kogemuste vahetu-
se projekti raames Sankt Peterburgi.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus jätkab head 
traditsiooni ning 20.-23. märtsil toimus 
järjekordne kogemustevahetusele suuna-
tud foorum Lasnamäe korteriühistute juha-
tajate, elamumajandusega tegelevate Sankt 
Peterburgi ühiskondliku palati esindajate 
ning Leningradi oblasti administratsiooni 
töötajate osalemisega.
Foorum toimus A.S. Puškini nimelises üli-
koolis, mis andis suurepärase võimaluse 
tutvuda selle õppeasutusega – erinevate 
erialade üliõpilaste õppekavadega, üli-
õpilaste vahetusprojektiga Eesti ja Soome 
vahel ning õppe-turistikeskusega Tsarsko-
selski kampus.
Foorumi kuulutas avatuks kaasmaalas-

te koostööga tegelev Leningradi oblasti 
ühiskondliku palati liige Igor Pavlovski, 
kes rääkis Vene Föderatsiooni Ühiskond-
liku palati poolt vastuvõetud kaasmaa-
lastega koostöö programmi peamistest 
suundadest. Eesti esindajad omalt poolt 
demonstreerisid linnaosa valitsuse poolt 
ettevalmistatuid filmi sellest, millised tööd 
teostati viimase aasta jooksul Lasnamäel 
ning milliseid pingutusi võtab linn ette, 
et olla Rohelise pealinna tiitlit väärt. Las-
namäe linnaosa valitsuse linnamajanduse 
osakonna juhataja Vello Karu rääkis lin-
naosas ning Tallinnas tervikuna teostata-
vatest arenguprogrammidest. Film linnast, 
kus elad ja töötad, eriti kui vaatad seda 
olles välismaal, kutsub esile erilisi tundeid 
ning meeldis väga nii eestlastele, kui ka 
vastuvõtjate esindajatele!
Venemaa on suur maa tohutult suurte lin-
namassiividega, seega üritatakse seal üles 
ehitada distantsioonset teenindussüsteemi 
ning Leningradi oblasti ühiskondliku pa-
lati liige Sergei Hudijev, kes selliste dis-
tantsioonsete projektidega otseselt tegeleb, 
tutvustas Lasnamäe esindajaid „Automa-
tiseeritud infosüsteemiga“. Foorumile oli 
kutsutud ka Puškini linna esindaja Alek-
sandr Beljajev, kes on sotsiaalses võrgus 
kokku pannud meeskonna, mis avaldades 
fotosid ja linnaelanike avaldusi teavitab 
üheaegselt linna kõiki ameteid kommu-

naalteeninduse puudustest. Kodulehel 
avaldatakse probleemsete kohtade fotosid 
enne ja peale remonti – see on väga de-
mokraatlik. Elamute omanike ühistu ko-
gemusega tutvustas Lasnamäe esindajaid 
Kirovski linnapea Vadim Nekrasov. Talle 
esitati palju küsimusi, eriti kutsus esile 
huvi Kirovski lähenemine teenindamise-
le elamute omanike ühistus, rahastamise 
vormid jne. Vastuvõtvat poolt huvitas Las-
namäe korteriühistute erinevate suundade 
töökogemus – venemaalaste jaoks oma-
vad erilist väärtust meie programmid ning 
teenindamise meetodid, mis on end posi-
tiivselt näidanud mitmete praktilise kasu-
tamisaastate jooksul. Kohtumine oli väga 
tulemuslik, huvitav ning kasulik.
Reisi programm oli kompleksne – korral-
dajad ei unustanud ka kultuuri programmi. 
Meeldejääva mälestuse jätsid Peterburi 
ööekskursioonid, Jussupovi palee ning 
Gatšina muuseumid, „Spas na krovi“ kirik, 
Issaki katedraal ning teised Venemaa põh-
japealinna imed. 
Tänan Lasnamäe linnaosa vanemat 
olga ivanovat, kes oli elamumajanduse 
töötajate kogemuste vahetuse projekti 
algatajaks ning kogu meeskonda, kes 
korraldas ning viis ellu selle imelise rei-
si.
Liikuri 28 KÜ tegevjuht
Natalja Konõševa

EUROOPA PARLAMENDI 2014. AASTA VALIMISED

jüri ratas
riigikogu aseesimees
euroopa rohelise 
Pealinna idee algataja

Euroopa Liidust rääki-
des unustatakse tihti, et 
euroopaliku heaoluriigi 

mudel ei põhine ainult kõrgel majandusli-
kul arengul, vaid see väärtustab samaaeg-
selt tasakaalus ühiskonda ning tervislikku 
elukeskkonda. Just seepärast räägitakse ka 
Brüsselis üha enam ökosotsiaalsest turu-
majandusest. 

Rohelise mõtte- ja eluviisi edendamiseks 

käisin 2006. aastal Tallinna linnapeana 
välja Euroopa Rohelise Pealinna nime-
tuse asutamise ettepaneku. Tallinna linn 
on seadnud eesmärgiks Euroopa Rohelise 
Pealinna tiitli võitmise 2018. aastaks, mil 
Eesti Vabariik tähistab sajandat juubelit 
ning Kadrioru park oma 300-ndat sünni-
päeva. 

Tallinn on juba astunud mitmeid olulisi 
samme inimeste elukvaliteedi tõstmiseks. 
Oleme jõudnud niikaugele, et meie kodu-
desse jõuab Euroopa parimate hulka kuu-
luv vesi. Rohealade loomise ja heakorra 
kõrval tuleb kindlasti tunnustada tasuta 
ühistranspordi edukat käivitamist. Autot-

ranspordi keskkonnahoidlik korraldamine 
ning õhu- ja mürasaaste vähendamine on 
tõsiseks väljakutseks pea kõigile maailma 
linnadele ning ühistranspordi eelisarenda-
misel on siinkohal väga oluline roll. Samal 
ajal tuleb loomulikult pingutada ka teistes 
valdkondades. 

Euroopa Liit on suutnud üheaegselt edu 
saavutada nii keskkonnaalal kui ka ma-
jandusvaldkonnas, sest on mõistnud inim-
sõbraliku eluruumi rolli riikide pikaajalisel 
arengul. Tasuta ühistranspordi rakendami-
se ning Euroopa Rohelise Pealinna kon-
kursil osalemisega liigub sama teed ka 
Tallinna linn.

Euroopalik heaolu 
tähendab ka inimsõbralikku elukeskkonda
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24. märtsil ootas Lindakivi kultuurikes-
kuse kinosaal Lindakivi lasteaia lapsi. 
Nii sai alguse lasteaia multifilmide nä-
dal. 
Et välja selgitada, millised multifilmid on 
laste lemmikud, pöördusime nende vane-
mate poole. Ankeetide abil saime vastused 
kõigile meie küsimustele väga kiiresti. 
Selgitati välja 10 laste seas populaarsei-
mat multifilmi ning saime teada, et lapsed 
vaatavad neid tavaliselt kas televiisori või 
arvuti kaudu ning kinokülastused ei ole 
paljudel eriti sagedaks sündmuseks. Siis 
otsustatigi alustada tõelise meie lasteaiaga 

samanimelise kinoteat-
ri külastamisega. Sõb-
ralikus rivis läbisid lap-
sed Lindakivi-nimelise 
puiestee ning hõivasid 
kannatamatult pealt-
vaatajate kohad. Peale 
seanssi, kui valgustus 
lülitati sisse, ei tahtnud 
lapsed ära minna. Ka 
lahke onuke - helirežis-
söör – hakkas näitama, 
kuidas tema aparatuur 

töötab ning lubas ka nuppusid vajutada. 
Laste rõõm oli piiritu!

Terve nädala jooksul vaatasid lapsed muu-
sikasaalis oma lemmikuid multifilme. Oma 
muljeid kajastasid lapsed joonistustes, mil-
lega kaunistati lasteaia seinu. Kolmapäe-
val toimus KVN teemal „Meie armastame 
multifilme“. Domovjenoku ja Vinni-puhhi 
gruppide lastel toimus sõbralik kohtumine 
Liikuri lasteaia lastega. Ülesanded olid 
väga erinevad: mõistatused, küsimusvõist-
lus, muusikakonkurss ning oli vaja kiiresti 
joonistada ka grupitöid. Range žürii võttis 

tulemused kokku. Kõigil oli hea meel, et 
võitis sõprus! Ning loomulikult olid ka 
kingitused, kuidas ilma nendeta! Neljapäe-
val ootas kõiki üllatus! Lapsed armastavad 
multifilme, kuid ei tea kuidas neid luuakse. 
Lasteaeda külastas multiplikatsioonistuu-
dio. Lastele räägiti ning näidati, kuidas 
luuakse joonistatud, nuku- ning plastiliin-
multifilmid. Lapsed tõid kodust mänguasju 
näitusele „Minu lemmik multifilmikange-
lane”. Lapsed rääkisid nendest palju uut 
ja huvitavat oma õpetajatele. Pidu jätkus 
terve nädala jooksul. 

Saabus reede 28. märtsi õhtu. Vaikis muu-
sikasaal, lõppes näitus, mänguasjad said 
oma peremeeste kätte tagasi, kõik läksid 
koju. Kuid oleme kindlad, et multifilmi-
de nädal jääb laste ning täiskasvanute 
südametesse peo, rõõmu ja sõpruse sooja 
meenutusena ning  unistusena uuest kohtu-
misest. Just niimoodi, kuna sellist nädalat 
meie Lindakivi lasteaias enne polnud! Nä-
dal läks mööda, kuid lubas tagasi tulla....... 

muusikaõpetajad marina Serova ja 
irina Fadejeva.

LINNAOSAVANEMA ASETÄITJATE RUBRIIK

Ees on keerukad ajad

Pae pargis toimuvad tasuta kepikõnni treeningud

Multifilmide nädal Lindakivi lasteaias!

Lööme linna läikima!

Tallinn hüvitab 
korteriühistutele energiamärgised 

Tallinna Botaanikaaias toimub 
näitus „Palmid ja piiblitaimed“

jaanus riibe
Lasnamäe linnaosa 
vanema asetäitja

Alustame maikuus 
projektiga, kus oo-
tame kõiki Pae parki 
osalema kepikõnni 

tasuta algõpetuses. Osalemine ja käimis-
keppide laenutus on tasuta! Kepikõnd on 
lihtne ja jõukohane igaühele, liigutused on 
lihtsad ja loomulikud. Sellega saab tegele-
da aastaringselt. 

Treeningud toimuvad Tallinna Ülikoo-
li lektori ja rahvusvahelise kepikõnni 
instruktori René Meimeri juhendamisel. 
Esimene treening toimub südamenädala 
raames – 17. aprill kell 10.00. Edasised 
treeningud toimuvad juba maikuus reede-
ti, algusega kell 10:00: 2. mai, 9. mai, 16. 
mai, 23. mai ja 30. mai.
Kogunemine on Lasnamäe Linnaosa Valit-
suse I korruse saalis, Pallasti 54. 

Kohtade arv on piiratud. Lisainfo ja eel-
registreerimine telefonil 645 7702.

LASNAmäe LiNNAoSA VALiTSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

28. aprillil ja 30. aprillil  algusega kell 15.00  toimuvad 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54, Tallinn) 
Korteriühistute infopäevad.
infopäevad on jaotatud kahele päevale - 28. aprillil vene keeles ja 30. aprillil 
eesti keeles.

Päevakord:
• Kasside kiibistamine ja sooduskampaania (Tallinna Keskkonnaamet)
• Hoonete kindlustamine (Vagner Kindlustusmaakler AS)

Palume aktiivset osavõttu! 

mart Aare
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Eesti riigi tänavuse eelarve põhistsenaa-
rium lähtub 3,5 protsendilisest majandus-
kasvust, mis üsna suure tõenäosusega täis 
ei tule. 
SEB Panga analüütikud prognoosivad Ida-
Euroopa majandusülevaates Eesti selle 
aasta majanduskasvuks kõigest 0,5 prot-
senti. 
LHV majandusanalüütiku Heido Vitsuri 
sõnul on Eesti majandus seiskumise äärel. 

Majandusteadlse arvates on Soome, Vene-
maa, Rootsi, Läti ja Leedu need viis riiki, 
mis määravad väga suures osas ära kogu 
Eesti ekspordi ja seeläbi ka meie majan-
duskasvu. 
Oodatust väiksem majanduskasv võib sea-
da uue valitsuse juba peatselt küsimuse 
ette, kust leida lisakatet või milliseid ku-
luridu riigieelarves vähendada isegi ilma 
võimaliku lastetoetuste tõusuta.
Kindlasti avaldab kõik eelpoolöeldu mõju 
meie igapäeva elule kogu vabariigis, s.h 
Tallinna elanikele. Nõrk Soome majandus 
ja eksportmahtude vähenemine kahandab 
võimalusi leida tasuvat tööd naaberriigis. 
Tänu koondamistele on paljud sunnitud 
koju tagasi pöörduma.
Siinkohal on paslik ka meie linnaosa ela-
nikele meelde tuletada, et pealinnas on 
parasjagu käimas kampaania „Tööta Tal-
linnas, jää Eestisse!“. Tallinn vajab oma 
ridadesse bussijuhte ja remonditöölisi, lo-
gopeede ja õpetajaid ning arste, õdesid ja 

hooldustöötajaid. Kokku on pakkuda üle 
400 töökoha.

Tallinna linna tööbüroosse koondatakse 
info linna erinevatest asutustest ja ettevõ-
tetest, vajaduse korral aidatakse sobivate 
kandidaatide valikul ning antakse tagasi-
sidet. 

Tallinna linna tööbüroos (tel 640 4388) on 
vastuvõtt igal tööpäeval: E kell 8.15−18.00, 
T−N kell 8.15−17.00 ja R kell 8.15−14.00. 
Nõustatakse nii eesti kui vene keeles.  

Tallinn on turvaline elu- ja majanduskesk-
kond, kuhu ka hea meelega tullakse. Tasu-
ta ühistransport annab võimaluse tööjõu 
vabamaks liikumiseks ja hoida oluliselt 
kokku kulusid. Selle aasta esimese kolme 
kuuga on Tallinna elanike arv kasvanud 
1122 inimese võrra ja 1. aprilli seisuga elab 
pealinnas 431021 linnakodanikku, nendest 
118183 Lasnamäe linnaosas.

julia Timerbulatova
Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse nõunik

Lõpuks ometi tuli kevad! 
Ning kevad on heakor-
rastamise ja remondi pe-

riood.

Just nendele teemadele olid pühendatud 
märtsi korteriühistutele suunatud infopäe-
vad. Käesoleval aastal toimub Tallinna 
heakorrakuu alates 21. aprillist kuni 17. 
maini. Keskkonnaameti esindajad Gennadi 
Gramberg ja Monika Jasson rääkisid põh-
jalikult heakorrakuu teemal. Peamotoks 
on: „Lööme linna läikima!”. Eesmärk: 
Tõsta linnaelanike keskkonnaalast teadlik-
kust ning muuta koos linn ilusamaks ning 
puhtamaks 15. mail toimuvaks Tallinna 
Päevaks.

Heakorrakuud korraldatakse selleks, et 
koristada linn talvel tekkinud prügist koos-
töös linnaametitega, linnaosa valitsustega, 
korteriühistutega, mittetulundusühingute-
ga ning linnaelanikega; suurendada linna-
elanike arusaama kodulinna puhtuse hoid-
mise vajalikkusest, suurendada teadlikkust 
keskkonna kaitse vajadusest linnaelu tingi-
mustes;
Käesoleval aastal toimub heakorrakuu 
Soome Lahe Aasta raames ning seega on 
põhiline tähelepanu pööratud mereäärse-
te alade, jõe- ja teiste veeallikate kallaste 
koristamisele. Ning ülelinnalised talgud 
toimuvad üleeuroopalisel koristamise päe-
val „European Clean-up Day” 10. mail 
kõikides linnaosades. Talgud Lasnamäel 
toimuvad 10. mail kell 11:00 Pirita jõeoru 
kaitsealas.
Heakorrakuu avamine toimub 26. aprillil 
kell 11:00 – talgud Stroomi rannas ning 

seda ümbritsevatel aladel. Ning tradit-
siooniliselt on peale tööd osalejate jaoks 
kavandatud meelelahutusprogramm, küsi-
musvõistlused ning maiustused.

2014. aasta heakorrakuu raames toimuvad 
järgmised üritused: infotunnid linnaosade 
valitsustes, ülelinnalised talgud linnaosa-
des, muruplatside ja rohealade, parkide 
ning metsade  koristus, kogutud prügi ära-
vedu, kevadlillede istutamine, ohtlike jäät-
mete kogumine linnaosades ning äravedu, 
linnatranspordi ootepaviljonide pesu ning 
remont, spordi- ja mänguväljakute korras-
tamine;

Kõik soovijad võivad kiibistada oma kassi 
soodushinnaga (see muutub kohustusli-
kuks alates 2015. aastalt).
Kasside registreerimine ja kiibistamine: 
26. aprill – Stroomi rand, 3. mai – Kivi-
la park kella 13:00-st kella 17:00-ni , 4. 
mai – Kivila park kella 11:00-st kella 
15:00-ni, 10. mai – Nõmme turg, 17. mai 
– Koskla tänav 5 / Endla tänav 55 (majata-
gune plats).

27. aprillil toimub Tallinnas ohtlike jäät-
mete kogumisreid:

10.00 – 10.15 Katleri 5 maja ees, 10.35 
– 10.55 Läänemere 66 ning 72 vahelisel 
platsil, 11.15 – 11.35 Ümera 54 ees, 11.50 
– 12.05 Kärberi 4 ees, 12.25 – 12.40 Virbi 
20 ja 22 vahelisel platsil, 13.00 – 13.20 Pu-
nane 63 ning 65 eesoleval platsil, 13.40 – 
14.00 Uuslinna 4 ning 10 vahelisel platsil.
Heakorrakuu sulgemine toimub 17. mail 
kell 16:00 männipargis (Mustamäel).

Lisainfo: 
http://www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu/ või 
http://www.tallinn.ee/heakorrakuu/ 

Korteriühistud saavad taotleda linnalt 
toetust energiamärgise kulude katmi-
seks.

Toetust antakse ühe korteriühistu iga ela-
mu kohta ning maksimaalne toetuse sum-
ma on 95,87 eurot.

«Kutsume kõiki korteriühistuid, kes seni 
veel energiamärgise toetust küsinud ei ole 
seda võimalust kasutama», ütles abilin-
napea Eha Võrk. «Energiamärgis näitab, 
milline on hoone energiavajadus või tege-
lik energiatarbimine. See on sageli ka üks 
tingimus, kui soovitakse saada riiklikke 

laene või abi hoone parendamiseks. Samu-
ti on inimestel, kes soovivad elupinda osta 
või üürida, õigus nõuda hoone energiamär-
gist.»

Et toetust saada, peaks Tallinna korteri-
ühistu esitama vastavasisulise taotluse 
linnavaraametile ning eelduseks on ehitis-
registrisse kantud kehtiva energiamärgise 
olemasolu.

Toetuse taotlusevorm ja informatsioon 
nõutavate lisade kohta on leitav Internetis 
Tallinna koduleheküljel www.tallinn.ee 
rubriigi «Teenused» alajaotuses «Linna-

majandus». Taotlused koos nõutavate lisa-
dega tuleb edastada linnavaraametile kas 
isiklikult (Vabaduse väljak 10, IV korrus), 
posti teel (Vabaduse väljak 10, 10146 Tal-
linn) või elektrooniliselt (linnavaraamet@
tallinnlv.ee).

Energiamärgise kehtivusaeg on kümme 
aastat. Kui aga pärast renoveerimistöid 
hoone või selle osade energiasäästlikkus 
tõuseb, on omanikul mõistlik tellida ka uus 
energiamärgis. Mida kõrgem on energia-
märgisel näidatud klass, seda suurem on 
kinnisvara väärtus.

Tallinna Botaanikaaed kutsub 17.-20. 
aprillini tähistama ülestõusmispühi ning 
kutsub näitusele „Palmid ja piiblitaimed“. 
Piiblis on erinevate allikate väitel mainitud 
110-128 erinevat taimeliiki. Viigipuu, õli-
puu, seeder ning küpress on ka tänapäeval 
hästi tuntud hea ja kurja tundmise puud ja 

elupuud on ka tähenduslikud sümbolid. 
Maailmas on kirjeldatud 2581 palmiliiki 
184 perekonnast ning näituse külastajal on 
võimalus paljusid neist ka näha.
20. aprill on kõik oodatud juhendaja 
Aive näpunäidete järgi endale toredat 
pühademuna värvima!
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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, 
tel 632 1062, www.lindakivi.ee

Aprillikuu üritused
20.04 kell 18.00 Aleksandra Solovjova loominguline õhtu. Pilet 8€, pensionäridele 6€
26.04 kell 12.00 ”Dance Talent 2014.” Pilet 5€
26.04 kell 16.00 Estraadikool „MAESTRO” kevadshow. Pilet 5€
26.04 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 4€
27.04 kell 18.00 Noorteüritus KVN. Pilet 4€
28.04 kell 19.00 Kontsert „Rahvusvaheline tantsupäev.”

maikuu üritused
XXIII Rahvusvaheline noorsooteatrite festival LAVA VÕLUKUNST 2014

KK LiNdAKiVi kontsertsaalis
1.05 kell 12.00 Teater ILMARINE (Narva, Eesti) KASEPUU KINGITUS. Pilet 5€
2.05 kell 12.00 Vene Draamateater (Joskar-Ola, Venemaa) LASTEETENDUS. Pilet 5€
2.05 kell 19.00 Vene Draamateater (Joskar-Ola, Venemaa) SÕDURID (+16a) 
Pilet 8€, õpilastele ja üliõpilastele 6€
3.05 kell 11.00 Teater „16 komnata” (Narva, Eesti) Sissepääs tasuta.
3.05 kell 13.30 Teater „Veer i Spaga” (+14) (Maardu, Eesti) Sissepääs tasuta.
3.05 kell 16.00 Teater „Jabloko” (+14) (Rakvere, Eesti) Sissepääs tasuta.
4.05 kell 14.00 Festivali lõpkontsert. Sissepääs tasuta.

VeNe NoorSooTeATri saalis, Kalevipoja 10
3.05 kell 12.00 VÄIKE NÕID. Pilet 5€
3.05 kell 18.00 IMETEGIJA (+14) Pilet 8€, õpilastele ja üliõpilastele 6€
11.05 kell 12.00 Emadepäeva kontsert. Tasuta
16.05 kell 19.00 Koreograafiaansambel Lootos kontsert. Pilet 2€
17.05 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
18.05 kell 16.00 Kontsert „X-Generation”. Pilet 5€
21.05 kell 18.00 The Way To Dance kontsert. Pilet 5€
22.05 kell 19.00 Ansambel Zlatõje Gorõ kontsert. Tasuta
23.05 kell 18.00 Tantsustuudio „Viktoria” kontsert. Pilet 3€
24.05 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Siiri Känd&Combo bänd. Pilet 4€
31.05 kell 11.00 Lastearenduskeskus TereMok laste lõpukontsert. Tasuta.
31.05 kell 12.00 Laste Laulustuudio Nupukesed kontsert. Pilet 2€

TALLINNA TURUD 

Raie- ja hoolduslõikusloa taotlemisest

Kui oled hädas, siis aitab hea sõna ja nõu.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 17. märtsi 
2014 istungil:
Korraldusega nr 408-k:
võtta vastu Narva mnt 105 // mäe tn 2, 
Narva mnt 105a ja 107 kruntide detail-
planeering, füüsilisest isikust ettevõtja Ar-
hitekt Martin Aunini töö nr 09-06, millega 
on kavandatud Lasnamäe linnaosas 0,64 ha 
suurusel planeeritaval maa-alal asuvate ela-
mumaa sihtotstarbega Narva mnt 105 // Mäe 
tn 2, Narva mnt 105a ja 107 kinnistute osali-
sel sihtotstarbe ja piiride muutmisel kahe äri- 
ja elamumaa, ühe elamumaa ning ühe avali-
kult kasutatava transpordimaa sihtotstarbega 
krundi moodustamine; moodustatavatele 
äri- ja elamumaa ning elamumaa kruntidele 
ehitusõiguse määramine kokku ühe kuni 6 
maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äripin-
dadega korterelamu, ühe kuni 4 maapealse 
ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu, ühe 
kuni 8 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
äripindadega korterelamu ning ühe ajutise 
ehitise (konteiner-gaasikatlamaja) ehitami-
seks.
Tallinna Linnavalitsus otsustas 24. märtsi 
2014 istungil:
Korraldusega nr 446-k:
algatada jaan Koorti tn 20 kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu koostamine. 
Planeeritava maa-ala suurus on 0,40 ha. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 

ärimaa sihtotstarbega Jaan Koorti tn 20 kin-
nistu jagamine kaheks ärimaa sihtotstarbega 
krundiks ning moodustatavatele kruntidele 
ehitusõiguse määramine tankla ning kuni 2 
maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoo-
ne (kaubandus- ja teenindusruumid, kohvik) 
ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu 
eesmärk üldiste maakasutustingimuste mää-
ramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurde-
pääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtteline lahendamine.
1.1 Detailplaneeringu koostamise korral-
daja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
(aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), 
koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress 
Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ning detailpla-
neeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus 
(aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).
1.2 mitte algatada jaan Koorti tn 20 kin-
nistu ja lähiala detailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegilist hindamist. 
1.3 Detailplaneeringu algatamise ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise algata-
mata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna 
Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti 
kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 
9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide re-
gistris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris http://tpr.
tallinn.ee/tpr/

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 
54, i korruse fuajees toimub 17. Aprillist 
2014 kuni 06. maini 2014 igal tööpäeval 
kogu tööaja jooksul Narva mnt 105 // 
mäe tn 2, Narva mnt 105a ja 107 krun-
tide detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritav maa-ala paikneb Lasnamäe lin-
naosas Paevälja asumis Narva mnt ja Mäe 
tänava ristmikul. Planeeritava ala suuruseks 
on 0,64 ha. Detailplaneeringus on kavanda-
tud planeeritaval maa-alal paiknevate Mäe 
tn 2// Narva mnt 105, Narva mnt 105a ja 
107 kinnistute piiride ja sihtotstarvete osa-
line muutmine ning selle tulemusena  kolme 
hoonestatava ning ühe juurdepääsuks vajali-

ku krundi moodustamine.
Planeeringuga on kavandatud ühe 6-korru-
selise äripindadega korterelamu ehitamine 
(17 korterit), ühe 8-korruselise äripindadega 
korterelamu ehitamine (24 korterit ) ja ühe 
4-korruselise korterelamu ehitamine (10 
korterit). Planeeringulahenduses on juurde-
sõit tagatud Mäe tänavalt läbi kavandatava 
transpordimaa krundi. Planeeritavale alale 
on kavandatud kokku 89 parkimiskohta.
Koostatud detailplaneering ei sisalda Las-
namäe elamualade üldplaneeringu muutmi-
se ettepanekut. Avaliku väljapaneku kestel 
saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vaba-
duse väljak 7 infosaalis, I korrusel.

Tallinna Turud on Tallinna Ettevõtlusameti hallatav asutus, mil-
le tegevusvaldkonnaks on Tallinna munitsipaalturgude halda-
mine ja arendamine. Asutuse koosseisu kuuluvad Nõmme turg, 
Mustamäe turg, Kalaturg, Lilleturg ja Lasnamäe turg.

Lasnamäe turul avatav munitsipaalkauplus pakub tööd

LAoTÖÖTAjALe

Põhilised tööülesanded:
• kauba vastuvõtt ja kontroll
• kauba paigutamine ja ladustamine
• lao korrashoid
• muud ametijuhendist tulenevad kohustused
Nõudmised kandidaadile:
• varasem töökogemus laos
• suur töötahe, ausus ja kohusetunne
• vähemalt keskharidus
• hea suhtlemisoskus
• eesti ja vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil
omalt poolt pakume:
• huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd
• meeldivat ja toetavat meeskonda
• mitmekesiseid tööülesandeid
• konkurentsivõimelist töötasu
• tööaega graafiku alusel
• võimalust töötada osalise tööajaga

Töökohale kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja 
motivatsioonikiri hiljemalt  21. aprill 2014 (k.a) e-posti aadres-
sil tallinnaturud@tallinnaturud.ee
Asukoht Tallinn-Lasnamäe, Punane 48a
Lisainformatsioon: tallinnaturud@tallinnaturud.ee, 
tel 615 0054

Tallinna Turud on Tallinna Ettevõtlusameti hallatav asutus, 
mille tegevusvaldkonnaks on Tallinna munitsipaalturgude 
haldamine ja arendamine. Asutuse koosseisu kuuluvad Nõm-
me turg, Mustamäe turg, Kalaturg, Lilleturg ja Lasnamäe turg.

Lasnamäe turul avatav munitsipaalkauplus pakub tööd

mÜÜjA-KASSiiriLe

Põhilised tööülesanded:
• klientide teenindamine kassas ja müügisaalis
• sortimendi ja saadavuse tagamine
• klientide nõustamine ja abistamine
• kaupade vastuvõtt ja väljapanekute tegemine
• muud ametijuhendist tulenevad kohustused
Nõudmised kandidaadile:
• varasem kogemus klienditeenindajana
• suur töötahe, ausus ja kohusetunne
• vähemalt keskharidus
• tulemustele orienteeritus
• hea suhtlemisoskus
• huvi õppida ja areneda
• eesti ja vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil
omalt poolt pakume:
• huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd
• meeldivat ja toetavat meeskonda
• korralikku väljaõpet ja koolitust
• konkurentsivõimelist töötasu
• tööaega graafiku alusel

Töökohale kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja 
motivatsioonikiri hiljemalt  21. aprill 2014 (k.a) e-posti aad-
ressil tallinnaturud@tallinnaturud.ee
Asukoht Tallinn-Lasnamäe, Punane 48a
Lisainformatsioon: tel 615 0054

Sulev järve
linna dendroloog

Tallinnas on kehtestatud puuraieks ja hool-
duslõikuseks loa andmise tingimused ja 
kord, mille kohaselt peab kinnistu oma-
nik oma maal seisva puu mahavõtmiseks 
või elusate okste eemaldamiseks taotlema 
Tallinna Keskkonnaametilt vastava loa. 
Raieluba pole vaja vaid siis, kui tegemist 
on viljapuuga või noore, alla 8 cm rinnalä-
bimõõduga puukesega, küll aga kuivanud 
puude puhul.

Raie- või hoolduslõikusloa saamiseks peak-
site toimima järgmiselt:
• Vaadake üle oma kinnistul olevad 

puud – eelkõige need, mis kasvavad 
tänava, elamu ja õhuliinide läheduses 
– kas nende seisund on teie hinnangul 
viimastel aastatel halvenenud või on 
näiteks mõni oks õhuliinidesse kasva-
nud. Kui oma tarkusest jääb vajaka, 
pidage nõu mõne puuhoolduse asja-
tundjaga.

• Saatke meile vormikohane taotlus 

kas puude raieks või mõnede okste 
eemaldamiseks (hoolduslõikuseks). 
Kõige lihtsam on seda teha e-teenuse-
na Tallinna kodulehel oleva raielubade 
andmekogu kaudu (http://raie.tallinn.
ee/). Taotluse võite  kirjutada ka lin-
nakantselei teenindusbüroos ja linna-
osade teenindussaalides saadaolevale 
spetsiaalsele plangile.

• Kui teie kinnistu on kaasomandis, 
lisage väljavalitud puude raieks või 
oksalõikuseks kohe enamuse kaasoma-
nike kirjalik nõusolek. 

• Kui puu kasvab ühistu territooriu-
mil, siis tuleb selle raie- või hooldus-
vajadust arutada vastavalt kas ühistu 
üld- või juhatuse koosolekul ning pro-
tokoll tehtud otsusega saata koos taot-
lusega meile.

• Kui elujõuline puu tuleb raiuda seo-
ses ehitustöödega, siis peate taotlusele 
lisama koopia ehitusloast ja kinnistu 
asendiplaanist ning lisaks sõlmima 
Tallinna Keskkonnaametiga lepingu 
ettenähtud koguse uute puude istuta-
miseks.

• Kui puu on väljaspool kinnistut kas 
linnaosa või kommunaalameti poolt 
hallataval maal, siis pöörduge oma 
sooviga vastava haljastuse spetsialisti 
poole.

Tallinna Keskkonnaameti spetsialisti koha-
letulek, puude ülevaatus ja loa väljastamine 
on tasuta, küll aga tuleb raie- või lõikustöö 
tellida ja kinni maksta maaomanikul.
Väljastatud load on kõigile näha Tallinna 
kodulehel raielubade andmekogus.

Murdunud puudele 
raieluba ei vormistata
Üksikutel erijuhtudel võib oma maal oleva 
puu maha saagida ja koristada ka ilma tava-
pärase raieloata. See on kinnistuomanikul 
lubatud vaid siis, kui puu on pikali kukku-
nud, tormi või lume poolt tugevasti kahjus-
tatud või muul viisil avariiohtlik. Sellistest 
puudest tuleb kohe kirjalikult teatada Tallin-
na Keskkonnaameti üldmeilile keskkonna-
amet@tallinnlv.ee või haljastuse osakonda. 

Ohvriabikeskuses 
saab inimene es-
mast nõustamist 
ja emotsionaalset 
tuge. Nõu võib 
küsida ka telefoni 

või  e-maili teel. Inimene võib soovi kor-
ral jääda anonüümseks. Juhtum arutatakse 
ohvriabitöötajaga läbi ning otsustatakse, 
mida edasi teha. Ohvriabitöötaja annab 
informatsiooni erinevatest abisaamise või-
malustest, juhendab ja toetab suhtlemisel 

riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega 
ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osu-
tuvate asutustega.
Ohvriabi keskendub just ohvrile ja tema 
vajadustele ning teeb koostööd politseiga, 
kes on hästi informeeritud ohvriabikeskus-
te tööst. Kuriteoohvritele on Ohvriabi kau-
du võimalik hüvitada ka psühholoogilise 
abi kulu.
Ohvriabikeskus teeb ka preventiivset tööd 
loengute kujul (kuidas mitte langeda ohv-
riks erinevates olukordades nt. välismaale 

tööle minemisel, tänaval, koolis, perekon-
nas jne).

Kohalik ohvriabikeskus asub ida Tallinna 
Politseiosakonnas aadressil Vikerlase 
14. Vastuvõttupäevad on esmaspäev kell 
9:00-12:00 ja 13:00-18:00, kolmapäev, 
reede kell 9:00-12:00 ja 13:00-16:00. 
Vastuvõtte korraldab ohvriabitöötajad 
riina Laane  telefon: 600 9059 või 526 
1171;  e-mail:
riina.laane@sotsiaalkindlustusamet.ee

DETAILPLANEERINGUD

LASNAmäe VAegKUULjATe TeABePäeV 
kolmapäeval 14. mail 2014

Uued kuulmisabivahendid ja mitmesugused vajalikud signaliseerimis- ja häireseadmed kasutamiseks tööl ja kodus

Teabepäeva korraldavad:  LASNAMÄE SOTSIAALKESKUS   www.lsk.ee    
  KADRIMARDI OÜ   www.kadrimardi.ee

                       
Kohtume: Lasnamäe Sotsiaalkeskuses, algusega kell 12:00  Killustiku 16, Tallinn 11414    

Info: 5115340



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

Firma Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele toidupoodides. Täiendav info 
telefonil 503 3532; 602 2706

Müün mahekartulit. Kojutoomine tasuta. 
Tel 56 57 3333

KeeLeÕPe - iNgLiSe, Soome, rooTSi! 
individuaaltunnid ja minigrupid kajavahi@hot.ee 
www.kajavahikoolitus.ee 

KAArdid eNNUSTAVAd Tel. 900 1727, 24H, 
h.1,09 €/min

Keha trimmi: www.olimp.ee

Arvuti probleemide lahendamine tel. 5647 7487

KUULUTUSED
Meespensionär otsib koduabilist (Ümera 2) 
tel. 5615 7450, 6375 7842 

Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075

Õigusbüroo ostab eraisikute võlgnevusi (v.a 
alimendid) mis on dokumentaalselt tõestatud. 
Kogemused ka sissenõudmisega Soomes, tegutseme 
üle riigi. facebook.com/riivitslegal, Tel. 527 8307

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi 
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151 
Vaata meid Facebook`ist: Nagusul OÜ

Müüa soodsalt talusea liha ja suitsulihatooteid koju 
toomisega. 5070150 Raivo

TÄHISTA PEREKONDLIKKE SÜNDMUSI, 
TÄHTPÄEVI ja FIRMAÜRITUSI Läänemaal 
Nõval Roosi Turismitalus. Tel. 518 2718, 
www.hot.ee/roositurismitalu, 
roositurismitalu@hot.ee
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Kandideerimiseks saada CV: 
personal@rkiosk.ee. Lisainfo saamiseks vaata 
kodulehte www.rkiosk.ee või helista 
personaliosakonda numbril  633 6056.

R-kiosk on Eesti turul sissetöötanud jaekontseptsioon ning tegutsenud siin pea 20 aastat. Oleme oma 
110 kioskiga suurim jaekett, andes tööd ligi 400 inimesele. Teame, et R-kioski edu võtmeks on töötajad 
leti taga, kes pakuvad meie klientidele personaalset, kiiret ja sõbralikku teenindust. 

...kus Sinu ülesanneteks on: 
 klientide kiire ja sõbralik teenindamine
 aktiivne müügitöö
 kaupade väljapanek
 töökohas puhtuse ja korra tagamine

...ja meie pakume Sulle:
 lisaks põhipalgale müügitulemustest sõltuvat tasu
 huvitavat ja mitmekesist tööd rahvusvahelises ettevõttes
 põhjalikku väljaõpet ja järjepidevaid koolitusi

 toetavat ja sõbralikku meeskonda
 põnevaid müügivõistlusi ja ühisüritusi
 karjäärivõimalusi ja eneseteostust nii kioskites kui peamajas
 erinevaid soodustusi ja hüvesid

OOTAME SIND 
KANDIDEERIMA!

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�kut 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.

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.

Mahtra Hostel

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

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

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!



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! www.kikas.ee    facebook.com/kikaseesti

Kikase väike kotlet on müügil igas
hästivarustatud kaupluses.

Korralik kõhutäis!

Kikase väike kotlet sobib hästi igapäevasele

toidulauale, teda võib grillida, soojendada

pannil või piknikul võileiva vahele panna.

Kikase lihatooted on puhta ja koduse

maitsega – nii head, nagu ise tehtud.

Meie pere lemmik on Kikase väike kotlet.

Lemmikloomatarvete uued 
kauplused RIO 

Asuvad aadressil 
Pae 76,  Lasnamae Turg

Paasiku 2A, Grossi keskuses
Randvere tee 115, Hotell Ecoland, 

Grossi keskuses
Sütiste tee 28, Maxima keskuses

Ootame  kliente!

Kuulutuse esitamisel -  allahindlus 
kõikidele kaupadele – 7%  

Laupäeval 03.mai kell 13.00Laupäeval 03.mai 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!

Iga laen on �nantskohustus. 
Palume kaaluda oma otsust hoolikalt!
Tutvuge tingimustega meie kodulehel 

www.odavlaen.ee ja vajadusel 
konsulteerige meie spetsialistidega!

Näide: 10 000 € 5 aastaks –
keskmise kulukuse määr 15,8%

Kevad käes!
Kuni 31. maini lepingutasu 0  €
Esimene kuu ilma makseta!
Laenud alates 10 000 €
esimesed kaks kuud ilma makseta

www.odavlaen.ee 
Tel 6 777 888, 555 80111, Narva mnt 13, Tallinn



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

Anna Mirskaja
55 609 520
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!

MÜÜGIL 120 MUDELIT KOGU PERELE

Vaata  www.author.ee Internetimüük: author@author.ee

2012, 2013 MUDELID -20%

VALIK LASTERATTAID
TROPHY 26”

TRACTION CLASSIC ASL

900 € 460 €

VECTRA 26” ENERGY 20” MELODY 20” MATRIX 24” MAVERICK 16”

290 €290 € 270 € 290 € 300 € 150 €
230 €230 € 225 € 230 € 240 € 99 €

Author Esinduskauplused Tallinnas:

Tartu mnt 171, Mõigu, tel 609 0620 | 
Mehhaanikud tel 609 0741 |  
Avatud: E-R 10-19, L 10-16, P suletud

Smuuli tee 43 Maksimarketis, 
tel 609 9928 |  (endine Peterburi tee 62a) 
Avatud: E-R 10-19, L 10-17, P suletud

UUS TREND  

mtb 29”
AUTHOR SPORT LADY



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

Sanitaartehnilised tööd ühistule!

UUDIS!
Individuaalne küttekuluarvestus (SIEMENS)

40016 aastat ja  ühistut!     Küsige pakkumist!

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

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

Forelli 12, Tallinn
Tel 656 3755, 

508 74 35

www.seko.ee
 info@seko.ee

HUMANA

Vikerlase 19, 
Vikerlase kaubanduskeskuse 2. korrusel
Rohkem infot telefonil 55612372 või
www.humanae.ee 

VIKERLASE kaupluses 
28. aprill- 3. mai

E kõik 2,5 €
T kõik 2 €
K kõik 1,5 €
N kõik 1,5 €
R kõik 1€
L 5tk 3 €
P suletud

AITAN LEIDA
OSTJA VÕI
ÜÜRILISE
TEIE KINNISVARALE.
Nord Property kinnisvarabüroo 
pakub Teile:
• Professionaalse fotograafi fotosid
• Tasuta eelhinnangut igale objektile
• Juriidilist tuge kõikide tehingute osas
• Kiiret müügiprotsessi
• Soodsat vahendustasu

Aivar Palandi +372 5694 5655
aivar.palandi@nordproperty.ee

W W W. N O R D P R O P E R T Y. E E

LASNAMÄE ÜLDGÜMNAASIUM 
AVAB 2014. AASTA 1. SEPTEMBRIST 

INTEGRATSIOONIKLASSI 
ÕPILASTELE, 

kes 1.-3. klassini on õppinud vene 
õppekeelega koolide keelekümblusklassides 

ja soovivad alates 4. klassist jätkata 
õpinguid eesti õppekeelega koolis. 

Õpilaste registreerimine integratsiooniklassi 
toimub kuni 9. juunini 2014 kooli 

telefonil 6366 091 
tööpäevadel kell 9.00 – 14.00.

Klass avatakse piisava arvu
soovijate korral (24 õpilast)

Asume Narva mnt 13, III korrus.
Tähelepanu! Iga laen on finantskohustus. Mõtle oma otsus hoolikalt läbi, tutvu laenulepingu tingimustega ja vajadusel

pea nõu meie asjatundjatega. 5000 euro laenamisel viieks aastaks keskmine krediidikulukuse määr on 16,37%.

 Tallinnas 

Helista
ja küsi 

täpsemalt!

Tutvu kuumaksega v : alides laenusumma ja perioodi 

Lisainfo: www.alg.ee  6 14 33 22või

1 500 € 3 000 € 15 000 € 20 000 € 30 000 €

3 a. 52 € 104 € 520  € 693 € 1 040 €

5 a. 36 € 71 € 357 € 476 € 714 €

9 a. 25 € 51 € 254 € 338 € 508 €

- 20 edukat aastat Eesti laenuturul!
ü
ü
ü
ü

 

 

 

 

Kinnisvaralaen alates  1 500€
Laenuintress alates 15% laenujäägilt
Olemasolev laen ei ole takistuseks 

Laenude refinantseerimine 

PArim VALiK HAUAKiVe 
jA TeiSi grANiiTTooTeid 
grANiTo KiViTÖÖSTUSe 
TeHASePood
Linnamäe tee 17/19  
www.granito.ee  tel 58 515 999   
T-R 9-18 : L 10-15 

 
 

 

 

 
 

 

Maxima Eesti OÜ 
pakub tööd järgmistele 

ametikohtadele:

Tallinna Maxima XX/X kauplused:
•	 MÜÜJA-KASSAPIDAJA
•	 LETITEENINDAJA
•	 SAALITÖÖTAJA

 Viimsi Maxima X kauplus:
•	 LETITEENINDAJA
•	 MÜÜJA-KASSAPIDAJA
•	 SAALITÖÖTAJA

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

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:  
www.maxima.ee   

Täpsema info saamiseks pöörduge 
kaupluse direktori poole või 

Saatke CV: personal@maxima.ee   
tel: 6230690, 6023147


