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Kivila parki rajati 
lillepeenar ja paigaldati 
lauatennise laud

15. mail toimus Kivila pargis 3800 suvelil-
le istutamine, mille tulemusel rajati kaunis 
ning mitmekesine lillepeenar. Samal päe-
val sai pargis avatud ka esimene Lasna-
mäe betoonist lauatennise laud, mida kõik 
linnaosa elanikud saavad vabal ajal tasuta 
kasutada.

Lasnamäel alustati avaliku 
sauna ehitustöödega

16. juunil alustati Lasnamäe sauna ehi-
tusprojekti esimese etapi realiseerimise-
ga, mille raames toimub Pae 19 kinnistul 
asuva vana katlamaja ja selle abiruumi-
de lammutamine.

Ehitusluba lammutustöödeks anti välja 30. 
mail ja vastavalt sõlmitud lepingule peak-
sid planeeritud tööd olema lõpetatud 15. 
juuliks. Töövõtjaks on Nordlin Ehitus OÜ.

Lasnamäe saun on linnaosa elanike jaoks 
kauaoodatud koht, mille ehitamise vaja-
dust toetavad eelmisel aastal läbi viidud 
kampaania „Positiivne Lasnamäe“ tulemu-
sed. Vastavalt detailplaneeringule ehita-
takse saun Pae 19 kinnistule uue hoonena, 
mis peaks avama oma uksed juba järgmise 
aasta alguses. Hoone üldpinnaks kujuneb 
520 ruutmeetrit, millel hakkavad paiknema 
aurusaun, leiliruumid, pesuruumid, riietus-
ruumid, tunnidušš, kohvik ning juuksur. 
Sauna plaaneritud mahutavus on 60 kohta, 
mis jagunevad võrdselt mees- ning naiskü-
lastajate vahel.

Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova 
sõnul edenevad sauna ehitus- ning projek-
teerimistööd plaanipäraselt. „Täna alus-
tasime lammutustöödega ning juba suve 
lõpus, augustikuus, algab sauna uue hoone 
ehitus“, lisas Ivanova.

Lasnamäel avati Eesti esimene Linnapood

Lasnamäel toimus lastekaitsepäevale pühendatud üritus

21. mail avati Lasnamäe turul pidulikult 
Tallinna Linnapood (Punane 48a), kust 
ostja saab linna kõige odavamate hinda-
dega peamisi toidukaupu.

Linnapea Edgar Savisaar märkis pidulikul 
avamisel, et linn on valmis saanud täiesti 
uudse ja rahvale olulist hinnavõitu tagava 
kauplusega. „Linnapoes võite kindlad olla, 
et siin on linna kõige soodsam toidukorv. 
30 toidukaupa ning neli esmatarbekau-
pa on selles kaupluses pidevalt ja kõigile 
ostjatele 10-15% soodsamad. Lähiajal 
käivituvad ka linna ühiskaardi ehk roheli-
se kaardi kampaaniad, mis annavad kaar-
diomanikele veelgi lisasoodustusi.“

Linnapea sõnul tuleb tänases situatsioonis, 
kus inimeste väljaminekud toidule on üks 
suurimaid kulusid pere eelarves, rahvast 
kindlasti üles kutsuda säästlikule tarbimi-
sele. „Linn on teinud siin esimese sammu 
ja pakub võimalust samu kaupu, mis palju-
des teistes jaekettides müügis, siit Linna-
poes soodsamalt osta,“ nentis Savisaar.
Vastavatud Linnapoes on pidevalt müügil 
34 toodet turu kõige madalamate hinda-
dega ja veel ligemale 600 eri toodet, mida 
müüakse turuhinnaga. Kaupluses on leti-
süsteem ehk kaupa tuleb küsida müüjalt.
Tallinna Linnapood on avatud iga päev 
9-19. Kohale saab bussidega 19, 35, 44, 
50, 54, 55, 58, 65.

31. mail, korraldas Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus koostöös linnaosa noortekeskuse-
ga Lasnamäe turu territooriumil (Punane 
48a) lastekaitsepäevale pühendatud üritu-
se, kuhu olid oodatud nii väikesed kui suu-
red lasnamäelased. Meelelahutusliku prog-
rammi raames toimus tuleshow, tehti lõ-
busaid näomaalinguid, loodi õhupallidest 
erinevaid kujusid ning mängis muusika.

Abilinnapea Arvo Sarapuu, Tallinna Turud direktor Tiia-Liis Jürgenson, linnapea Edgar 
Savisaar ja Lasnamäe linnaosa vanem Olga Ivanova avavad Linnapoodi
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Mai lõpus valis Eesti oma esindajad Euroopa parlamenti. Keskerakonda esin-
dab EL seadusandlikus organis vaid üks valituks osutunud isik. Kahjuks sai 
valimispäeva ootamatult soe ilm väga madala hääletamisaktiivsuse põhju-
seks, mis peegeldus ka tulemustes. See tõendab veelkord fakti, et edu võt-
meks on eelkõige valijate aktiivsus, mida tuleb meeles pidada ka järgmi-
se aasta Riigikogu valimistel. Seni aga tegeleme jooksvate probleemidega. 
 
21. mail avati Lasnamäel esimene munitsipaalkauplus. LIPO (Linnapood) 
eesmärgiks on eelkõige madalama sissetulekuga inimeste elu kergendami-
ne kokkuhoiu näol. Seetõttu on poe sortimendis pidevalt 34 esmatarbe kaupa 
teiste kaubanduskettidega võrreldes madalama hinnaga. Kõik ülejäänud kau-
bad on müügil turuhinnaga. LIPO töötab Lasnamäe turu ruumides, aadres-
sil Punane 48A, igapäevaselt 9:00 – 19:00. Sinna on lihtne jõuda bussidega nr.: 
19, 35, 44, 50, 54, 55, 58, 65 ning ühistransport on meil, nagu teada, tasuta. 
 
Kevadel algasid meie linnaosas ulatuslikud teede ehitus- ja remonditööd. Lisaks 
jooksvale remondile viiakse ellu ka erinevate tänavate ning kvartalisiseste alade 
moderniseerimise projekte. Täie hooga käib Kiviriku tänava teekatte ning jalakäi-
jate teede rekonstrueerimine ning parkimiskohtade ehitus. Juuni alguses algasid 
ka kauaoodatud Punase tänava taastamistööd, kuid liiklus sellel tänaval säilitakse 
mõlemas suunas, et tagada ligipääs era- ning avalike objektidele. Lahendatakse ka 
Maxima poe taga oleva Pallasti ja Sikupilli tänavate vahelise lõigu probleem, mil-
lega seoses on linnaelanikud linnaosa valitsusse korduvalt pöördunud. Normaalse 
kanalisatsioonisüsteemi puudumise tõttu kogunevad piirkonnas peale vihma suured 
ja sügavad veelombid, mis aga peale peatrassiga ühendatud veelaua rajamist ning 
uue asfaldi paigaldamist ära kaovad.

Seoses remonditöödega võivad ette tulla ajutised tee- ja/või kiirusepiirangud teatud 
teelõikudel, kuid me väga loodame kõikide liiklejate mõistmisele ja kannatusele. 
 
7. septembril Lauluväljakul toimuvaks Lasnamäe päevaks, mille raames toimub väga 
palju huvitavat, s.h. ka suur lastele suunatud programm, kontserdikava vene kollek-
tiivi „Miraž“ osalemisega, muutub meie linnaosa oluliselt hubasemaks ning ilusa-
maks. Ning mitte vaid värskelt remonditud teede arvelt. Kivila pargis rajati linnaosa 
elanike osalemisel ilus lillepeenar, samuti paigutati ka lauatennise betoonist laud. 
 
Lasnamäe päeva tähistamine on veel kaugel, kuid õitseva sõnajala otsingute, jaa-
nitule, šašlõki ning grillimise ja lõpmatu rõõmuaeg saabub juba paari päeva pärast. 
Kutsun kõiki 23. juunil Jaanipäeva tähistamisele. Kontserdikavas on esinejaid igale 
maitsele – alates rahvalauludest kuni legendaarse ansamblini „Laine“ ning pop-ro-
kini. Tulge igal juhul osalema!

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud!
Lasnamäel lõppes viimaste aastate mahukaim 
heakorrakuu kampaania 

6. juunil 2014 toimus Tallinna Lasteaias 
Laagna Rukkilill Esimene Lasnamäe Pi-
sipõnnide mängu- ja tantsupidu “PÄI-
KESE ALL“. See oli pidu meie väikes-
tele ehk 3-4 aastastele lastele. Lasnamäelt 
osalesid lapsed 10 lasteaiast ja tantsis 15 
rühma ehk väikeseid tantsijaid oli üle 300. 
Peale rongkäiku, mis tegi auringi ümber 
lasteaia ja tantsuplatsi, võtsid vaipadel-
pinkidel kohad sisse tantsulapsed. Lasteaia 
hoov täitus kiirelt pealtvaatajatega kelleks 
olid lapsevanemad, kes olid tulnud vaata-
ma oma laste esimest tantsupidu, mis oli 
väga tore. Sellist siirust ja hingega män-
gu-tantsulusti oli väga soe ja hea vaadata. 
Lisaks väikestele tantsijatele esinesid 2 va-
nemat rühma: Seli lasteaia vanema rühma 
temperamentne tants ja  Laagna Rukkilille 
vanema rühma tants – teenisid nii väikeste 
tantsijate kui pealtvaatajate tulise aplausi. 
Peokava pani kokku Tallinna Lasteaed 
Laagna Rukkilill muusikaõpetaja Sirje 
Hiiet, tantsupeo logo kujundas õpetaja 
Reet Sepp, CD harjutamiseks ja peo viis 
läbi õpetaja Inga Tohver.
Kõik tantsijad said mälestuseks esimese 
pisipõnnide tantsupeo märgi ja kaasa ka 

kingituse Lasnamäe LOV-lt mahla ja Barni 
näol. Samuti pidas oma tänukirjaga Lasna-
mäe LOV meeles kõiki muusikaõpetajaid, 
kelle panus peo õnnestumisse oli suur. Ära 
ei unustatud ka rühmaõpetajaid, kelle iga-
päevase töö ja kordamise tulemusena suut-
sid väikesed lapsed suurepäraselt ringis 

tantsida ja tantsujooniseid kujutada.
Taaskohtumiseni järgmisel pisipõnnide 
mängu-ja tantsupeol „Päikese all“,

Merike Plutus
Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill 
direktor

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

21. aprillist kuni 17. maini kestis Lasna-
mäel mitmekülgne ja mahukas heakorr-
akuu kampaania. Selle raames koristati 
talvine puistematerjal sõiduteedelt ja 
praht tühermaadelt, puhastati elumaja-
de vahelised haljasalad ning likvideeriti 
omavolilised prügilad ja talvekahjustu-
sed haljasaladel.

Kampaania raames korraldati mitmeid üri-
tusi ning koristustalguid. Suuremad talgud 
toimusid 10. mail Pirita jõeoru maastiku-
kaitse alal (Hooldekodu ja Priisle tee ris-
til), kus oma panuse andsid nii Lasnamäe 
linnaosa elanikud, korteriühistute esinda-
jad, skaudid, linnaosa valitsuse töötajad, 
Vahipataljoni sõdurid kui ka paljud teised, 
kes pidasid maastikukaitseala eest hoolit-
semist tähtsaks.
Lasnamäe haljasalasid käisid koristamas 
ka Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ja 
Ericsson Eesti AS töötajad, Jehoova tun-
nistajad ning Skaudilipkond „Siil“. Samuti 
abistas linnaosa valitsus aktiivseid korteri-
ühistuid, kes koristasid oma maja ümbrust 
ja linna maad (kokku 7 korteriühistut).

Heakorrakuu kampaania jooksul sai 
prahist koristatud 95,3 ha Lasnamäe 
linnaosa majadevahelisi haljasalasid. 
Möödunud talgute ning koristustööde 
tulemusena koguti ning viidi jäätme-
käitlusesse 162,3 tonni mitmesuguseid 
jäätmeid ja 11,6 tonni vanu rehve. Suu-
red tänud kõigile, kes aitasid kaasa lin-
naosa territooriumi puhastamisele.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus tänab kõiki, 
kes aitasid kaasa linnaosa territooriumi 
puhastamisele. Lisaks tänatakse sujuva 
koostöö eest pikaajalisi partnereid BLRT 
Refonda Baltic OÜ ja Upakkterminal EV 
OÜ, kes andsid tasuta kasutada konteine-
reid ning ASi Kuusakoski, kes võttis tasuta 
vastu vanu autorehve.

Juunikuu alguses lõppesid Lasnamäel ma-
hukad liivavahetamistööd. Liiv vahetati 
välja 34 lastemänguväljakul ning liivakas-
tis. Tööd puudutasid mitmeid Lasnamäe 
asumeid ning kokku paigaldati 361 tonni 
uut liiva, kusjuures kõige mahukam väl-
javahetus toimus Vormsi tänaval asuval 
peremänguväljakul, kuhu viidi 150 tonni 
uut liiva.

Lasnamäel korraldati 
liiva vahetamine laste mänguväljakutel

Toimus esimene pisipõnnide mängu- ja tantsupidu

Tallinna linna ombudsman

Lasnamäel avati mälestuskivi sõja 
ajal deporteeritud juutidele

Hea tallinlane!
Igal isikul, kelle arvates on Tallinna linna 
ametiasutuses rikutud tema põhiseaduslik-
ke õigusi ja vabadusi ehk koheldud teda 
hea halduse tava vastaselt (nt on käitutud 
ebaviisakalt, viivitatud vastamisega või 
jäetud vastamata, antud puudulikku või 
tegelikkusele mittevastavat teavet jms) on 
õigus pöörduda suuliselt või kirjalikult lin-
na ombudsmani poole.
Pöördumised on tasuta.

Vastuvõtuajad on:   
Esmaspäeviti: 14.00 – 17.00;
Teisipäeviti: 10.00 – 12.00;
Kolmapäeviti: 14.00 – 18.00;    

7.mail, Narva maantee ja Lavamaa tänava 
nurgal avati 1944.aasta mais Tallinnasse 
deporteeritud prantslaste mälestusele pü-
hendatud mälestuskivi. Lasnamäe Linna-
osa Valitsuse poolt asetasid mälestuspärja 
Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja Las-
namäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus 
Riibe.

Neljapäeviti: 10.00 – 12.00;                        
Reedeti:  10.00 – 12.00;

Linna ombudsmani abitelefonil 6 943 292 
saab kokku leppida ka teistes vastuvõtuae-
gades.
Linna ombudsmani büroo e-posti aadress 
on: ombudsman@tallinnlv.ee

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

Ilusat suve soovides,      

Tallinna linna ombudsman Jüri Kaljuvee     

Linnapea Edgar Savisaar ja Lasnamäe linnaosa 
vanema asetäitja Jaanus Riibe asetavad mälestuspärja
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2014. aasta juulikuus tähistab Tallinna 
Botaanikaaia rosaarium suurt juubelit. 50 
aastat tagasi istutati esimesed roosid vast-
valminud rosaariumi ja samal aastal sai 
esimeste roosiõite ilu nähtavaks ka külas-
tajaile. Hetkel kasvab rosaariumis umbes 
660 roosisorti, millest mitmed on aretatud 
Eestis. Näeme akadeemiku Johan Eichfel-
di, bioloogiakandidaadi Vello Veski, aed-
nike-aretajate Aili ja Uno Kivistiku ning 

aednike Ferdinand Laaseri ja Mart Ojasalu 
aretisi.
Traditsiooniliselt toimuvad ka 11.–13. juu-
lini Roosipäevad. Roosihuvilistele toimu-
vad rosaariumis tasuta ekskursioonid, mis 
viivad külastaja tutvuma roosimaailma va-
nade ja uute moevoolude, värvide, lõhnade 
ning vanade ja uute sortidega.
Täpsem programm ja rohkem infot 
www.botaanikaaed.ee

Kes peavad biolagunevaid jäätmeid ko-
guma? 
Tallinna jäätmehoolduseeskiri kohustab 
biolagunevaid jäätmeid koguma eraldi 
konteinerisse kõigis elamutes, kus on vä-
hemalt 10 korterit ning kinnistul, mis ei 
ole elamumaa sihtotstarbega, tuleb biola-
gunevaid jäätmeid koguda liigiti, kui bio-
lagunevaid jäätmeid tekib nädalas enam 
kui 20 kg või kui kinnistul tegutseb vä-
hemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, 
sh restoran või muu samalaadne toidutee-
nust pakkuv ettevõte, või lasteaed, kool 
või haigla, milles on vähemalt 112 kohta. 
Toitlustettevõtetes tuleb lisaks köögi- ja 
sööklajäätmetele koguda tekkekohas toi-
duõli- ja rasva.

Kust saada konteiner?
Biolagunevate jäätmete konteineri saami-
seks tuleb pöörduda  jäätmevedaja poo-
le või soetada endale see ise. Konteineri 
määrdumise vältimiseks on võimalik veda-
jalt tellida biolagunevast materjalist voo-
derduskott, mis paigaldatakse pärast igat 
tühjendamiskorda. Konteineri korrashoiu 
ja puhtuse eest vastutab jäätmevaldaja, 
kuid lepingu alusel on võimalik konteineri 
hooldus üle anda vedajale.

Mida panna biolagunevate jäätmete 
konteinerisse?        
Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb 
panna:
• Liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puu-

viljad, köögi- ja puuviljade koorimis-
jäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pa-
garitooted ja kondiitritooted, juustud, 
või ja margariin ning muud tahked 
toidujäätmed.

• Majapidamispaber, pabersalvrätid, 
kohvipaks, paberfiltrid, teepakid.

• Toataimed ja lõikelilled.

Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei 
tohi panna:
• Toiduõli, piima, hapupiima, suppi, 

kastmeid ja muid vedelaid toite ja toi-
duaineid.

• Vedelikke. 
• Suuri konte.
• Kilet, metalli, klaasi, tuhka, suitsuko-

nisid, pakendeid, vahatatud ja kileta-
tud pappi ja muid bioloogiliselt mitte-
lagunevad jäätmeid.

Enne kui viid biolagunevad jäätmed 
konteinerisse, pakenda nad biolagune-
vasse kotti või vala lahtiselt vooderdatud 
konteinerisse. Kindlasti ei tohi kasutada 
musta või läbipaistmatut kilekotti. Kui 
konteiner on korralikult suletav, jäätmed 
nõuetekohaselt pakendatud ning kasuta-
takse konteineri vooderduskotti, ei kujuta 
biolagunevate jäätmete liigiti kogumine 
ohtu tervisele ega kaasne sellega haisu või 
muid ebameeldivaid ilminguid.

Miks ma ikkagi pean prügi sortima, 
mida see mulle annab?
Jäätmete sortimisel on kolm igale inimese-
le olulist põhjust:
• see on keskkonnasõbralik tegu, mille 

tulemusena saab materjale taaskasu-
tada ning kokkuvõttes hoitakse kokku 
loodusressursse;

• inimeste keskkonnateadlik käitumine 
parandab otseselt meie kõigi elukesk-
konda – toimiv jäätmekäitlussüsteem 
hoiab metsaalused prügist puhtad 
ning tagab, et meie tervist ei kahjus-
taks näiteks keskkonda sattunud oht-
likud jäätmed;

• sortimine vähendab segaolmejäätme-
te kogust märgatavalt, vähenevad ka 
segajäätmete käitlemise kulud. 

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda 
linnaosa valitsuse või Tallinna Keskkon-
naameti jäätmehoolde osakonna poole. 
Järelevalvet jäätmete liigiti kogumise üle 
teostab Munitsipaalpolitsei ja Tallinna 
Keskkonnaamet.

LINNAOSAVANEMA ASETÄITJATE RUBRIIK

SOTSIAALKESKUS

NOORTEKESKUS

Lasnamäel toimus ülelinnaline õpilaskonverents 
„See on minu jaoks turvalisus“

Lasnamäele ehitatakse linnaosa saun

Tallinna Botaanikaaia rosaarium 
tähistab 50. juubelit

Biolagunevate jäätmete 
liigiti kogumine on kohustuslik

Öörahureform muudab 
jäätmeveo aega

meste peale, kelle jaoks tuleb eraldi tunni-
dušš. 

Uue sauna asukoht on Pae pargi lähedu-
ses, kus on värske õhk ja meeldiv roheline 
keskkond. Seal käib pidevalt palju tervises-
portlasi ja tulevikus on mugav tulla jooksu-
ringilt, kepikõnnilt või talvel ka suusarajalt 
otse sauna, veidi higistada ja seejärel end 
puhtaks pesta. Suve teises pooles valmib 
projekt ning augustis soovime alustada 
ehitustöödega. 

Tallinnas on pikk sauna traditsioon. 1970.
aastatel tegutses üle linna 10 sauna, nende 
hulgast olid hinnatuimad Kalamaja saun, 
Valdeku saun, Veerenni ja Tartu mnt saun. 
Usun, et Lasnamäe saun võetakse linnaosa 
elanike poolt hästi vastu ja see kujuneb po-
pulaarseks. 

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa 
vanema asetäitja

Möödunud aastal teh-
ti korda Kesklinnas 
asuv Raua saun ja 
avati ka Nõmmel uus 

saun. Mõlemad avalikud saunad on osutu-
nud populaarseteks. Kui eelmisel aastal ko-
gusime linnaosa elanike ideid „Lasnamäe 
positiivne programm 2014 – 2018“ raames, 
siis paljud elanikud kirjutasid, et linnaossa 
tuleb rajada saun, millega tagatakse lasna-
mäelastele kvaliteetne ja kaasaegne sau-
nateenus kodulinnaosas. Ettepanek pälvis 
toetust ja oli elanike suur soov. Nüüd on 
sauna ehitamise plaanid saanud konkreet-
semaks ja loodame sauna avada 2015. aas-
ta märtsiks. 

Saun treenib ja karastab organismi ning 
parandab selle kohanemisvõimet. Sauna 
kasulikkusest räägivad teadlaste uurimu-
sed, mis tõendavad sauna positiivset toi-
met nii haigetele kui ka tervetele. Arstide 
sõnul on mõõdukad saunaprotseduurid 
head neerudele, hüpertoonia ja stenokardia 
haigetel alaneb vererõhk, vähenevad üle-
väsimuse nähud ning soodustab haavade 
paranemine. Saunatamist soovitatakse ka 
neile, kes põevad kroonilist polüartriiti, is-
hiast, radikuliiti ja erinevaid ainevahetus-
haigusi. Sauna kasulikkus on üldtuntud ja 
meie kliimas saanud ka elustiili ja kultuuri 
osaks.
Uues avalikus saunas saab korraga sauna-
mõnusid nautida 60 külastajat. Eraldi osa-
konnad on naistele ja meestele, mõlemas 
saab olema nii leilisaun kui ka aurusaun. 
Mõeldud on ka ratastooliga liikuvate ini-

Möödunud kuul toimus Tallinna Pae 
Gümnaasiumis ülelinnaline õpilaskon-
verents „See on minu jaoks turvalisus“, 
kus osales üle 150 õpilase 10.-11. klassi-
dest mitmest pealinna vene õppekeelega 
koolist. 

Konverentsi põhisuunaks oli turvalisus ja 
riskikäitumisega seonduvad ohud koolis 
ning meie ümber. Ürituse mahuka prog-
rammi raames käsitleti olulisi teemasid 
nagu uimastiennetus, vigastuste vältimi-
ne, tule- ja veeohutus, internetis peituvad 
ohud, aga ka tervisliku toitumise ja liiku-
mise küsimusi.
Ettekannetega esinesid õpilastele oma ala 
spetsialistid ning asjatundjad Politsei- ja 
Piirivalveameti Põhja prefektuurist, Pääs-
teameti Põhja päästekeskusest ja deminee-
rimiskeskuse Põhja-Eesti pommigrupist, 
MTÜdest Living for Tomorrow ja Parim 

Tervis, My Fitness ASist ning Tallinna Pae 
Gümnaasiumi õpilased.
Konverentsi toetasid Eesti Haigekassa, 

Kolme aasta eest võttis Riigikogu vastu 
korrakaitseseaduse, mis muudab alates 1. 
juulist senist öörahu korda. Kui praegu 
algab öörahu kell 23.00 ja kestab kella 
7.00-ni, siis alates 1. juulist kehtib töö-
päeviti öörahu kella 22.00-st kuni 6.00-ni 
ning reedeti ja laupäeviti (puhkepäevale 
eelneval ööl) kella 00.00-st kuni 7.00-ni. 
Öörahu ajal on keelatud tekitada häirivat 
müra või valgusefekte. Piirang ei kehti 
Eesti Vabariigi aastapäeval, jaanilaupäeval 
ja uusaastaööl.

Seadusemuudatus mõjutab ka jäätmeveo 
aega Tallinnas, kuna Tallinna jäätmehool-
duseeskirja järgi ei ole elurajoonides jäät-
mevedu lubatud öörahu ajal. Seega võivad 

jäätmevedajad hakata alates 1. juulist jäät-
meid vedama tööpäeviti alates kella 6-st 
hommikul. Turismihooajal on Vanalinnas 
juba praegu jäätmevedu erandkorras luba-
tud alates kella 6-st, et turistid ja jäätme-
veokid üksteist segama ei hakkaks.

Muudatuse tõttu palub Tallinna Keskkon-
naamet pöörata tähelepanu sellele, et jäät-
mevedaja saaks alates 1. juulist jäätmema-
hutile veopäeval ligi alates kella 6-st hom-
mikul. Lisaks tasub vajadusel üle vaadata 
jäätmemahuti, et see oleks terve ja puhas 
ning võimalikult kergesti leitav. 

Lisainfo: Janne Kallakmaa, tel 616 4012, 
e-post janne.kallakmaa@tallinnlv.ee  

Lasnamäe Sotsiaalkeskus (Killustiku 16) ja Lasnamäe 
Sotsiaalkeskuse laste päevakeskus (Katleri 2a) on 

suletud 7. juulist kuni 3. augustini 2014.

Lasnamäe Noortekeskuses jätkub 
stuudiotesse ja huviringidesse

 registreerimine 2014/2015 õppeaastal

•	 Loovusstuudio (7-10 a.);
•	 Scrapbooking (14-18 a.);
•	 Savistuudio (7-16 a.);
•	 Estraadi lauluring (7-26 a.);
•	 Matemaatika (5-12 klass);
•	 Tantsustuudio “Star Dance” (7-14 a.).
•	 Hispaania keel algajatele

Registreerimine ja lisainfo telefonidel 6328814, 55567784 või e-posti teel 
lasnamae@noortekeskus.ee. Lisainfot stuudiote ja huviringide kohta leiab 
koduleheküljel www.noortekeskus.ee.

NB! Lasnamäe Noortekeskus ei tööta ajavahemikul 21.06-03.08. 
Järgmine linnalaagri vahetus toimub 11-15. augustil.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Las-
namäe Linnaosa Valitsus ning My Fitness 
AS.
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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

Juunikuu üritused:
28.06 kell 17.00 Idamaade Tantsustuudio Alexandria 10. hooaja lõpukontsert “Isis 
Mystery”. Pilet 7€

Näitus:
3.06 - 29.06 MTÜ Radiola “Tikandid, maalid loodusest.”

Piirkonnakonstaabli vastuvõtt Lasnamäel

Õppijatele 6 400 eurot

Meeldetuletuseks mopeedijuhtidele

Teade detailplaneeringutest 
Lasnamäel:

Tallinna Linnavalitsus otsustas 04. juu-
ni 2014 istungil korraldusega nr 880-k 
võtta vastu Paneeli tn 11 kinnistu ja 
lähiala detailplaneering, TT ARHITEK-
TUURIBÜROO OÜ töö nr DP-11-12-07, 
millega on kavandatud Lasnamäe linna-
osas 0,28 ha suurusel maa-alal asuva Pa-
neeli tn 11 kinnistu sihtotstarbe muutmine 
elamumaast äri- ja tootmismaaks, krundile 
ehitusõiguse määramine kuni 2-korruseli-
se äri- ja tootmishoone ehitamiseks ning 
juurdepääsutee rajamiseks ühe transpor-
dimaa krundi ja alajaama ehitamiseks ühe 

tootmismaa krundi moodustamine refor-
mimata riigimaast. 
Detailplaneering sisaldab Tallinna Linna-
volikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 
3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” 
muutmise ettepanekut, kuna detailplanee-
ringuga tehakse ettepanek muuta metsa-
de, parkide ja looduslike haljasalade ala 
planeeritava ala ulatuses tööstusettevõtete 
alaks, põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude 
alaks, kus võib paikneda teenindusettevõt-
teid ja asutusi.

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

Alates 20.maist on lähim võimalus piir-
konnakonstaabli vastuvõtule saada Ida 
politseijaoskonnas aadressil Vikerlase 
14 Tallinn. Kiireloomuliste teemade pu-
hul on kõige õigem valida 110 ning pat-
rull kohale kutsuda.

Tähtis teada:
• Alates 20. maist võtavad Mahtra 

konstaablipunkti piirkonnakonstaab-
lid kodanikke vastu Vikerlase 14 Tal-
linn Ida politseijaoskonna majas.

• Vastuvõtuajad teisipäeviti kell 09.00-
11.00 ja neljapäeviti kell 17.00-19.00.

Mahtra konstaablipunktis teostasid ko-
danike vastuvõttu:
Andrei Matrjošin – teenindab aadresse 

Linnamäe tee 10-42, Linnamäe tee 37a-91, 
Ussimäe Muhu, Kihnu, Vormsi, Saaremaa 
pst. Kontakttelefon Vikerlase 14 majas on 
612 4894;
Jekaterina Loik – teenindab aadresse Lin-
namäe tee 1-37, Linnamäe tee 2-8, Kärbe-
ri, Tasuja pst. Seli pst. Kontakttelefon Vi-
kerlase 14 majas on 612 4894;
Sergei Nikiforov – teenindab aadresse 
Mahtra; Peterburi tee 99-101. Kontakttele-
fon Vikerlase 14 majas on 612 4827;
Oksana Runina – teenindab Kivila täna-
vat. Kontakttelefon Vikerlase 14 majas on 
612 4827;
Vitali Vink – teenindab aadresse Lääne-
mere tee, Hooldekodu tee, Narva mnt.170-
176, Priisle tee, Aegna pst. Kontakttelefon 
Vikerlase 14 majas on 612 4827;

Vladislav Grigorjev – teenindab aadresse 
Ümera, Peterburi tee 115 -197e, Rahu tee; 
Peterburi 101A-103. Kontakttelefon Viker-
lase 14 majas on 612 4760;
Igor Netšajev – teenindab aadresse Raadi-
ku tn, Sinimäe tee. Kontakttelefon Vikerla-
se 14 majas on 612 4893;
Jelena Lukitšova – teenindab aadresse 
Tondiraba, Katleri, Paasiku, Martsa tn. 
Narva mnt. 152. Kontakttelefon Vikerlase 
14 majas on 612 4894.
• Vastuvõtu välisel ajal tuleks helistada 

korrapidaja numbril 6124 810, sealt 
edastatakse teemad piirkonna kons-
taablile.

• Pakiliste teemadega tuleks igal juhul 
helistada numbrile 110 või 112 ja kut-
suda kohale patrull. 

Eesti Lastefond soovib jõudu ja visadust 
16-le asenduskodust pärit noorele, kes on 
jõudnud oma õpingutega kõrgkooli. Asen-
duskodudest pärit noorte õpihimu erguta-
takse õppestipendiumiga, kokku jagatakse 
stipendiumiteks 6 400 eurot. Stipendiumi 
annab üle Eesti Lastefondi pikaajaline 
suurtoetaja PwC esindaja Teet Tender 
Tallinna Linnateatris. Lisaks premeerib 
Tallinna Linnateater stipendiaate etenduse 
piletiga, samuti on Oriflame innukalt meie 
stipendiaatide õppimisele kaasa elamas ja 
juba mitmendat aastat saavad noored Orif-
lame toodetega kingikoti.
Eesti Lastefond peab noorte õppimist väga 
oluliseks ja on 25 aastat toetanud oma sti-
pendiumiga asenduskodu noorte õppimist. 

Viimased kümme aastat oleme toetanud ai-
nult kõige tublimaid - neid kes on jõudnud 
kõrgkooli. Kümne aastaga on Eesti Laste-
fondi stipendium tõusnud 191 eurolt 400 
euroni käesoleval aastal.
Eesti Lastefond tänab kõiki Stipendiumi-
fondi toetajaid. Suured tänud asendusko-
dude töötajatele, kes on noori õpihimulis-
tena hoidnud. Eesti Lastefondi juhataja, 
Sirje Grossmann – Loot meenutab veel 
eelmise aasta stipendiumi üleandmisel ühe 
kasvandiku kõnest kõrvu jäänud lubadust: 
“Kui mina rikkaks saan, siis hakkan ka 
Lastefondi sponsoriks!“
Lisateave: 
Sotsiaalministeeriumi andmetel elas asen-
duskodudes 2013. aastal 1026 last. Igal 

aastal võtab kohus umbes 200 lapse emalt-
isalt ära vanemaõigused (2013 - 228 last, 
2012 -193 last), suurem osa nendest lastest 
saab endale asenduskodu ja asendusvane-
mad.
Meie kasvandikud pärinevad Tartu Krist-
likust Noortekodust, Mäe-kodu Lasteko-
dust, Tallinna SOS-Noortekodust, Voka 
Lastekodust, Lepa Lastekodust, Narva 
Lastekodust, Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaal-
keskusest, Keila SOS Lastekülast, Tahe-
va Sanatooriumi asenduskodust, Tallinna 
Lastekodu Maarjamäe keskusest ja Kiikla 
Lastekodust.

Sirje Grossmann-Loot
SA Eesti Lastefondi juhataja

Ilusad ilmad toovad meie teedele ja tä-
navatele järjest rohkem mopeedidega 
sõitjaid ning sobiv aeg on meelde tuleta-
da mõned reeglid selle mootorsõidukiga 
liiklemiseks.
Mopeedi võib juhtida vähemalt 14-aasta-
ne isik, kellel on mopeedi (AM-kategoo-
ria) juhtimisõigus või mistahes kategooria 
mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud 
juhtimisõigus.
Mopeed peab olema kehtestatud korras re-
gistreeritud, sellel peavad olema riiklikud 
registreerimismärgid ning mopeedidele 
laieneb ka kohustuslik liikluskindlustus.
Turvavahendite kasutamisest. Mopeediga 
sõitmisel peab sõitja alati kandma kinni-
rihmatud motokiivrit. Vale on arvata, et 
mopeediga sõitmisel peavad motokiivrit 
kandma vaid kuni 16-aastased sõitjad. 
Vanusepiirang kehtib jalgrattaga, tasa-
kaaluliikuriga ja pisimopeediga sõitjatele. 
Mopeediga sõitja peab motokiivrit kandma 

sõltumata vanusest. 
Teised olulised reeglid on need, mis ütle-
vad kus tohib mopeediga sõita. Mopeediga 
võib sõita sõiduteel, jalgrattarajal või jalg-
rattateel. Kui esimese kahega on asjad sel-
ged (üks on sõidutee ja teine selle osa), siis 
jalgrattateega on asi keerulisem. Jalgratta-
teed, millel tohib mopeediga ja pisimopee-
diga sõita, tähistatakse märgiga nr 431 (vt 
pilti allpool). Eksivad need, kes arvavad, 
et mopeediga tohib sõita ka märkidega 
433-435 tähistatud teedel, sest märgil on 
jalgratta kujutis. Tegelikkuses tähistatak-
se viimase kolme märgiga kergliiklusteid, 
millel tohivad lisaks jalakäijatele liigelda 
jalgrattaga ja tasakaaluliikuriga sõitjad. 
Mopeediga ega pisimopeediga nendel tee-
del sõita ei tohi.     
        

Piirangutest mopeedijuhi liiklemisele. Mo-
peediga ei tohi sõita kõnniteel ja ülekäigu-
rajal, vedada esemeid, mis takistavad juhti-
mist või tekitavad ohtu teistele liiklejatele, 
sõidutada sõitjat, kes ei istu sõitjale ette-
nähtud istmel või ei kanna kinnirihmatud 
nõuetekohast kiivrit. Piiranguid on veelgi, 
kuid eelpool loetletud on need, mille vastu  
kõige rohkem eksitakse. 
Lapse ohutusega on seotud väga oluline 
reegel - alla 12-aastast last ei tohi sõidutada 
mopeedi tagaistmel.
Enne mopeediga sõitma asumist soovitame 
liiklusseaduses tutvuda kõikide mopeediga 
sõitmist korraldavate seadusesätetega. 
Turvalist liiklemist soovides
Ida politseijaoskond

DETAILPLANEERINGUD

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses toimus 17. aprillist kuni 6. maini 2014
Narva mnt 105 // Mäe tn 2, Narva mnt 105a ja 107 kruntide 

detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku ajal esitati kolm vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldavat 

pöördumist. 

Narva mnt 105 // Mäe tn 2, Narva mnt 105a ja 107 kruntide 
detailplaneeringu  avalik arutelu toimub 17. juunil 2014 kell 

16.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54 II korruse saalis 
ruum nr 203.

431

434

433

435



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

Pakume tööd puhastusteenindajatele! Töökoht 
elukoha lähedal, sotsiaalsed garantiid ja ohutud 
töötingimused! Helista meile: 622 8591, 
e-post: personal@puhastaja.ee

Firma Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele toidupoodides. Täiendav info 
telefonil +372 5033 532

AS Eesti Keskkonnateenused võtab Maardusse tööle 
paberi/papi sorteerijaid. 
Helistada tel: 5098245 või 56150072. 

Ostan 2-4 toalise korteri Tallinna piires. Vastan 
kõigile pakkumistele. Tel 58 200 800

Pika heina niitmine trimmeriga, lõikan hekki, saetööd, 
võsalõikus Tallinnas ja Harjumaal.Tel.55547291

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

Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075

KUULUTUSED
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. 527 8307

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

Arvuti probleemide lahendamine tel. 5647 7487

TÄHISTA PEREKONDLIKKE SÜNDMUSI, 
TÄHTPÄEVI ja FIRMAÜRITUSI Läänemaal 
Nõval Roosi Turismitalus. Tel. 518 2718, www.
hot.ee/roositurismitalu, roositurismitalu@hot.ee

Paigaldame tänava- ja äärekive. Samuti graniit-, maa- 
ja paekive.5627 8258 

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

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 (A2 tasemel), 
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.

Seoses töömahu kasvuga otsime oma meeskonda 
TÕSTUKIJUHTE, KOMPLEKTEERIJAID, 
LAOTÖÖTAJAID, PAKKIJAID
Ootame Sind kandideerima, kui Sa oled kohusetundlik, aus ja täpne. Varasem töökogemus laos 
ja/või tootmises ning tõstukijuhi load tulevad ainult kasuks. 

Ettevõte pakub Sulle karjäärivõimalust, konkurentsivõimelist töötasu, häid töötingimusi, 
transporti (Välja tee lattu).

Töökoht asub Välja tee 1, Iru küla, Jõelähtme vald, Harjumaa või Punane 73, Tallinn, Harjumaa 
(kandideerides, märgi juurde, kus Sa soovid töötada).

NB! Töö on vahetustega (k.a nädalavahetused ja öö). 
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile personal@logistikapluss.ee või täida ankeet 
kohapeal. Lisainfo: Tatjana Gusseva 57 704 003 või Jane Kuus 53 088 813

Logistika Pluss OÜ on suurimaid laopidajaid Eestis, kes 
pakub erinevaid logistika- ja tootmisteenuseid rahvusvahe-
listele tööstus-elektroonika suurkontsernidele, toidu-, alko-
holi- ja esmatarbekaupade tootjatele ning maaletoojatele.

Kindel

töökoht!

Pakume tööd: 
•KAUPLUSE JUHATAJALE
•VAHETUSVANEMALE
•VANEMTEENINDAJALE
•KLIENDITEENINDAJATELE
•TRANSPORTTÖÖLISELE
•SAALITÖÖTAJATELE

Kandideerimiseks saada hiljemalt 15.07.2014. a enda CV aadressile 
personal@ogelektra.ee või täida ankeet veebilehel 
www.ogelektra.ee.
Lisainfo telefonil 53 334 530.

Pakume Sulle
• väljaõpet
• kaasaegset töökeskkonda
• tasuta lõunasööki
• konkurentsivõimelist palka
• paindlikku tööaega

EESTI KEELES!KUIDAS TALTSUTADA

Eellinastused Viimsi Kinos 21-22.06 ja 28-29.06
www.viimsikino.ee



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

Edukas karjäär 
algab siin! 
Mehaanikakool

Valdkonnad: 
•	 metall
•	 ehitus
•	 automaatika
•	 auto (autotehnik, autodiag-

nostik, autokeretehnik, auto-
maaler)

Vali eriala, 
millel on tulevik!

www.tlmk.ee

5 1  5 2  0 0 5
Tatjana Sevtsenko 

tatjana.s@pindi.ee

11 aastat kogemust!
Teie maakler Lasnamäel!

ˇ ˇ

Asume Narva mnt 13, III korrus. Tallinnas 
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%.

Tutvu kuumaksega valides laenusumma ja perioodi : 

Lisainfo: www.alg.ee  6 14 33 22või

1 500 € 3 000 € 10 000 € 15 000 €

3 a. 52 € 104 € 347 € 520 €

5 a. 36 € 71 € 238 € 357 €

Helista
ja küsi 

täpsemalt!

- 20 edukat aastat Eesti laenuturul!
Kinnisvaralaen  1 500�alates
Intress alates 15% laenujäägilt
Laenude refinantseerimine
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Maxima Eesti OÜ 
pakub tööd järgmistele 

ametikohtadele:
•	 VAHETUSE VANEM
•	 PEAKASSAPIDAJA
•	 MÜÜJA-KASSAPIDAJA
•	 LETITEENINDAJA
•	 MÜÜJA
•	 KORISTAJA

Ettevõte pakub:
•	 sõidukulu kompensatsiooni
•	 tasuta lõunasöögi
•	 erialaseid tasuta koolitust

Tule ise , kutsu kaasa  oma sõbrad ja saad 
iga kutsutud sõbra eest preemiaks  

45 eurot/brutos! 

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:  
www.maxima.ee

Täpsema info saamiseks pöörduge 
kaupluse direktori poole või

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

HUMANA

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

VIKERLASE kaupluses 
21.-24. juuni
HAPPY HOUERIL
kogu kaup 
    -30%!

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

Kuulutuse esitamisel -  allahindlus 
kõikidele kaupadele – 7%  

Kant!

Keeder!

Overlok!

Kui need sõnad on Sulle

mõistetavad ja tekitavad soovi

õmblustöö kallale asuda, siis võid

just Sina olla see, keda vajame.

Seoses tootmismahtude kasvuga võtame tööle 

kohusetundlikke ja kogemustega 

ÕMBLEJAID

MEELITAME SIND:

•  motiveeriva palgasüsteemiga (töötasu tunnipalga ja tükitöö alusel, 

hea produktiivsuse korral võimalus teenida märkimisväärset lisatasu)

• võimalusega töötada kahes vahetuses (7:00-15:30 ja 

15:30-24:00), vahetused roteeruvad nädala kaupa

• tööga rahvusvahelises ettevõttes 

• soodustustega oma töötajatele 

• transpordiga tööle ja tagasi

Alates 1997. aastast Eestis tegutsev Hilding 

Anders Baltic AS kuulub rahvusvahelisse 

kontserni Hilding Anders International AB, 

mis on Euroopa, Venemaa ja Aasia juhtiv 

madratsite tootja ning opereerib 27-s 

Euroopa ja 13-s Aasia riigis. Ettevõtte 

põhitegevuseks on madratsite ja 

madratsikatete tootmine.

Kontakt : 

tel 624 8055 või 

info.baltic@hildinganders.com

Töökoht asub aadressil:
 

Loomäe tee 10, Rae vald, Harjumaa

Lisainfo:  

www.hildinganders.com 

www.sleepwellbed.com

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

Selle suve hitt
äratab isu!

Kikase grillimeistrite poolt arendatud 
lihatooted on värsked, puhta maitsega ja 
kõrge kvaliteediga, suuretükilise valitud 
pehme lihaga maitsvad palad 
valmivad küpsetades kiiresti!

	  

Kulinaaria OÜ on juhtiv Eestimaine toidutööstusettevõte, mis valmistab laias valikus maits-
vaid valmistoite, salateid, magustoite, kondiitri- ja peolauatooteid.Lisaks pakub Gurmee Ca-
tering peokorralduse täisteenust. Tootmine asub Tallinnas ja annab tööd ligi 300 inimesele. 
Selveri Köök ja Gurmee Catering on Kulinaaria OÜ kaubamärgid. 

Seoses mahu suurenemisega saab tööd:

PAKKELIINIOPERAATOR
Töö kirjeldus 
•	 valmistoodangu pakendamine
•	 pakkeliini hooldus ja korrashoid
•	 gaasikeskkonna pakendamisel gaasisegude koguste ja vahekorra jälgimine ja fikseeri-

mine
•	 toodete markeeringuga seadistamine
•	 inventeerimine
•	 enesekontrollisüsteemi nõuetest kinnipidamine ja rakendamine päevaülessannetest 

lähtudes

Nõudmised kandidaadile 
•	 keskeriharidus
•	 kiirus, täpsus, korrektsus
•	 rutiinitaluvus
•	 eesti keele valdamine vähemalt tasemel B1, 

Ettevõte pakub 
•	 sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat meeskonda
•	 tööd organisatsioonis, kus väärtustatakse inimest ja tema tööd
•	 kaasaegseid töötingimusi pidevalt arenevas töökeskkonnas
•	 erialast täiendkoolitust, kohapealset väljaõppet
•	 Partnerkaardi lisasoodustust (boonuspuntid  ja omatöötaja lisasoodustus)
•	 liitumise võimalust Spordiseltsiga, saad tasuta kui ka soodustingimustel sportimisvõi-

malusi
•	 tublile töötajale lisaks palgale ka lisatasu peale katseaja edukat läbimist 
•	 kolmel korral päevas söögivõimalust

Töökoht asub Tallinnas, tööle asumise aeg: Kokkuleppel
CV saata hiljemalt 22.juuli 2014 aadressile margit.sarrap@selver.eu
või Kulinaaria OÜ, Taevakivi 7b, Tallinn 13619. Kontakttelefon: 6 024 809

reedeni



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

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

Mahtra Hostel

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

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

Lunden Food OÜ 
on Loo alevikus tegutsev toiduainetetööstus.

Pakume tööd 

TOOTMISTÖÖLISTELE 
ja KOKA ABILE

     Töö on vahetustes ja jahedas ruumis. 
Transport tööle ja tagasi tasuta.

Lisainfo tel. 582 058 68

Soovid ettevõttele 
rohkem kliente?

Tutvusta ettevõtet 
Lasnamäe elanikele ja

telli reklaam või reakuulutus
Lasnamäe Lehes!

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

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

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


