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TASUTA

Jaanipäeval toimus
Lasnamäel suurejooneline pidu
23. juunil, toimus Lasnamäel suur meeleolukas pidu, mis oli pühendatud jaanipäeva tähistamisele. Nii nagu eelmisel
aastal, korraldati üritus traditsiooniliselt paljudele linnaosaelanikele tuntud
Paeväljal.
Pidu algas kell 20.00 ja kestis kella üheni
öösel. Kõiki külalisi ootas väga põhjalik
programm. Kontserdilaval lõbustasid oma
kavadega rahvast tantsuansambel Kullaketrajad, muusikaansamblid Ljubava, Mlada

ja Iris ning pop-rock muusika armastajatele tuntud „Tricky Jay“. Peamiseks kontserdiprogrammi maiuspalaks oli aga legendaarse naisvokaalansambli Laine esinemine.
Pidulikku meeleolu lõi ka traditsioonilise jaanilõkke süütamine Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova
poolt.

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae
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Rohelise Pealinna
konkursist võidame kõik
susmaa, Taani, Suurbritannia). Sloveenia
aga liitus sarnaselt Baltimaadega Euroopa
Liiduga alles 2004. aastal ning tegemist
on pindalalt Eestist üle kahe korra väiksema riigiga. Seejuures elab Tallinnas üle
100 000 inimese rohkem kui Ljubljanas.
Seega tõestas Sloveenia pealinna võit, et
läbimõeldult ja järjepidevalt tegutsedes
võime ka meie konkursil edu saavutada.

15. mail möödus juba kaheksa aastat päevast, mil algatasin toonase Tallinna linnapeana Euroopa Rohelise Pealinna idee.
Olen jätkuvalt tänulik Euroopa Komisjonile ja enam kui neljakümnele Euroopa linnale, kes minu visiooni toetasid. Vastasel
korral oleks sümboolselt Tallinna päeval
välja käidud idee jäänud lihtsalt üheks huvitavaks mõtteks paljude teiste seas.
Konkursi täpsemates tingimustes kokkuleppimine vajas veidi aega ja tööd, kuid
juba 2009. aastal kuulutati välja esimesed
kaks Euroopa Rohelist Pealinna – Stockholm (2010) ja Hamburg (2011). Tänaseks
on valitud seitse tiitlivõitjat ning konkursil
on osalenud üle poolesaja linna erinevatest
Euroopa piirkondadest. Kandidaatlinnad
on ka ise olnud väga erineva suuruse ja ajaloolise taustaga, kuid neid kõiki ühendab
soov tagada oma elanikele puhas ja tervislik elukeskkond.
Konkurents Euroopa Rohelise Pealinna
tiitlile on jätkuvalt tihe ning viimasel konkursil osales kaksteist linna. Mul oli samuti
au osaleda jaanipäeval, 24. juunil Kopenhaagenis toimunud auhinnatseremoonial,
kus kuulutati 2016. aasta võitjaks Sloveenia pealinn Ljubljana. Juba teist korda finaali jõudnud Ljubljana linna elanikud ja
linnajuhid on mõistnud pikaajaliste ning
ambitsioonikate keskkonnaalaste eesmärkide olulisust. Ljubljana lähtub oma tegevuses laiapõhjalisest strateegiast “Visioon
2025”, mis hõlmab nii rohelist elukeskkonda, ühistransporti ja energeetikat kui ka
teisi inimeste jaoks olulisi valdkondi.
Sloveenia pealinna Ljubljana võit on mitmes mõttes märgilise tähendusega Eesti
ja teiste hilisemate Euroopa Liidu liikmesmaade linnade jaoks. Seni tulid kõik
Euroopa Rohelise Pealinna tiitli võitjad
vanadest ja jõukatest Euroopa Liidu riikidest (Rootsi, Saksamaa, Hispaania, Prant-

Laste töid esitletakse Lasnamäe linnaosa valitsuses septembris.
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23. juunil toimus Jüriöö pargis võidupüha
tähistamine. Peeti võidupüha kõnesid, üles
oli rivistatud Vahipataljoni auvahtkond, kõlas
rahvuslik muusika, süüdati võidutuli ning

ürituse lõpus said kõik kohalviibijad nautida
tasuta suppi. Lasnamäe linnaosa valitsuse
nimel võttis võidutule vastu ja kõneles
linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe.

Ükski Baltimaade linn ei ole seni nii kaugele jõudnud, kuid Leedu suuruselt teine
linn Kaunas kandideeris juba 2015. aasta konkursil. Tallinn on teatavasti oma
keskkonnastrateegias ja keskkonnakaitse
arengukavas arvestanud 2018. aasta Euroopa Rohelise Pealinna tiitlile kandideerimisega. Esialgu võib see tunduda kauge
eesmärgina, kuid tegelikult tuleb esitada
kandideerimisavaldus koos põhjalike lisadokumentidega juba järgmisel aastal.
Euroopa Rohelise Pealinna konkursi võitja
teatatakse alati poolteist aastat ette, seega
Tallinna tulemus selgub juba 2016. aasta
suvel.
Seni on Eesti linnadest saanud tiitlile kandideerimist kaaluda ainult Tallinn, sest
konkursil osalejatele kehtis 200 000 elaniku nõue. Hiljuti uuendatud tingimuste
kohaselt kaasatakse konkursile ka vähemalt 100 000 elanikuga linnad. Seega võib
lähitulevikus loodetavasti tiitlit taotleda ka
Tartu, millel on kindlasti potentsiaali taas
100 000 elaniku piir ületada. Tallinna või
Tartu võit tõstaks selgelt Eesti rahvusvahelist tuntust ja elavdaks ka turismisektorit.
Seetõttu loodan väga, et Eestist alguse saanud tiitel peagi ka meieni jõuab.
Vast tasuks kaaluda analoogse, linna suurusest sõltumatu konkursi korraldamist
ka Eestis. Julgen seda soovitada kõigile
rohelisema elukeskkonna poole püüdlevatele linnadele. Euroopa Rohelise Pealinna
konkursil pole kaotajaid, vaid ainult võitjad. Tiitli saab igaks aastaks küll ainult üks
linn, kuid kõik osalejad saavad auhinnaks
inimsõbralikuma ja keskkonnasäästlikuma
linnaruumi. Laiemalt võidavad konkursist nii osavõtvate linnade elanikud kui ka
kogu Euroopa ja maailm. Keskkonnasäästliku mõtte- ja eluviisi edendamine on meie
kõigi jaoks ülioluline, sest ainult nii tagame järeltulevatele põlvedele puhta ning
rohelise kodu.
Jüri Ratas
Riigikogu aseesimees
Euroopa Rohelise Pealinna idee algataja

Suvine praktika noorte kunstnike
jaoks Lasnamäe linnaosa valitsuses.
10. juunist kuni 13. juunini korraldas Lasnamäe linnaosa valitsus koostöös „Valeris“
kunstistuudioga suvise praktika stuudio
noorte kunstnike jaoks. Ürituse juhtideks
olid tuntud kunstnikud Valeri Smirnov ja
Veera Staniševskaja, samuti ka ürituse
korraldaja Margarita Smirnova. Suvisest
praktikast võttis osa antud stuudio 15 noort
vanuses 9 kuni 17 aastat, kes tegelesid nii
Pae pargi maastiku, kui ka Lasnamäe perspektiivi maalimisega.

Jüriöö pargis tähistati võidupüha!

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Linnalaager 2014
tu ja kollane kino allveelaev, sõjalaevad
ja -mängud, lennukid ja veel palju muud,
mida tuli uurida ikka mitu korda, väsitas
väga. Avastasime, et Kultuurikilomeeter
on pikem kui kilomeeter!
Palju rahulikum oli Loodusmuuseumi
külastamine. Haridusprogrammiks said
lapsed uurida tajusid: mida, kuidas ja millega näeb, kuule, haistab, kombib ja maitseb inimene ja loom looduses. Õppisime
vaikust kuulama, kätega tajuma erinevaid
pindasid, nuusutama lõhnu. Ainult maitsmine jäi ära. Tagasiteel kooli tabas meid
Vanalinnas lumesadu ja laulsime jupikese
laulu „Juulikuus lumi on maas...“
Linnalaagri lõpetasime viktoriiniga ja
laagri meeldejäävamate sündmuste ja nähLõppenud õppeaasta viimaseks suurürituseks oli TKG Linnalaager, mis kestis kaks
nädalat. Selle aja jooksul oli algklasside
õpilastel võimalus huvitavalt, õpetlikult ja
lõbusalt oma koolivaheaja algust sisustada.
Külastasime lastega mitmeid muuseume
koos haridusprogrammidega. Matkasime
looduses ja tegelesime käelise tegevusega
koolimajas. Linnalaagrit viisid läbi kehalise kasvatuse õpetaja Liidia Kuusksalu,
loodusloo õpetaja Kirsti Vooglaid, kunstiõpetaja Eve Neito ja abiks oli õpetaja abi
Lea Kull ning sotsiaalpedagoog Annika
Nikonov. Laagri edukaks läbiviimseks aitas kaasa Lasnamäe LOV ja lapsevanemad,
kes võimaldasid oma lastele sisukat tegevust. Suur tänu kõigile!
Linnalaagri esimene päev on alati sisustatud Botaanikaaia külastamisega, et vaadata
mida uut on aastaga juurde kasvanud triiphoonetes ja aias endas. Seekord oli mõnedel lastel võimalus vilksamisi näha nastikut vabalt looduses liikumas. Viimsi Rannarahva Vabaõhumuuseumis tutvuti läbi
maastikumängu rannarahva elu-oluga. Sai
kiikuda ja merevaadet nautida. Tagasiteel
avastasid õpilased rohus pardipesa koos
munadega. Elamus oli nautimist väärt.
Vihmasel päeval sattusime KUMUsse,
vaatasime pilte läbi „Värvitud valguse“ ja
leidsime, et valgus ei olegi valge ja läbipaistev. Iga Linnalaagri laps sai ise joonistada paberile oma arusaamise erinevatest
valguse ilmingutest. Esimene nädal lõppes
Loomaaia külastamisega. Peale kõikide
loomade, kalade ja lindude vaatlemise said
lapsed ise „mängida“ ronivaid ahve män-

guplatsi ronimisvõrgustikul.
Uus nädala algus oli päikesepaisteline ja
Jägala joale piknikule sõit kulges rõõmsas
elevuses. Vahepeatuse tegime Rebala kivikalmetel ja uurisime vanaaja kombestikku.
Juga oli sel kevadel veevaene – ainult 1/3
astangust oli vee all. Uurisime joa tekkimise lugu, vaatlesime jõesängi ja tekkinud
koopaid. Seejärel nautisime loodust ja
mängisime võistlusmänge. Päeva lõpetas
piknik vabas looduses.
Taasavatud Energia Avastuskeskus pakkus
lastele põnevust mitmesuguste elektriliste ja füüsikaliste nähtustega. Kaks tundi möödus kiiresti, kuigi heli-efektidega
ruum oli nii mõnelegi kõrvulukustav. Järgmiseks külastasime Lennusadama angaare.
Tutvusime mere ja laevandusega seonduvate eksponaatidega. Allveelaev Lembi-

tuste joonistamisega. Parimad laagerdajad
said söödavaid auhindu. Külas oli jänkutüdruk Johanna, kes tänas kõiki laagrist
osavõtjaid ja näituselt „Üksiku kinda- ja
soki fantaasialoom“ said lapsed kaasa
omameisterdatud loomakese.
Linnalaagri projektijuht
Liidia Kuusksalu
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Tule veeda sportlik ja meelelahutuslik
pühapäev Pirital Maxima GP-l
Eesti suve kõige ilusamal ajal juuli lõpus,
täpsemalt 27. kuupäeval on Piritale oodatud kõik tippsportlased, harrastajad
ning ennekõike rattasõpradest pered
koos lastega Maxima GP-le, tipprattur
Lauri Ausi mälestussõidule.

Kindlasti peaks see sõit olema jõukohane
igaühele, kes rattasõitu harrastab. “Ootame
Maxima GP rahvasõidule kõiki huvilisi, kes
soovivad ise sportlikku pühapäeva veeta
ning ka tippsportlastele kaasa elada,” lausus
võistluse peakorraldaja Mallor Türna.
Pere- ja tillusõit
Rahvasõiduga samal ajal – kell 12 – antakse start ka 6,5-kilomeetrisele peresõidule,
kuhu on oodatud osalema kõik rattahuvilised pereisad ja –emad koos oma lastega,
kel vanust vähemalt kuus aastat või enam.
Läbitakse legendaarne Pirita-Kloostrimetsa
ringrada ning iga sõitjat ootab korraldajate
poolt finišis kosutav jook ja soojale suvepäevale kohaselt ka soovi korral külm jäätis.
Kui võistluse kõige sportlikumaks momendiks on kindlasti 126 kilomeetri pikkune proffide võidusõit, siis vahetult enne
tippsportlaste starti on rajale oodatud pere
pesamunad. Selleks on võistlusrajal organi-

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 632 1062, www.lindakivi.ee
Augustikuu üritused:
30.08 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 4€

DETAILPLANEERINGUD

Erinevalt varasematest aastatest, mil rattavõistluse süda on paiknenud Pirita kloostri
ees, on tänavu võistluskeskus koos kõigi lisaatraktsioonide ja ajaveetmisvõimalustega
toodud Pirita velotrekile. Velotreki eest antakse rattasõitude stardid, pakutakse võimalust jälgida proffide võiduajamist ning veeta
ka ise peredega rõõmsalt aega.
Rattasõidupäev algab Pirital juba kella 11
ajal, mil velotreki ees kogunevad 51-kilomeetrisele rahvasõidule registreerunud
harrastussportlased. Sõidu start antakse kell
11:30 ning eeldatavalt tulevad esimesed
sõitjad finišisse kella 12:45 ajal.

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI

seeritud kell 13:40 algav Tillusõit, kus alles rattasõiduga sinasõprust tegevad lapsed
saavad pealtvaatajate silmade all ja vanemate toetusel läbida 200-meetrise teekonna,
finišeerides täpselt Pirita velotreki ees Eesti
ja lähiriikide parimate ratturite silma all.
Professionaalsed rattasportlased – osaleda
võivad vaid litsentsiga ratturid – võtavad
teineteiselt mõõtu traditsiooniliselt PiritaKloostrimetsa ringrajal, läbides ringi kokku
21 korral. “Pealtvaatajatele tähendab see,
et iga kuue-seitsme minuti järel vuhiseb
peagrupp velotreki eest läbi ning igal kohaletulnul avaneb seeläbi võimalus näha
oma silmaga lähedalt seda, kuivõrd kiire on
tegelikult maanteerattasõit,” märkis Mallor
Türna. “Orienteeruvalt peaksid võistlejad
finišis olema kella 16:55 ajal.”
Meelelahutusprogramm
Samal ajal võistluste toimumisega on Pirita
velotreki staadionil kõigile linlastele korraldatud meelelahutuslik programm, kuhu
kuuluvad nii batuudid lastele kui ka meeleolu loov muusikaline kollektiiv. Samuti
saab platsil nautida söögipoolist.

Tillusõit on kõigile osalejatele tasuta ning
iga tulevane rattur saab võistluse nimesponsori Maxima poolt auhinnaks väikese kingikoti. Peresõit on eelregistreerunutele tasuta,
kohapeal on osalustasu suuruseks viis eurot.
Rahvasõidul osalemise tasu on eelregistreerunutele 12 ja kohapeal 15 eurot. Põhisõidu, millel võivad osaleda Eesti Jalgratturite
Liidu või teiste riikide litsentsiga võistlejad,
registreerimistasu on vastavalt 20 ja 30 eurot.
Maxima GP-ga seoses muutub Pirital liikluskorraldus, mistõttu korraldajad kutsuvad
autojuhte üles tähelepanelikkusele ning jälgima liikluskorraldusmärke ja reguleerijate
juhiseid. Kella 10-18 on sõidukitele suletud
Kloostrimetsa ringrada Pirital ning linnast
väljuv sõidusuund Pirita teel alates Rummu
teest kuni Kloostrimetsa teeni.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 18. juuni 2014 istungil korraldusega nr 989-k
algatada Lasnamäe linnaosas 1,37 ha
suurusel alal Mustakivi tee ja Linnamäe
tee vahelise maa-ala detailplaneeringu
koostamine. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on Mustakivi tee ja Linnamäe tee
vahel asuvast reformimata riigimaast moodustada üks ärimaa, kaks üldkasutatava maa
ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt
ning määrata moodustatavale ärimaa krundile ehitusõigus kuni 3-korruselise bürootoitlustushoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on
Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress

Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja
on Osaühing ETuI KODUprojekt (aadress
Mesimarja tee 24, 76905 Harku vald) ning
detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199
Tallinn).
Samas otsustati mitte algatada Mustakivi
tee ja Linnamäe tee vahelise kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
1.3 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 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 registris aadressil https://oigusaktid.
tallinn.ee/.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses toimus 2. juunist kuni 16. juunini
2014 Priisle tee 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati kaks vastuväiteid ja
ettepanekuid sisaldavat pöördumist. Priisle tee 2 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu toimub 23. juulil 2014 kell 16.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54 II korruse saalis ruum nr 203.

Muusikafestival „Vikerkaar 2014“

NB! Ühelegi rattasõbrale pole see muidugi uudiseks, aga kordamine on tarkuse
ema – võistlusele tulles olgu igaühel kiiver peas! Kohtumiseni 27. juulil Pirital!

Tere tulemast Rahvakunsti klubisse!
Lindakivi Kultuurikeskuse Huviringide
Majas tegutseb peaaegu 20 aastat Rahvakunsti Klubi.

klubiõhtutel ka teistele. Eelmisel aastal
värvisime siidisalle, viltisime prosse ja
ingleid, punusime nööre.

Klubi eesmärgiks on teha nii kaasaegset
rahvakunsti kui ka õppida ja õpetada teisi
tegema etnograafilist käsitööd. Meie õpetajateks on oma ala meistrid, kes õpetavad
erinevatel kursustel nii klubi liikmeid kui
ka käsitööhuvilisi inimesi väljastpoolt
klubi. Aastas korraldame keskmiselt 15
erinevat kursust, kus saab omandada ja
täiendada käsitööoskusi. Kursustele on oodatud nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad
inimesed.

Traditsiooniks on meil uue aasta tähistamine, mida teeme väikese etteaste ja ühiselt
kaetud peolauaga.
Rahvakunsti Klubi on meie liikmetele kohaks, kus saab ühtaegu tegeleda oma hobiga ja suhelda teiste, käsitööd armastavate
inimestega.

Klubis on kangastelgede tuba, kus klubi
liikmed saavad kududa endale meelepärase ja vajaliku eseme. Oleme seal kudunud
põrandavaipasid, villaseid tekke, suurrätikuid, sõbasid, padjakatteid, linikuid, rahvariideseeliku triibukangast jne. Kangastelgedele ülesvedamine ei ole lihtne, see
vajab mitut kätepaari korraga, sellepärast
on üheskoos seda parem teha kui üksi.
Klubis on ka abi kohe olemas, kui kudumisel mingid probleemid tekivad.
Meil on oma värviköök, kus on olemas
kõik vajalik (nõud, värvid, pliit) selleks, et
iga klubiliige saaks vajadusel värvida lõnga. On olemas nii kaltsuvaiba kudumise
materjal kui ka erinevaid villaseid lõngu,
mida saab vajadusel kasutada.
Rahvakunsti Klubi aktiivset tegutsemist
iseloomustab ka see, et oleme iga kuu regulaarselt teinud klubiõhtuid, mille raames
õpetame erinevaid käsitöötehnikaid, kus
teeme midagi ühiselt. Kui mõni klubiliige
omandab uue oskuse, siis õpetab ta seda

Sügisel algavad meil jälle uued kursused:
tikkimine, niplispits, kirivöö, portselanimaal jne.
Huvi ja soovi korral vaadake www.
rahvakunstiklubi.ee, kus on ka sügisel
algavate kursuste kava. Ühendust saab
meilil:
juhatus@rahvakunstiklubi.ee
või info@rahvakunstiklubi.ee
Olete oodatud kursustele, aga ka osa võtma
klubi tegevusest!

Käesoleva aasta suve alguses toimus Kultuurikeskuses Lindakivi muusikafestival
„Vikerkaar 2014“. Festivali esinejateks
olid erivajadustega eelkoolilapsed. Festivali idee ning ürituse korralduse mõte kuuluvad Tallinna Lindakivi Lasteaia direktorile Tamara Krõssina’le. Üritusega seotud
ettevalmistustööd algasid juba jaanuaris.
On meeldiv, et üritus on leidnud endale
sponsorite toetuse.
Kauaoodatud festivali päeval kogunesid
kultuurikeskuses festivali osalejad ja külalised Lindakivi, Mustakivi, Ülemiste ja
Linnamäe lasteaedadest ning ka artistid
Lasnamäe Põhikoolist, Tallinna Paekaare
Gümnaasiumist ja Lasnamäe Lastekeskusest. Noori artiste tervitasid klounid Vene
Noorsooteatrist. Festivali osalejaid tervitasid Lasnamäe linnaosa asevanem Jaanus
Riibe, Tallinna Haridusameti vanemspetsialist Natalja Lapikova ja peaspetsialist
Milena Pogodajeva.
Noored esinejad andsid laval endast parima: nad laulsid, lugesid luuletusi, tantsisid
ning mängisid pille lasteansamblis. Kõi-

kidel festivali osalejatel oli mõnus meeleolu. Lapsed said õpetajatelt ja vanematelt
toetust ning maiustusi ja aplausi. Festival
lõppes meeldiva üllatusega – multifilmide
näitamisega.
Festivali korraldajad tänavad Lasnamäe
Linnaosa Valitsust ja transpordifirma Geniteh OÜ festivali toetuse ja sponsorluse
eest. Avaldame südamlikku tänu lasteaedade ja koolide õpetajatele ning direktoritele,
kes lõid kaasa muusikafestivalil.
Festival lõppes ning oleme kindlad, et see
ei jätnud kedagi puudutamata. Festivali
osalejad avaldasid soovi kohtuda muusikafestivalil “Vikerkaar 2015”.
Festivali korraldajad
Lindakivi Lasteaia muusikaõpetajad
Marina Serova ja Irina Fadejeva
LASNAMÄE LEHT
Kirjastus ja levi Päike OÜ
Reklaaami tellimine:
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee
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Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.ee

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

	
  

Kulinaaria OÜ on juhtiv Eestimaine toidutööstusettevõte, mis valmistab laias valikus maitsvaid valmistoite, salateid, magustoite, kondiitri- ja peolauatooteid.Lisaks pakub Gurmee Catering 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 fikseerimine
•
toodete markeeringuga seadistamine
•
inventeerimine
•
enesekontrollisüsteemi nõuetest kinnipidamine ja rakendamine päevaülessannetest
lähtudes
Nõudmised kandidaadile
•
keskeriharidus
•
kiirus, täpsus, korrektsus
•
rutiinitaluvus
•
eesti keele valdamine vähemalt tasemel B1,

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
•
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 sportimisvõimalusi
•
tublile töötajale lisaks palgale ka lisatasu peale katseaja edukat läbimist
•
kolmel korral päevas söögivõimalust
Töökoht asub Tallinnas, tööle asumise aeg: Kokkuleppel
CV saata hiljemalt 17.august 2014 aadressile margit.sarrap@selver.eu
või Kulinaaria OÜ, Taevakivi 7b, Tallinn 13619. Kontakttelefon: 6 024 809

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

Tallink Hotels on Eesti suurim hotellikett. Hotelliketti kuulub neli hotelli Tallinnas - Tallink City Hotel, Tallink Spa
& Conference Hotel, Tallink Express Hotel ja Pirita SPA Hotell ning üks hotell Riia kesklinnas - Tallink Hotel Riga.
Igal aastal peatub meie hotellides kokku üle 300 000 külalise, kellele me pakume meeldejäävaid ja kordumatuid
hetki ning kirkaid emotsioone.

Otsime oma meeskonda

KOKKA,

Töö kirjeldus
• toidu valmistamine ja serveerimine Tallink hotelli restoranis

ericsson@finesta.ee

Nõudmised kandidaadile
• omad erialast kutsetunnistust
• omad kokatöö kogemust
• oled kiire ja hea pingetaluvusega
• soovid töötada meeskonnas
• oled sõbralik ja abivalmis
• valdad suhtlustasandil eesti keelt

Ettevõte pakub
• kindlat ja püsivat tööd pidevalt arenevas ettevõttes
• enesetäiendamis- ja arenemisvõimalust
• sõbralikku töökollektiivi
• ettevõttes kehtivaid soodustusi

Kui tunned, et just Sina oled õige inimene selleks tööks, siis saada palun oma CV meiliaadressile:
cvhotell@tallink.ee (hiljemalt 31.07.2014)

Lisainfo: Tel. 6806232

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

KUULUTUSED
Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN –
info 5660 6075

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

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

Lõikan hekki,võsalõikus Tallinnas ja Harjumaal.
Tel 55547291

KAARDID ENNUSTAVAD Tel. 900 1727, 24H,
h.1,09 €/min
SOL Eesti OÜ on rahvusvahelisse kontserni
kuuluv kinnisvarahooldus- ning puhastusteenuseid pakkuv ettevõte. Meie edufaktorid on
kõrge kvaliteet ja kliendi rahulolu, ettevõtlik
vaim nagu ka asjatundlik personal. SOL-i
juhtimis-põhimõtted rõhutavad loovust,
vabadust, vastutust ja soovi oma töös
õnnestuda.

Maxima Eesti OÜ
pakub tööd järgmistele
ametikohtadele:

SOL Eesti OÜ
otsib oma meeskonda

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

PUHASTUSTEENINDAJAID

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

Kui oled tubli, töökas ja kohusetundlik, siis ootame Sind meile tööle!
Omalt poolt pakume:
- häid töö- ja palgatingimusi
- kaasaegseid töövahendeid
- väljaõpet
- tööriietust
- kindlat töökohta
- päikeselist kollektiivi

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

Töö sobib nii põhi- kui lisatööks.

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:
www.maxima.ee
Täpsema info saamiseks pöörduge
kaupluse direktori poole või
Saatke CV: personal@maxima.ee
tel: 6230690, 6023147

Kui soovid meile tööle tulla,
siis helista palun tööpäeviti
kella 9.00-16.00 telefonil 6771551.

www.sol.ee

Oled rõõmsameelne ja töökas ning Sulle
meeldib suhelda
Tule meile Rimi ja Säästumarketi kauplustesse

TEENINDAJAKS
Kandideeri ka siis kui varasem kogemus
teeninduses puudub
Meie hoolitseme selle eest,
et Sinu väljaõpe toimub professionaalse mentori
juhendamisel. Sul on võimalik ennast soovi korral
arendada ja karjääri teha, Sinu ostud Rimi ja
Säästumarketi kauplustest on soodsad. Toetame Sind
spordisoodustustega oma tervise eest hoolitsemisel
ning oleme loonud võimalused paindlikeks töösuheteks
Ootame Sinu CVd e-posti aadressile personal@rimibaltic.com.
Ankeedi saab täita ka meie kodulehel www.rimi.ee
Lisainfo: tel 6 059 437 või 56 355 483

Otsime

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

Pakume tööd CE-kategooria autojuhtidele
Eesti-Euroopa suunal. Info 524 5072
Soovime üürile võtta 1-2 toalist korterit. Tel.: 5515184
Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trükiseid ning
muid kollektsioneerimise esemeid.Tel. 6020 906 ja
5011 628 Tim
Keha trimmi: www.olimp.ee
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UUS JUUST,
PAREM MAITSE!

- 20 edukat aastat Eesti laenuturul!




Kinnisvaralaen alates 1 500�
Intress alates 15% laenujäägilt
Laenude refinantseerimine


Minu lemmik on Kikase Juustupoiss®,
mis on nii hea nagu ise tehtud.

Kikase Juustupoiss on saadaval
igas hästivarustatud kaupluses.
www.kikas.ee facebook.com/kikaseesti

Helista
ja küsi
täpsemalt!

Tutvu kuumaksega valides laenusumma ja perioodi :

1 500 € 3 000 € 10 000 € 15 000 €

3 a.

52 €

104 €

347 €

520 €

5 a.

36 €

71 €

238 €

357 €

Lisainfo: www.alg.ee või 6 14 33 22
Asume Tallinnas 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%.

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

Mahtra Hostel

Meriton Hotels Gruppi kuulub 561 hotellitoaga 3 hotelli ning Villa Mary.
Hotellides on lai valik restorane, kohvikuid, konverentsikeskus, spordiklubi
ja Wellness spaa. Kõik hotellid on omanäolised ja asuvad kesklinnas või
vanalinnas.

Meriton Hotels pakub tööd
NÕUDEPESIJALE, TOATEENIJALE,
HOMMIKUSÖÖGI TEENINDAJALE,
RESTORANI KELNERILE
Kandidaadile pakume:
• omatöötajate soodustusi
• rõõmsameelset kollektiivi
• kaasaegset töökeskkonda
• konkurentsivõimelist palka
Lisainfo:
Palume saata oma CV hiljemalt
25.08.2014 e-posti aadressil
personal@meritonhotels.com
Telefon: 6677 070

Töö iseloom
Asukoht: Tallinn / Harjumaa
Tööle asumise aeg: niipea kui
võimalik
Töö tüüp: täistööaeg või osaline
tööaeg, palgatöötaja või
lepinguline (vahetustega)
Kuulutus aegub: 25.08.2014

www.meritonhotels.com

Costa Sol Rent pakub kvaliteetset puhkusemajutust Hispaania
lõunarannikul - Costa del Sol. WWW.COSTASOLRENT.COM

Tööd saab Cnc pingi operaator-seadistaja
Töö kirjeldus

Ootame Vana-Narva mnt 30/1 asuva tehase meeskonda TOOTMISTÖÖLISE ametikohale
kandideerima:

KOGEMUSEGA CNC-REVOLVERSTANTSPINGI
OPERAATOREID
Nõudmised kandidaadile

Tööülesanneteks:
• revolverstantspingi Amada igapäevane iseseisev seadistamine
• töö operaatorina
• toote kvaliteedi kontroll
• tootmisdokumentatsiooni korrektne täitmine

Ettevõte pakub

• tööaega esmaspäevast reedeni kahes vahetuses: 7.00-19.00 ja 19.00-07.00
• oskustele vastavat palka, meil on neli kvalifikatsioonitaset
• tööriietust ja väga häid olmetingimusi
• tasuta transporti tööle ja tagasi
Kandideerida saab ainult CV saatmisega!

Lisainfo

Töökoht asub aadressil Maardu, Vana-Narva mnt 30/1. CV koos motivatsioonikirjaga saata läbi
CV-keskuse või aadressile personal@favor.ee
Kandideerida saab ainult CV saatmisega!

AS Favor on 1990. aastal asutatud metallitööstusettevõte,
kus töötab üle 160 inimese. Ettevõttes on 3 ärisuunda:
teraslehtmaterjalide müügile spetsialiseerunud CutCenter,
lehtmetalli töötlev ja koostamisteenuseid pakkuv Metaform
ja teraskarkassi ning alumiiniumlaepaneele tootev Profiline.
Poole oma toodangust ekspordime oma ala juhtivatele
ettevõtetele Euroopa Liidus.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Lisainfo Kristiina Saik, personalijuht
Telefon 6 349 222
Vana-Narva mnt 30/1, Maardu 74114
www.favor.ee

Mahtra 44, Tallinn 13812
Тel.: 6 218 828, 6 345 433
www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp

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

Regati pst 1, Tallinn

25m ujula

väikelaste ujula

kivitööstus

Kvaliteetsed
hauakivid otse
tootjalt

Suur valik hauakive ja erinevas värvivalikus plaate.
Müügil olevad kivid valmis 1 nädalaga, plaadid kätte
3 tööpäevaga. Kohapeal erinevad kalmistukaubad:
laternad, pingid jms. Köögitasapinnad, ehitusplaadid
ja eriprojektid
www.granito.ee Lasnamäe Linnamäe tee 17/19
(Linnamäe kaubakeskus), Tallinn Tel: 56 266 948,
info@granito.ee T-R 9-18, L 10-15

UJUMISKLUBI
ujumisrõngas ikka püsib
Ja sa ei pea kunagi muretsema, kas lapse

terve!

www.topswimclub.ee
Kontakt: info@topswimclub.ee või tel. 521 1582

KOOLIKS ETTEVALMISTUS

5-6

EESTI KEEL, MATEMAATIKA, INGLISE KEEL,
LOOVUS, ARVUTIÕPETUS

3-4

MÄNGUKOOL

EESTI KEEL, MATEMAATIKA, INGLISE KEEL, MEISTERDAMINE

7-12

LASTE ÄRIKOOL

MAJANDUS, ARVUTI, INGLISE KEEL, LOOVUS JA SUHTLEMINE

5-12

KUNSTIKOOL

JOONISTAMINE, MAALIMINE, VOOLIMINE, MEISTERDAMINE

7-12

TEATRIKOOL
NÄITLEMINE, LAVALINE LIIKUMINE, OSALEMINE LAVASTUSTES,
KOHTUMINE NÄITLEJATEGA
KOOLIKS ETTEVALMISTUSE, ÄRIKOOLI JA TEATRIKOOLI
ÕPILASTELE KUNSTIKOOL TASUTA
ÕPE TOIMUB LOOVUSMETOODIKA ALUSEL ERINEVATES
VANUSE-JA TASEMERÜHMADES

Info ja registreerimine kooli kodulehel www.loovus.ee
Tel 6600197 / mob 5011073 / kool@loovus.ee /aadress Tina tn 9 (Kadriorg) IV korrus Tallinn

ERIPAKKUMINE!

SELLE REKLAAMI ETTENÄITAJALE SOODUSTUS – 10% OSTUST!

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN
OOTAME TEID MEIE KAUPLUSTES
Lasnamäel – Mahtra 1, Mustakivi Keskus, II korrus
Kesklinnas – Lootsi 7, Norde Centrum (Rimi vastas)
Õismäel – Õismäe tee 107A, Järveotsa Keskus, II korrus

TERE TULEMAST!

HUMANA
VIKERLASE kaupluses
25.-29. juuli
HAPPY HOUERIL

kogu kaup

-30%!

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

MÜÜJA
Tööaeg: Täistööaeg
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik
Tööülesanded:
•
kaupade müük koos aktiivse ja
meeldiva klienditeenindusega
•
klientide nõustamine
•
arveldamine klientidega
•
kaupade inventeerimine
•
Nõudmised kandidaadile:
•
väga hea suhtlemisoskus ja
õppimisvõime
•
auto tehnilise poole tundmine
•
väga hea eesti ja vene keele oskus
•
arvuti kasutamise oskus
•
ausus, korrektsus ja kohusetundlikkus
•
Kasuks tuleb:
•
eelnev müügitöö kogemus
•
tehnikavaldkonna kutseharidus
Omalt poolt pakume:
•
konkurentsivõimelist töötasu ja lisatasu
vastavalt töötulemustele
•
erinevad boonused oma töötajatele
•
kaasaegseid töötingimusi ja meeldivat
kollektiivi
•
arenguvõimalusi ja täiendkoolitust
Asukoht Peterburi tee 58, Tallinn
Kontaktisik Tanel Tamm, kaupluse juhataja
Lisainfo telefonil 6808 810,
e-post: tanel@salome.ee

