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1. augustil avati Lasnamäel pidulikult 
aadressil Varraku 14 asuv Tondiraba 
Jäähall.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar avaldas 
lootust, et avatud Tondiraba Jäähall paneb 
jääspordialad jõudsalt edenema ja Tallin-
nas on alanud uus jääaeg uisualade aren-
gus, mis toob kaasa uusi tippe ja talente.

Savisaar nentis, et Soomes on ühtekokku 
250 ja Rootsis 330 jäähalli ja eks see kajas-
tub ka sportlikes saavutustes – nii jäähokis 
kui ka iluuisutamises ollakse ju ülemaa-
ilmselt silmapaistvad.

„Jäähall on projekteeritud ja ehitatud 
jääspordi uusi ohutusreegleid silmas pida-
des,“ ütles Savisaar. „Jääväljaku rajapiir-
ded omavad kategooriat flexible, mis tä-
hendab ’järeleandlik’. Selle lahenduse idee 
on vältida igasuguseid nurki ning poordi 

üleval servas on spetsiaalne pehmendav 
kumm. Jää ise on tänu kõige moodsama-
tele jäämasinatele eriti kõrge kvaliteediga. 
Külmaseadmed tarnis üks maailma kõige 
vingemaid tegijaid sellel alal - firmast Sou-
men Teko Jää. Jääpinna temperatuuri juhi-
takse arvuti abil ning ka õhuvoogude liiku-
mist reguleeritakse arvutiprogrammiga.“

Tondiraba Jäähallis on kaks harjutusvälja-
kut suurusega 30x60 m ja 28x58 m ning 
jääkeegli väljak. Jäähalli peaareen on mul-
tifunktsionaalne – jääspordivõistluste va-
heajal on võimalik peaareeni väljak katta 
spetsiaalse plastikuga, mis annab võimalu-
se ilma jääd sulatamata kuni 7000-le pealt-
vaatajale suuri massiüritusi korraldada. 
„Peaareeni väga hea akustika teeb ilmselt 
jäähalli väga populaarseks ka mitmesugus-
te kontserdikorraldajate seas,“ lisas Savi-
saar.

Juba 2015. aasta jaanuaris toimuvad Ton-
diraba jäähallis juuniorite maailmameistri-
võistlused iluuisutamises.

Lisaks jäähallile rajatakse koostöös era-
sektoriga Tondiraba spordikeskusse ujula-
kompleks, hostel ja võimlemishall. 

Lasnamäele Tondiraba asumisse polü-
funktsionaalse jäähalli ehitus algas eelmise 
aasta suve hakul.
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Linnapoe kaubad läksid 
veelgi odavamaks

Tallinna Linnapood lasi konkurentsitult 
odavaimate hindadega müüdavate kau-
baartiklite hinnad veelgi alla, ühtlasi 
suurenes kontrollitult odavaimate kau-
pade nimistu ligi kahekordseks.

„Kahtlemata saab hinnatundlik inimene 
LiPo-st kätte tema vajadusi täielikult ra-
huldava toidukorvi igal kuul toidukraami 
pealt kümneid kroone kokku hoides,“ tõ-
des abilinnapea Arvo Sarapuu.
Näiteks maksab poolekilone pakk Pauli-
gi jahvatatud oakohvi linapoes vaid 2,53 
€, kilo hakkliha 1,68 €, juustukilo 3,81 €, 
kümme kanamuna 72 senti, kilo suhkrut 46 
senti, liiter piima 42 senti ja pakk makaro-
ne 16 senti.
„Kusjuures augustist on LiPo-s pidevalt 
toiduainete jaeturu kõige madalamate hin-
dadega müügil oleva 34 toote hinnad vara-
semast veelgi madalamad – hindu langetati 
lausa 15% võrra,“ rõhutas Sarapuu. „Au-
gustist on soodsaimate hindadega kaupade 
valik veelgi suurem – sortimenti suurenda-
ti 27 kaubaartikli võrra, 61 tootele.“
Sarapuu sõnul kinnitab linnapoe vajalik-
kust iga päevaga suurenev ostjaskond. Li-
Po-s sooritatakse keskmiselt 700 ostu päe-
vas, ent tuleb ette ka üle 1000 ostu päevi 
ning külastajaid on igast linnaosast.
Lasnamäel aadressil Punane 48a asuv Tal-
linna Linnapood avati 21. mail ning tegut-
seb nüüdseks seega kolmandat kuud. Tal-
linna Linnapood on avatud iga päev kella 
9-19. Kohale saab bussidega nr 19, 35, 44, 
50, 54, 55, 58, 65.
Sarapuu sõnul on linnapoe eesmärgiks 
parandada eeskätt madalama sissetuleku-
ga inimeste toimetulekut igapäevaeluga. 
„Linnapood ei tööta kasumi teenimise 
nimel ega konkureeri suurte kaubandus-
kettidega,“ rõhutas Sarapuu. „Linnapoe 
toidukorvi maksumus on võrreldes teiste 
poodidega 10-15% väiksem.“
Linnapoes on pidevalt müügil ligemale 
600 toodet, neist 61 toodet müüakse pea-
linna toidukaupade jaeturu kõige madala-
mate hindadega.

21. augustil käivitas Linnapood suure 
müügikampaania, pannes täiendavalt 
müüki veel mitmeid uusi eriti soodsate 
hindadega tooteid. Peagi saab Linna-
poest osta ka värsket liha.

Balti keti 25. juubeli eel

Edgar Savisaar
Tallinna linnapea

Lähenemas on 23. august, mälestusväärse 
Balti keti 25. aastapäev. Tänasel päeval 
meenub Eestimaa Rahvarinde korraldatud 
ühisest suuraktsioonist 23. augustil 1989 
esmajoones ülev ja uhke emotsioon. Kind-
lasti tuleb tänasel päeval tunnustada neid 
sadu ja tuhandeid organisaatoreid, kes ai-
tasid kaasa ürituse õnnestumisele. Nii mõ-
nigi korraldaja oli neil aegadel jalul koguni 
üle 24 tunni järjest.

Rahvarinde volikogu liige ajaloolane Ott 

Sandrak hoidis ühte kätt Pika Hermanni 
tornil, ulatades teise käe järgmisele seis-
jale. Aga kes oli sinu kõrval? Kas tuleb 
veel meelde? Nii alanud inimkett kulges 
pealinnast Rapla ja Viljandi kaudu ühte-
kokku 211,5 km, kuni Eesti-Läti piirini. 
Meilt üsna viimaste seas seisis rahvarinde 
programmikomitee esimees dotsent Ülo 
Kaevats ja Valga rajooni EKP juht Mai 
Kolossova, kes andis oma käe lätlaste Tau-
tas fronte liidrile Dainis Ivansile. Ning lõ-
putu inimkett kulges järgnevalt läbi Läti ja 
Leedu kuni Vilniuse kesklinna Gediminase 
tornini.

Suvel 1989 muutus üha aktuaalsemaks 
Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle kuri-
kuulsa salaprotokolli lähenev 50. aasta-
päev. Moskvas NSV Liidu Rahvasaadiku-
te Kongressil loodud nn MRP komisjoni 
töö hakkas venima. Sai üha selgemaks, 
et Moskvas ei tahetagi sisulise otsuseni 
jõuda. Nii tuli korraldada aktsioon Krem-
li mõjutamiseks ja teha seda viisil, mida 

pandaks tähele. 15. juulil 1989 otsustati 
Pärnus kolme Baltimaa rahvaliikumiste 
tegevust koordineerinud Balti Nõukogu 
koosolekul korraldada inimkett.

Tuleb märkida, et esimesed ettevalmistu-
sed südasuvises leitsakus kulgesid õige 
aeglaselt. Oli ka kõhklejaid-kahtlejaid. 
Alles augustikuu esimestel päevadel läksid 
ettevalmistustööd tõsiselt käima ning 23. 
august 1989 andis kõikidele osavõtjatele 
tänase päevani unustamatu elamuse.

Balti kett on seni ajaloo suurim Balti rah-
vaste ühine aktsioon. Selle ürituse ainu-
laadsus, kaasahaaravus, mastaapsus ja 
rahumeelsus hämmastas kogu maailma. 
Kõigile sai selgeks, et vabadustahe on Bal-
ti rahvaste tahe ja püüdlus, aga mitte ekst-
remistlike gruppide taotlus, mida püüdis 
selgitada Moskva propaganda. Balti kett 
on olnud otseseks eeskujuks arvukatele 
hilisematele inimkettidele, alates Pakis-
tanist-Taiwanist ja lõpetades septembris 

2013 ja juunis 2014 Hispaanias asetleid-
nud kahe inimketiga. Ajaloos on juhtunud 
harva kui me oleme andnud otsest eeskuju 
meist hoopis suurematele riikidele ja rah-
vastele.

Tallinna linnavalitsus ei unustanud Balti 
keti juubelit. Mais sai avatud rändnäitus. 
Nüüd on telemees Toomas Lepp’al valmi-
nud film „Balti passioon“, mis jõuab tele-
visiooni ning müüki tuleb ajaloolase Küllo 
Arjakase kirjutatud raamat „Kui väiksed 
olid suured. Balti kett 25“. Ja mõistagi 
olete 23. augustil kell 18.00 oodatud Va-
baduse väljakule, kus toimub suur kontsert 
„Balti kett 25“.

Rahvastikuregistri 
andmeil elas 1. augusti 

seisuga Lasnamäel 
118 292 inimest, juulis 
kasvas elanike arv 62 

inimese võrra.

Lasnamäel avati Tondiraba Jäähall

Pildil (paremalt) Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilves, AS Merko Ehitus 
juhatuse esimees Tiit Roben, Tondiraba spordikeskuse direktor Jelena Glebova, Tallinna 
linnapea Edgar Savisaar, taliolümpiavõitja kiiruisutamises Ants Antson ning Lasnamäe 
linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe avavad pidulikult Tondiraba Jäähalli.
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Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud!
Suvi on sel aastal soe ning kuiv. Vedas mitte vaid puhkajatel, vaid ka neil, kelle 
jaoks on suvekuud kõige aktiivsem tegevusperiood. Praeguseks võime juba teha 
mais alustatud Lasnamäe teede remondi mõningaid kokkuvõtteid. 

Teed, mida me muudame paremaks
Juuli lõpus toimus Meeliku ning Narva maantee vahel asuva Kiviriku tänava uuen-
datud teelõigu avamine: 160 meetri pikkusel lõigul ehitati sõiduteid koos jalakäija 
teedega, paigaldati uus asfalt-betoonkate ning äärekivid, korrastati sadevete kana-
lisatsiooni, valgustussüsteemi, paigutati teeliiklusmärke, rajati üle saja täiendava 
parkimiskoha. Seda asfaltbetoonirajatist kaunistavad istutatud 196 puud ning 845 
põõsast, mis loomulikult rõõmustas ka kohalikke elanikke, kuna just nimelt nende 
soovitustega ning ettepanekutega arvestati käesoleva tänavalõigu rekonstrueeri-
misel. Seli asumis avati uusi kvartalisiseseid parkimistsoone, mis mingil määral 
lahendas ka Kärberi tänava probleeme. Hetkel käivad täie hooga Punase tänava 
suuremahulised taastamistööd ning edaspidi ootavad meid veel Võidujooksu ning 
Varraku tänavate rekonstrueerimine.

Terves kehas – terve vaim
Suvel sai meie linnaosa lahti järjekordsest inetust objektist – lammutati vana katla-
maja hoone aadressil Pae tänav 19,  kus peale lepingu sõlmimist töövõtjaga algab 
sauna ehitus. Avalik saun – see on meie linnaosa elanike kauaoodatud puhkamis-
koht, millest saime teada eelmisel aastal läbiviidud „Positiivne Lasnamäe“ kampaa-
nia tulemusena. Vastavalt planeeringule, tuleb sauna kuivõhu saun ning aurusaun, 
duširuumid, riietusruumid, kohvik ning isegi juuksur. Kuni järgmise aasta veebrua-
rini, mil meil on plaanis lõpetada meie uue sauna ehitus, saavad Lasnamäe elanikud 
kasutada lähemat Raua tänaval asuvat sauna. 
Veel üks hea uudis. 1. augustil avati Tondiraba jäähall – suurim ning funktsio-
naalseim Balti riikides ning Skandinaavias. Siin startisid juba ka rahvusvahelised  
korvpalli võistlused Tallinn Cup ning 2015. aastal toimuvad siin ka iluuisutamise  
juunioride maailmameistrivõistlused. Tulevikus rajatakse Tondirabasse ka ujula, 
hostel ning võimlemishall. Samuti, Eesti golfi liidu toetusel, kavandatakse rajada 
selles asumis ka golfi väljakud, mis muudab meie linnaosa veel ahvatlevamaks puh-
kamiskohaks nii kohalike elanike, kui ka väliskülaliste jaoks, sest Tallinn ei ole ju 
huvitav ainult oma Vanalinna poolest.  

Suvi jätkub
Varsti algab uus õppeaasta, kuid suve viimases kuus korraldab linnaosa valitsus 
pühapäeviti Pae pargis lastele suunatud tasuta üritusi, kus erineva vanusega lastele 
pakutakse lõbusat ning aktiivset meelelahutust: batuudid, näomaalingud, õhupallid, 
fookused ning kõik see hea muusika saatel. Kohal on olemas ka telk, kus soovi kor-
ral võib päikesest varju leida ning janu kustutada. Need üritused korraldatakse sel-
leks, et kutsuda kõiki Lasnamäe elanike veetmaa rohkem aega värske õhu käes, lii-
kuda rohkem ning tutvuda uute suurepäraste puhkamisvõimalustega meie linnaosa 
ühes suuremas pargis. Kusjuures, siin samas toimuvad septembris ka skandinaavia 
käimise tasuta treeningud. Selleks vajalike keppide laenutus on samuti tasuta. 
Kuid sügise tulekut peatada ei saa. Praegu on õige aeg külastada Lasnamäe Noorte-
keskuse kodulehte www.noortekeskus.ee või tulla kohale, kus jätkub registreerimi-
ne huviringidesse tulevaseks õppeaastaks.
Septembris algavad ka traditsioonilised korteriühistutele suunatud ning aktuaalse-
tele teemadele pühendatud infopäevad. Esimesed infopäevad toimuvad juba 22. 
septembril venekeelse auditooriumi jaoks ning 24. septembril eesti keeles. Lisaks 
sellele, pakub linnaosa valitsus korteriühistute esimeestele ning juhatuse liikmetele 
loengute neljasuunalist koolitustsüklit: juriidilised küsimused, raamatupidamine, 
pangaga suhtlemine ning psühholoogia. Kursused on tasuta ning toimuvad nii eesti, 
kui ka vene keeles, nende lõppemisel väljastatakse osalenutele vastavad sertifikaa-
did. Kuid kuna kohtade arv on piiratud, on vajalik eelnev registreerimine. Ärge 
laske mööda võimalust täiendada oma korteriühistu juhtimiseks vajalikke teadmisi!

Oskame töötada, oskame ka puhata
Septembris tähistab Lasnamäe oma sünnipäeva. Traditsiooniliselt piduliku üritu-
se avab harrastusjalgpalli Lasnamäe Karikas, mida korraldab Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus koostöös MTÜ IAFA-ga.  Lasnamäe päeva tähistamine toimub aga 7. 
septembril Lauluväljakul. Traditsioonilisel kontserdil, kuhu Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus kutsub kõiki Tallinna elanikke ning pealinna külalisi, esineb artistide ple-
jaad: Liis Lemsalu, Olga Rai, Margarita Kustinskaja, grupp „Romantika“, erinevad 
laste- ja rahvakunsti kollektiivid ning samuti ka tuntud vene grupp „Miraž“! Pidu 
algab kell 15:00 ning sissepääs Lauluväljakule on kõigile tasuta. Seega, tulge üksi, 
paarides või peredega, et veeta see päev mere ääres vabas õhus.

Kahjuks taunisid meie poliitilised oponendid vene grupi kutsumist meie poolt. 
Nende peamiseks argumendiks on Euroopa Liidu ning Venemaa vastasseis Ukraina 
olukorra sündmustes. Kuid tahaks meelde tuletada, et Euroopa Liidu, seal hulgas ka 
meie riigi sanktsioonidel, on poliitiline iseloom ning see ei peaks piirama tavaliste 
inimeste elu. Minu arvamuse kohaselt, omavad Lasnamäe elanikud, kelle aktiivsel 
osavõtul muutub meie linnaosa üha ilusamaks ning huvitavamaks kõikide tallinlas-
te ning pealinna külaliste jaoks, õigust ka peole. Ning see pidu toimub! Ma kutsun 
kõiki, keda rõõmustavad meie linnas ning eelkõige Lasnamäel toimuvad positiiv-
sed muudatused, 7. septembril Lauluväljakule! 

Lasnamäe Cup

28. juulil avati Kiviriku tänava uus 160 
meetrine lõik, mis tagab otseühenduse 
Loopealse asumisse rajatud elamute ja 
Narva maantee vahel.

Tööde käigus rajati Meeliku tänava ja Nar-
va maantee vahelisele sõidu- ja kõnnitee 
lõigule uus äärekividega asfaltbetoonkate, 
haljastuse korrastamise käigus istutati 196 
puud ja 845 põõsast ning paigaldati liik-
lusmärgistus. Samuti korrastati piirkonna 
elamute sadeveekanalisatsiooni ja tänava-
valgustust ning ehitati välja 137 uut parki-
miskohta.

Lasnamäe linnaosa vanema Olga 
Ivanova sõnul on igal aastal alusta-
tud suuremahulised projektid linna-
osa tänavate ning neid ümbritseva 
keskkonna arendamiseks alati lu-
batud tähtajaks valmis saanud. „Nii 
oli ka vastlõpetatud remonditöödega 
Kiviriku tänaval, mille tulemusena 
paranes piirkonna läbitavus, parki-
mistingimused ja kasvas ka kohalike 
elanike heaolu, kelle ettepanekute 
ning soovidega arvestati antud tä-
navalõigu rekonstrueerimisel“, lisas 
Ivanova.

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

5. septembri õhtul korraldab Lasnamäe 
linnaosa valitsus koostöös MTÜ IAFA-
ga Dvigateli staadionil iga-aastast har-
rastusjalgpalli Lasnamäe karikat.

Kahe päeva jooksul (reede õhtul ning lau-
päeval) selgitavad võistkonnad parimat 
välja ning autasustamine toimub 7. sep-
tembril Lasnamäe päevade ametliku tsere-
moonia käigus.

Formaat avaldatakse kaks nädalat enne tur-
niiri algust (karikasüsteem või traditsioo-
niline ringsüsteem lühimängudega).

Reeglid: 7v7, mäng toimub poolel välja-
kul, vahetuste arv – vaba, suluseisu ei ole. 
Võistkonda võib kuuluda maksimaalselt 
10 mängijat.

Osalejad: Mängijad, kes osalevad Eesti 
meistrivõistluste 3. liigast mitte kõrgemal 
tasemel, v.a. IAFA jooksva hooaja Summer 
Season 3 mängijad.

Registreerimine: Küsimuste korral pöör-
duda telefonil +372 57777752 või e-posti 
teel: info.iafa@gmail.com.

Pärnamäel (Pärnamäe tee 36) avati 07. 
aprillil 2014 jäätmejaam, mis on suure-
pärane uudis ennekõike Pirita ja Lasna-
mäe linnaosa elanikkonnale.

Jäätmete vastuvõtu hinnad on soodsa-
mad kui teistes Tallinna jäätmejaama-
des.

Jäätmejaama eesmärk on paremini ja tõ-
husamalt teenindada Tallinna elanikke ja 
ettevõtteid. Jäätmejaamas võetakse vastu 
peamiselt taaskasutatavaid jäätmeid ning 
suuregabariidilisi jäätmeid, nagu mööbel, 
kodumasinad, olmemasinad jms. Jäätme-
jaama operaator on MTÜ Keskkonnatee-
nused, kes korraldab kohapeal jäätmete 
vastuvõtmise ning nende edasise käitluses-
se suunamise. Jäätmejaamas teenindab ja 
nõustab jäätmejaama operaator.

Taaskasutatavate jäätmete ABC!

Paberi ja papi konteinerisse sobivad ajale-
hed, ajakirjad, paljundus ja printeripaber, 
joonistus ja kirjapaber, jõupaber, papp, 
lainepapp, puhtad paberkotid, kaanteta 
raamatud, vihikud, pappkastid ja karbid 
ning puhtad paberpakendid. Segapaken-
dikonteinerisse sobivad plastpakend (kile, 
plastnõud ja karbid, jogurti ja võitopsid, 
õli, ketšupi ja majoneesipudelid, kosmee-
tika ja hooldustoodete pakendid, plast-
nõud, karbid), joogikartong (kartongist 
piima ja mahlapakendid), metallpakend 
(konservipurgid, toidu ja joogipakendite 
metallkaaned ning korgid) ja klaaspakend 
(värvitust ja värvilisest klaasist alkoholi-
pudelid, klaaspurgid). Pakendid peavad 
olema võimaluste piires puhtad ja kindlasti 
tühjad. Tagatisraha märgiga metall, plast 
ja klaaspakendid on otstarbekas tagastada 
taarapunktides või taaraautomaatides.

Jäätmejaam on avatud kolmapäeval, nel-
japäeval, reedel kell 14 - 19 ja esmapäe-
vaval, laupäeval ja pühapäeval kell 10 -15. 
Riigipühadel on jäätmejaam suletud.

Pärnamäe jäätmejaamas võetakse vastu 
jäätmeid nii elanikkonnalt kui ka ettevõ-

tetelt. Jäätmeplatsil on konteinerid ning 
iga jääde tuleb panna eraldi konteine-
risse. Vastuvõetavate jäätmete hinnakir-
jade kohta saab informatsiooni tel 6026 
752; 52 93 020, koha peal jäätmejaama 
operaatorilt või kodulehelt WWW.JAA-
TMEJAAM.EE.

Pärnamäel avati jäätmejaam

Lasnamäel lõppesid Kiviriku tänava rekonstrueerimistööd

Kepikõnni treeningud Pae pargis
Osalemine ja keppide laenutus on tasuta.
Treeningud toimuvad René Meimer´i 
(Tallinna Ülikool) juhendamisel 5.09, 
12.09, 19.09, 26.09 ja 3.10 algusega kl 
10:00. Kogunemine on Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis. Eelregistreerimine tel 645 7702.

Pärnamäe jäätmejaama hinnakiri Tallinna linna elanikele (hinnad sisaldavad 
käibemaksu):

Vanad rehvid (velgedeta) kuni 8 rehvi    0,00 € 
Vanad rehvid (suur, velgedeta)     7,05 € rehv
Ehitus lammutusjäätmed     19,00 € m³
Paberi-, papi-, klaasi-, pakendi- ja plastijäätmed   0,00 € m³
Kasutuskõlblikud rõivad ja tekstiiljäätmed kuni 0,4 m³   0,00 € kg
Elektri ja elektroonikajäätmed (komplektne)    0,00 € tk
Töötlemata ja naturaalne puit     0,00 € m³
Aia- ja haljastusjäätmed kuni 0,4 m³     0,00 € m³
Aia- ja haljastusjäätmed üle 0,4 m³     9,60 € m³
Suurjäätmed (kasutuskõlblik mööbel)     0,00 € m³
Suurjäätmed (kasutuskõlbmatu mööbel)    9,60 € m³

Kutsume kõiki aktiivselt kasutama jäätmejaama teenuseid!
MTÜ Keskkonnateenused

20.septembril toimub Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse eestvedamisel 
Vormsi mänguväljakul (Vormsi 5) 

perepäev. 
Kavas on AS Medicum´i perekooli 
töötoad, esmaabiõpe kogu perele, 

meelelahutus lastele ja täiskasvanutele. 
Üritus algab kell 10:00. Kell 11:00 

algab kepikõnni näidistreening René 
Meimer´i (Tallinna Ülikool) juhen-

damisel Lasnamäelt Piritale ja tagasi. 
Täiendav info tel 645 7702.

Pildil (paremalt): Tallinna linnapea Edgar Savi-
saar, abilinnapea Kalle Klandorf, Lemminkäinen 
Eesti AS ehitusdirektor Tarmo Trei ning Lasna-
mäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe 
avavad liikluseks Kiviriku tänava uue lõiku.
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LASNAMÄE VAEGKUULJATE TEABEPÄEV
Kolmapäeval 10. septembril 2014 kell 12.00 Lasnamäe Sotsiaalkeskuses

Uued kuulmisabivahendid ja mitmesugused vajalikud signaliseerimise ja häire- 
seadmed kasutamiseks tööl ja kodus.
Teabepäeva korraldavad:
• LASNAMÄE SOTSIAALKESKUS, www.lsk.ee
• KADRIMARDI OÜ, www.kadrimardi.ee
Kohtume:
Lasnamäe Sotsiaalkeskuses kell 12:00, aadressil Killustiku 16, Tallinn 11414.
Kohale saab bussidega 50, 58, 65 (peatus „Pae“) ja trammidega 2 ja 4 (peatus 
„Majaka põik“).
Lisainfo telefonil: 5115340

Tallinna linna esindajad vahetasid Helsingi 
linnavalitsusega kogemusi munitsipaalmajade teemal

Meie tuleviku vaiksed joodikud

lastati sotsiaalelamu Vana Viertotie 22 ja 
munitsipaalelamutega Korppaanmäentie 
28, Karstulantie 10.

17. juunil külastasid Lasnamäe linna-
osa vanema asetäitja Jaanus Riibe, Tal-
linna abilinnapea Eha Võrk ja teised 
linna esindajad Helsingi linnavalitsust. 
Mõlemas pealinnas on munitsipaal- ja 
sotsiaaleluruumide arendamine oluline 
küsimus. 

Kohtumisel tõstatati küsimused, nagu mil-
line on kohaliku omavalitsuse ja riigi üles-
annete jaotus üürieluasemete ehitamisel; 
kuidas toimub elamute ehitamise rahas-
tamine; milliseid tingimusi on vaja luua 
erinevatele sihtrühmadele näiteks vanurid, 
lastega pered, sõltuvushäiretega inimesed 
jne. 
Päeva jooksul kohtuti Helsingi abilinna-
pea Laur Rätyga, kes andis üldise ülevaate 
Helsinki linna juhtimisest ja sotsiaalhoo-
lekande korraldusest; Helsingi Sotsiaal-
ameti osakonnajuhataja Tuula Poikonen, 
kes andis teavet eluasemeteenustest eriva-
jadusega inimestele; Helsingi Kinnisvara-
ameti osakonnajuhataja Markku Leijo, kes 
tutvustas linna elamuehitust ja elamuma-

janduse korraldust ja Helsingi Linnapla-
neerimise ameti osakonna juhataja Lotta 
Suominen, kes selgitas infrastruktuuri ob-
jektide rajamise korraldust Helsinkis. 
Lisaks tutvuti erinevate objektidega, kü-

aga seadusekuulekad kodanikud päevita-
vad randadel oma lemmikjookide seltsis 
täie õigusega. Lasnamäel on kolm suurt 
parki – need on meie linnaosa elanike 
lemmikud puhkealad. Linnaosa valitsus 
sai ka enne signaale sellest, et seal võib 
tihti kohtuda õllepudelite ning -purkide-
ga puhkajaid, nüüd aga pole meil prak-
tilist võimalust võidelda selliste nähtus-
tega. Aga kvartalisisesed territooriumid, 
kus paari meetri kaugusel laste mängu-
väljakust tohib nüüd pinkidel ja murul 
korraldada erinevat tüüpi degusteerimi-
si? Ning lastega jalutavad emad  ja isad 
peavad kas taluma selliseid pudeli üm-
ber kogunenud gruppe või siis hoiduma  
puhkamisest linna poolt selleks heakor-
rastatud kohtades, kuna on tegelikult 
võimatu loetleda kõiki lastega jaluta-
mise marsruute ning koguda iga sellise 
koha kohta tõendeid selleks, et sisse viia 
seal alkoholikeeldu. Seda enam, et argu-
menti, et kedagi häirib juba vaid joovate 
inimeste olemasolu, eriti kui jalutatakse 
lastega, ei pea justiitsministeerium pii-
savaks.

Meie võitleme ägedalt suitsetajatega, ra-
kendades üha uuemaid tubaka tarbimist 
piiravaid regulatsioone, kuid samal ajal 
oleme nii tolerantsed alkoholi suhtes?  
Kohti, kus saab juua klaasi õlut või 
pokaali veini on meil ju piisavalt, seal 
hulgas ka väljas – inimese kohta arves-
tatuna baaride ning pubide arvu poolest 
ei jää meie ilmselt Euroopale alla. Äkki 
tuleks juba üles kasvada ning saada tervele 
Euroopale eeskujuks avalikes kohtades al-
koholi tarbimise nulltolerantsuse osas?

Seni aga meie riik nagu hooliks elanike 
tervisest ning võtab vastu erinevaid alko-
holi tarbimise vähendamise programme. 
Samal ajal aga teeb kõike selleks, et aidata 
inimesi tarbida alkoholi igal ajal ning igas 
kohas. Või las joovad, peamine et istuksid 
vaikselt? 

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Lähemate kuue aasta jooksul saab Eesti 
Euroopa Sotsiaalfondist 10 miljonit eurot 
meie riigi elanike alkoholisõltuvuse ravi-
miseks. Ülemaailmse tervishoiuorgani-
satsiooni andmetel kannatab selle haiguse 
käes 11 protsenti eesti meestest ning kaks 
protsenti meie naistest.

Samal ajal võttis Riigikogu vastu uue Kor-
rakaitse seaduse, mis lubab alates käesole-
va aasta 1. juulist, mõningate möönduste-
ga, tarbida alkoholi avalikes kohtades. Või-
mul olev koalitsioon jäi kurdiks Karsklaste 
ühenduse ning Lastekaitse liidu, poliitikute 
ning teiste seaduse muudatuste eelnõu et-
tevalmistuse ajal nende muudatuste vastu 
seisnud inimeste protestidele. Viimase kuu 
jooksul inimeste arv, kes ei saa aru, milleks 
oli vaja teha järeleandmisi inimestele, kel-
lele meeldib käia tänavatel või istuda par-
kides õlle- või muu alkoholijoogi pudeliga, 
väiksemaks ei jäänud.

Sotsiaaldemokraadist justiitsministri And-
res Anvelti sõnul „koos seni kehtinud al-
koholijookide avalikes kohtades tarbimise 
totaalse keeluga oli Eesti Euroopa jaoks 
üsna ebatavaliseks riigiks“, sest inimesi tu-
leb usaldada. Alkoholi tarbiv isik peab hin-
dama ise, kas tema käitumine on ümbrit-
sevatele inimestele häiriv ning ta vastutab 
ise ka tagajärgede eest juhul, kui hakkab 
näiteks, märatsema või tüütama möödami-
nejaid, arvab minister. Näiteks, armunud 
paarike, tarbides pargis veini, on Anvel-
ti arvamusel, õigusriigi lahutamatu osa 
— see on tema hinnangul inimese vaba 

eneseväljenduse austamise märk.
Kuid miks tuleb seda eneseväljendust, nii 
öelda, ära juua avalikes kohtades? Tallinna 
avalike ürituste korraldamise reeglites on 
sätestatud, et üritused, kus müüakse alko-
holijooke, kuuluvad kõrgendatud riskiga 
avalike ürituste hulka ning nõuavad seega 
nende osalejate turvalisuse tagamiseks eri-
meetmeid. Nüüd aga, seadusandja soovil, 
on terve meie riik muutunud kõrgendatud 
riskide territooriumiks. Kuid erimeetmete 
rakendamisest rääkida ei saa, kuna kor-
rakaitsjad igale poole ei jõua vähese arvu 
tõttu, mis on tingitud riigi kulude vähenda-
misega seotud personalipoliitikast. Politsei 
võib sekkuda vaid juhul, kui pudeliga ini-
mene hakkab käituma ebaadekvaatselt.

Samal ajal üritab riik uuesti delegeerida 
vastutust oma otsuste tagajärgede eest ko-
halikele omavalitsustele. Uus seadus peaks 
nagu andma kohalikule omavalitsusele 
õiguse piirata alkoholi tarbimist oma ter-
ritooriumil. Kuid Pärnu – riigi suvepealin-
na – linnavalitsuse katse keelata alkoholi 
tarbimist vanalinnas kutsus välja justiits-
ministeeriumi rahuolematuse, mis viitas 
koheselt seadusele, mis lubab sisse viia pii-
ranguid vaid mänguväljakutel, terviserada-
del, tervisliku eluviisi edendavate ürituste 
läbiviimisel ning samuti ka juhtudel, kui 
alkoholi tarbimine konkreetses kohas võib 
häirida ümbritsevaid inimesi, kuid seda tu-
leks veel tõestada.

Äkki pole ministeerium kursis, et Pärnu, 
Tallinna ning ka teiste linnade vanalinna-
des korraldatakse pidevalt, eriti veel suvi-
sel ajal, koguperele ning lastele suunatuid 
üritusi, samuti toimuvad ka mitmed spor-
diüritused? Ning pargid ja teised linna ro-
healad, mille hoolitsetud murul tohib nüüd 
parlamendi loal heameelega juua õlut ning 
muid jooke „ennast vabalt väljendavad 
inimesed“? Päästjate jaoks on alkoholitar-
bijad olnud peamiseks peavaluks ka enne 
seaduse muudatuste vastuvõtmist, nüüd 

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

22. ja 24. septembril algusega kell 15.00 toimuvad 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54, Tallinn) 
korteriühistute infopäevad.
Infopäevad on jaotatud kahele päevale. 22. septembril vene keeles ja 24. 
septembril eesti keeles.

Palume aktiivset osavõttu! 

Pildil (vasakult): Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe, Helsingi abilin-
napea Laur Räty, Tallinna abilinnapea Eha Võrk, Tallinna Linnavaraameti esindajad 
Einike Uri ja Priit Pärtelpoeg ning Tallinna Sotsiaal – ja Tervishoiuameti juhataja Vahur 
Keldrima. 

Seli asumis 
rajati 81 uut parkimiskohta

“Täna linti ei lõika, täna läheme jaluta-
ma,” ütles Tallinna linnapea Edgar Sa-
visaar Lasnamäel Seli asumi parklate 
avamisüritusel. Põhjuse jalutuskäiguks 
andis asjaolu, et uued parklad rajati Kär-
beri tn 2, Kärberi tn 17, Kärberi tn 22, 
Kärberi tn 29 ja 31 majade juurde, mille 
tulemusena on asumis nüüd 81 uut par-
kimiskohta.

Tallinna linnapea Edgar Savisaare sõnul linn 
mitte ainult ei leevendanud elanike parki-
misprobleeme, vaid lahendas ka väga tõsise 

probleemi.
„Nimelt puudus siiani Kärberi 29 ja 31 
aadressil asuvate lasteaedade ees parkimise 
võimalus täielikult, mistõttu pidid lapseva-
nemad oma sõidukeid parkima kõnniteedel. 
Seega ei rõõmusta uue parkla üle mitte ai-
nult Seli asumi elanikud, vaid ka kõik need 
kelle lapsed siinsetes lasteaedades käivad,“ 
lisas Savisaar

Tööde käigus paigaldati 2 610 m2 asfaltka-
tet ja teostati haljastustöid 502 m2 ulatuses. 
Tööde maksumuseks kujunes 120 000 eurot.
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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

AJAKAVA
Augustikuu üritused
30.08 kell 15.00 Laste Laulustuudio Nupukesed kontsert. Pilet 2€, 
lastele kuni 13 a. tasuta.
30.08 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 4€

Septembrikuu üritused 
20.09 kell 18.00 Vene Teatrikooli etendus „SmrakH.” Pilet 10€
21.09 kell 18.00 Vene Teatrikooli etendus „SmrakH.” Pilet 10€
21.09 kell 12.00 Laulu- ja tantsukollektiivide konkurss Lindakivi talent II. Pilet 2€
25.09 kell 21.00 Muusikaline etendus „ROCK KOOLIVAHEAEG”. Pilet 10€, 
sooduspilet 7€
26.09 kell 21.00 Muusikaline etendus „ROCK KOOLIVAHEAEG”. Pilet 10€, 
sooduspilet 7€
27.09 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You.

Hea Spordisõber!

Käimas on fotokonkursi 
„Aastaring Tallinnas” teine etapp

Tallinna Botaanikaaias toimub 12.–14. 
septembrini suur viinamarjanäitus 

Fotokonkursi „Aastaring Tallinnas“ ees-
märgiks on leida uusi ja huvitavaid fotosid 
Tallinna linnast. Samuti jäädvustada foto-
dele linnas toimunud erinevaid sündmusi, 
inimeste tegevusi ja linnapildis toimunud 
muutusi aastaaegade vaheldumisel kon-

kursi erinevate etappide perioodil. Kon-
kursi teisele etapile saab võistlustöid esita-
da kuni 15.septembrini konkursi kodulehel 
http://fotokonkurss.tallinn.ee/ 

Head pildistamist!

Viinamarjakasvatus kogub Eestis üha 
enam hoogu ning järjest rohkem kasva-
tatakse meil ka lauaviinamarja. Näitusel 
on Saare-Tõrvaaugu aiand välja pannud 
sorte oma ligi pooleteistsaja nimetusega 
kollektsioonist. Kõik huvilised saavad de-
gusteerida viinamarju, osta kaasa nii mar-
ju kui istikuid ning loomulikult küsida nõu 
nii sordivaliku kui ka kasvatamisnippide 
kohta. 
Viinamarjade kõrval saab näitusel näha, 
maitsta ja kaasa osta ka aiandis keskkon-
nasõbralikult kasvatatud arbuuse ja melo-
neid.

Näitus on avatud Tallinna Botaanikaaia 
palmimajas kella 11.00-18.00.

Kutsun Sind koos oma perega osalema lõ-
busal ja sportlikul kogupereüritusel – 6. sep-
tembril 2014. aastal toimuval „Jüri Rata-
se X jalgrattavõistlusel“. Võistluse algus 
on kell 11.00 Pirita Velodroomil, Rummu 
tee 5.

Tule koos oma pere ja sõpradega. Oodatud 
on kõik, nii need, kes tulevad juba mitmen-
dat korda kui ka need, kellel on see esime-
seks korraks. 
Tavaks saanult on kohal Lõvi Leo, Nublu 
ja Operation Lifesaver Estonia, kes anna-
vad edasi õpetussõnu heast käitumisest ning 
politsei ja päästeameti tegevusest. Kohapeal 
on tutvumiseks tuletõrjeauto.

REGISTREERI ENNAST alates 
18. augustist: www.ratas.ee/voistlus 

Palun kindlasti kasutada eelregistree-
rimist! Eelregistreerimine kestab 18. au-
gustist kuni 3. septembrini. Vajadusel saab 
kohapeal registreerida võistluspäeval kell 
9.00 – 10.20.

Osavõtt Jüri Ratase jalgrattavõistlusest 
on tasuta. Kümnenda võistluse puhul ko-
gume vabatahtlikke annetusi mittetulundus-
ühingule Lastekeskus Tähetorn, mis aitab ja 
toetab vähekindlustatud peredes elavaid lap-
si. Oma panuse saad anda, tehes ülekande  
MTÜ Lastekeskus Tähetorn arveldusarvele 
EE872200221016718181 Swedbankis ning 
märkides selgituseks „rattavõistlus“. Oleme 
siiralt tänulikud iga annetuse eest.   

MTÜ Lastekeskus Tähetorn tegemistega 

saad täpsemalt tutvuda kodulehel http://
www.lastekeskus.ee/ 

Jüri Ratase X jalgrattavõistluse 
distantsid:
• Ratastoolisõit 1,4km;
• Tillusõit (kuni 6 aastased), distants 450m;
• Jaffa lastesõit (vanuses 7 – 12 aastat), 

distants 2km;
• Naised, distants 10km;
• Mehed, distants 10km;
• Perearvestus (arvesse läheb vähemalt ühe 

vanema ja lapse osalus).

Kiivri kandmine on võistluse kõi-
kidel distantsidel kohustuslik.

Jalgrattavõistluse programm:
• 9.00 – 10.20 kohapeal registree-

rimine;
• 9.00 – 10.50 eelregistreerunu-

tele numbrite ja kiipide kätte-
saamine;

• 11.00 – võistluse avamine;
• 11.15 – ratastoolisõit;
• 11.40 – tillusõit 450m;
• 11.55 – Jaffa lastesõit 2km;
• 12.15 – naiste ja meeste sõit 

10km;
• 13.15 – autasustamine ja loo-

simine;
• 13.30 – võistluse lõpetamine.

Võitjatele on auhinnad naiste ja 
meeste arvestuses. Tillu- ja laste-
sõidus ning ratastoolisõidus saavad 
kõik lõpetajad väikese meene ja me-
dali. Perearvestuses loositakse välja 

Tallinki perereis Rootsi ja Soome. Kõigi 
osalejate vahel loositakse välja kaks jalgra-
tast, muusikakeskus Sony Centeri poolt ning 
mitmeid teisi auhindu. Esimesed 500 lõpeta-
jat saavad medali.
Tule kindlasti koos oma pere ja sõpradega. 
Registreeru juba täna!

Parimate soovidega
Jüri Ratas

Lasnamäe Noortekeskuses jätkub registreerimine 
huviringidesse ja stuudiotesse 2014/15. õppeaastaks: 

 

 
Lisainformatsiooni leiate meie interneti kodulehel www.noortekeskus.ee 
stuudiote ja huviringide 2014/2015 sektsioonis. 
Registreerimine tel.: 6328814, 55567784 
või e-posti teel lasnamae@noortekeskus.ee

Teated detailplaneeringutest Lasnamäel 

korraldusega nr 1151-k otsustati algatada 
Peterburi tee 92c kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu koostamine. Lasnamäe lin-
naosas asuva planeeritava maaala suurus on 
1,64 ha. Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on elamumaa sihtotstarbega Peterburi 
tee 92c kinnistust ja reformimata riigimaast 
ühe transpordimaa ja kuni kahe tootmismaa 
sihtotstarbega krundi moodustamine ning 

ehitusõiguse määramine kuni 4-korruseliste 
tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks antakse 
planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juur-
depääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress 
Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja 
on arhitekt Ahti Kooskora (aadress Tuukri 
põik 44, 101020 Tallinn) ja detailplaneerin-
gu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress 

Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).
Otsustati mitte algatada Peterburi tee 92c 
detailplaneeringu keskkonnamõju stra-
teegilist hindamist. 
Detailplaneeringu algatamise ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Kesk-
konnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 
14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 
kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide regist-
ris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

DETAILPLANEERINGUD

Lapsevanematele: mõtteainet ja konkreetne pakkumine 

Head lapsevanemad! Kui soovite oma 
lapsi näha tulevikus iseseisvate ja teadli-
kena oma teadmistest, oskustest ning te-
gusatena oma võimaluste realiseerimisel 
– on mõttekas alustada nende omaduste 
arendamist iseendas. Küllap olete koge-
nud – lapsed käivad rohkem vanemate 
tegude kui sõnade järgi...

Iga püsiv areng eeldab pidevat praktiseeri-
mist. Võtke hetk ja vaadake, mida harjutate 
igapäevaselt teie? Võib-olla soovite, et teie 
ja teie laste igapäeva ilmestaks rohkem teie 
eneste poolt seatud tulemuste-eesmärkide 
saavutamisele ja probleemide lahendamise-
le suunatud suhtlemine ja tiimitöö, “suhkru-
tera” leidmine rutiinist ja ka võib-olla mitte 
just kõige meeldivamatest, kuid vajalikest 
toimetustest – sest ka need tahavad ära tege-
mist, suurem teadlikkus ja rahu enda võima-
lustest mõjutada oma igapäeva?
Üks parimaid võimalusi nende omaduste 
arendamiseks on töökoht – olgu meeskon-
nas, iseseisev, töövõtjana või ise tööandja-
na... Kui on juhtunud nii, et teil ei ole olnud 
töösuhet viimased 18 kuud ja teil on vähe-
malt üks eelkooliealine laps – kellele soovi-

te olla eeskujuks, siis juuresolev pakkumine 
on suunatud otseselt Teile!

Mida pakume?
• Õppimise ja meeskonnatöö, eneseana-

lüüsi ning planeerimise ja teisi tänapäe-
va igapäevaoskusi;

• Tööklubi: Tänapäeva tööturul (ja mitte 
ainult!) vajaminevaid teadmisi ja osku-
si, muu hulgas arvuti- ja korrektsete do-
kumentide (CV, kaaskiri jms.) vormista-
mise oskusi;

• Eesti keele praktilise omandamise me-
toodilisi teadmisi, oskusi ja praktikat;

• Erialaoskusi koolituse ja harjutamise 
võimalust tööpraktika käigus ning sel-
lele

• järgnevat individuaalset töölerakenda-
mise tuge;

• Regulaarset individuaalset ja grupinõus-
tamist kogu projekti jooksul;

• Lapsehoiuteenust 3 kuni 7 aastastele 
lastele vanema projektitegevuste ajaks.

Mis eesmärgiga me seda teeme?
Oodatav tulemus: Lastele tuge ja eeskuju 
pakkuvate konkurentsivõimeliste ja sot-
siaalsete oskustega lapsevanemate naasmine 
tänapäeva tööturule.

Eesmärgile jõudmise eelduseks on vanema 
aktiivne osalemine projekti tegevustes vähe-
malt 3 päeval nädalas järjestikuse viie kuu 
jooksul (september 2014-jaanuar 2015) või 
kuni töökoha leidmiseni:
• Tööklubi: Esimesed 10 nädalat 1 kord 

nädalas ja lisaks 2 korda tööpraktika ja 
töölerakendumise jooksul;

• Tööturu põhioskuste - arvuti ja eesti 
keele oskuste – koolitus: 2 korda näda-
las paralleelselt Tööklubiga (mõlemat 
kokku 10 korda);

• Erialaoskuste konkreetse väljundiga 
(tunnistus, äriplaan vms.) koolitus – ole-
nevalt erialast ca. 40 päeva;

• Tööpraktika - kuni 21 tööpäeva (mitte 
harvem kui 3 korda nädalas);

Tööklubi päevadel tagame toitlustamise, 
tööturu- ja erialaoskuste koolituste ajal sti-
pendiumi (3,84 eur/päev). Vajadusel paku-
me projekti tegevuste ajaks koolitusauditoo-
riumi kõrvalruumis kehtestatud tingimustele 
vastavat lapsehoiuteenust.

Ja mis kõige olulisem! Registreerimine 
VIIMASESSE GRUPPI algab 20. augus-
til. 
Ootame Teie sooviavaldusi kuni augusti 
lõpuni – 25 motiveeritud lapsevanemal 
on võimalus meiega liituda - et teadvus-
tada ja realiseerida oma teadmisi, oskusi, 
kogemusi ning võimalusi – ja neid meil 
kindla peale igal ühel on!

Marika Juuse, marika.juuse@gmail.com, 
tel.: +372 5277157

• Kunst (7-10 aastat); 
• Scrapbooking (14-18 aastat); 
• Keraamika (7-16 aastat); 
• Estraadlaul (7-26 aastat); 
• Matemaatika (5-12. klassid);
• Tantsustuudio “Star Dance”  
  (7-15 aastat); 
• Hispaania keel algajatele; 
• Floristika (7-14 aastat).

• Arvutikursused (3-4., 5-6. klassid);
• Eesti keel (eelkooli lapsed, 1-4., 
  5-9. klassid); 
• Eesti keel B1 (täiskasvanud); 
• Inglise keel (eelkooli lapsed, 1-4., 
  5-9. klassid);  
• Ajalooline rekonstruktsioon  
  (7-26 aastat); 
• Ettevalmistus kooliõpinguteks 
  (5-6 aastat); 
• Maled (5-9 aastat);

Eelkooliealiste laste töötute vanemate pääs 
tööturule Tallinnas Lasnamäel ja Kohtla-
Järvel: Konkurentsivõime tõstmine ja ta-
kistuste maandamine KOVi ja III sektori 
koostöös” ESF projekt 1.3.0102.13-0485



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

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

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

Keha trimmi: www.olimp.ee

Otsin soodsat 3-toalist korterit Lasnamäele. Maksim 
Makejev, tel 507 3861

Annan tasuta nõu kõigis kinnisvaraküsimustes ja aitan 
Lasnamäe korterite müügil / üüril. Maksim Makejev, 
tel 507 3861, maksim.makejev@arcovara.ee 

KUULUTUSED
Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075

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

KAARDID ENNUSTAVAD Tel. 900 1727, 24H, 
h.1,09 €/min
Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trükiseid 
ning muid kollektsioneerimise esemeid.
Tel. 6020 906 ja 5011 628 Tim

Armatuuri t kinnistu 1 ha. T.5051827 
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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:

KOMPLEKTEERIJA
TRANSPORDITÖÖLINE

KORISTAJA-NÕUDEPESIJA
Nõudmised kandidaadile 
•	 keskeriharidus
•	 kiirus, täpsus, korrektsus
•	 rutiinitaluvus
•	 komplekteerija ja koristaja-nõudepesija ametikohale eesti keele valdamine vähemalt 
tasemel A2
•	 transporditööline ametikohale 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
•	 Partnerkaardi lisasoodustust
•	 Liitumise võimalust Spordiseltsiga, saad tasuta kui ka soodustingimustel 
sportimisvõimalusi
•	 tublile töötajale lisaks palgale ka lisatasu
•	 kolmel korral päevas söögivõimalust

Töökoht asub Tallinnas, tööle asumise aeg: Kokkuleppel
CV saata hiljemalt 09.september. 2014 aadressile  margit.sarrap@selver.eu
või Kulinaaria OÜ, Taevakivi 7b, Tallinn 13619. Kontakttelefon: 6 024 809

Tule Omnivasse
klienditeenindajajaks
ning ole meie särasilmne 
esindaja postkontoris, 

postitöötlejaks, 
kes sorteerib pakke (max 30kg) 
vastavalt adressaadile 
pakisorteerimise liinil.

Pakume Sulle
stabiilset tööd graafiku alusel

ning kindlat palka suurettevõttes.
Tagame töövahendid ja väljaõppe töökohal.

Lisaks ootavad Sind erinevad soodustused ja ühisüritused.

Lisainfo:
omniva.ee/toopakkumised

või telefonil 664 3291.

 
 

 

              
           

         
        

 

 

  

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



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

Monika Murumets
56 691 060
66 84 700

Margus Suumann
50 10 302
66 84 700

   
 

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

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.

G4S on juhtiv turvateenuseid 
pakkuv rahvusvaheline kontsern, 

mis tegutseb 125 riigis üle maailma. 
Eestis anname tööd ligi 2600 

inimesele. Meie eesmärk on olla 
hinnatuim turvalahenduste pakkuja.

Kui soovid anda panust meie igapäevase elukeskkonna 
turvalisemaks muutmisel, siis ootame Sind kandideerima 

TURVATÖÖTAJAKS
Turvatöötajana kaubandusobjektil on Sinu ülesandeks ennetada varguste toimepanemist 

ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana satud erinevatesse olukordadesse ja 
annad omapoolse panuse nende lahendamiseks. Olgu selleks õigusrikkuja kinnipidamine, 
müügisaalis kadunud lapse otsimine või ostja abistamine ootamatu tervisehäire korral.

OOTAME SIND LIITUMA MEIE MEESKONNAGA KUI:
• tunned huvi turvavaldkonna vastu
• oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata
• räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust

OMALT POOLT PAKUME SULLE:
• ausaid töösuhteid (õigeaegseid palgamakseid, vastavalt seadusele ületundide ja 
  riigipühadel töötamise tasustamist jne)
• brutopalka keskmiselt 620 EURi kuus
• võimalust teenida tulemustasu  kuni 8 EURi iga avastatud õigusrikkumise eest
• paindlikku ja osalise tööajaga töötamise võimalust
• vajadusel majutust meie ühiselamus
• öisel ajal transporti objektile ja koju
• karjäärivõimalusi liikumaks kõrgemale ametikohale ja leidmaks uusi väljakutseid
• sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri läbi on-line keskkonna või 
saada enda CV aadressile personal@ee.g4s.com märgusõnaga „Turvatöötaja“.   
Lisainfo saamiseks võid tulla ka meie värbamiskeskusesse  aadressil Paldiski mnt 80 
või helistada telefonil 6511 787. Oleme avatud tööpäeviti 9.00-17.00.

SOL Eesti OÜ on rahvusvahelisse kontserni 
kuuluv kinnisvarahooldus- ning puhastustee-
nuseid 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.

 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. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

Tallinna Maxima X/XX 
kauplused pakuvad tööd 

järgmistele
ametikohtadele:

•	 PEAKASSAPIDAJA
•	 MÜÜJA-KASSAPIDAJA
•	 LETITEENINDAJA
•	 SAALITÖÖTAJA
•	 KORISTAJA

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

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 
Info tel: 6023147; 6230690

VÕIMLEMISKLUBI PIRUETT AVAB UUED RÜHMAD 

Täiendav info
www.piruett.ee

piruett@piruett.ee
tel 6463 659

Lasnamäe �liaalis:
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• mudilaste võimlemine 3-4 a.
• iluvõimlemine 5-6 a.
• tantsuline võimlemine 7-10 a.
  (rühmvõimlemine)
 
 Tunnid toimuvad Lindakivi Kultuurikeskuses, Mahtra Gümnaasiumis
ja Lasnamäe Põhikoolis. Info: Nadezda Logvinenko tel. 56 686 443 (eesti ja vene keel) ja
Diana Zozulja tel. 52 64 710 (vene keel)

Lisaks pakume Pärnu mnt.41 ruumides:

LASTELE
- mudilaste võimlemine 3. - 4. a.
- hommikune rühm 4. - 6. a.
- iluvõimlemine 5. - 7. a.
- tantsuline võimlemine 4. - 6. a., 6. - 7.a., 7. - 9. a. ja 9. - 11. a.
- poiste akrobaatika 5. -  6. a.; 7. - 8.a. (Tallinna Ülikooli saalis Narva mnt.25)
  
NAISTELE
- daamide võimlemine (päevane)
- joogavõimlemine

TeTT gusama
elu kodud

Tegusam elu – sellest mõtteviisist 
juhindume iga päev, kui loome 
klientidele võimalusi aktiivseks ja 
mitmekülgseks eluks kogukonnas.

www.hoolekandeteenused.ee 

AS Hoolekandeteenused otsib 
VALKLA KODU TEGEVUSJUHENDAJAT
AS Hoolekandeteenused on 100% riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb üle kogu Eesti pea kõigis maakondades. 
Osutame teenust ligi 2400-le psüühilise erivajadusega inimesele 24 üksuses üle Eesti. 

Valkla Kodu asub Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas, Valkla ranna lähedal. Pakume Valkla Kodus ööpäeva-
ringset erihooldusteenust kohtumääruse alusel suunatud klientidele ja ööpäevaringse hooldamise teenust 
kokku ligi 170 inimesele.

Tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega kliendiga, toetades tema igapäevaelu, arendades 
ta oskusi ja tegevusvõimet, et saavutada kliendi võimalikult iseseisev toimetulek ja integreerumine kogukonda 
ning ühiskonda laiemalt. 

Konkurss kestab 31. augustini 2014, täpsemad kandideerimistingimused leiab 
AS-i Hoolekandeteenused kodulehel www.hoolekandeteenused.ee ja CV Keskuses.
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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

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

Kikase Juustupoiss on saadaval 
igas hästivarustatud kaupluses.

UUS JUUST,
PAREM MAITSE!

UUS JUUST,
PAREM MAITSE!

Mahtra Hostel

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

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

R_

AS Gadox  Türi tn. 10C Tallinn  6 501 322  info@gadox.ee  E-R 9.00-16.00

www.gadox.ee

O R T O P E E D I A

®

ORTOPEEDILISED 
ABIVAHENDID

TALLATOED
Individuaalsete tallatugede 

valmistamine diagnostika alusel 
etteregistreerimisega: 

Türi 10c, Tallinn 
Eelregistreerimine: 

tel 650 1322   
E–R 9.00 – 16.00

Kaelatoed  Õlatoed
Puusaortoosid  Põlveortoosid
Randme- ja küünarliigese toed

Seljatugi-korsetid
Hüppeliigese- ja labajala ortoosid

Ortopeedilised tallatoed
Laste ortopeedilised jalatsid

Invaabivahendid

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
 

MANPOWER ON ÜKS TUNNUSTATUMAID 
PERSONALIETTEVÕTTEID MAAILMAS, 
mis tegutseb Eestis 10-ndat aastat. Meie 
klientideks on erinevad rahvusvahelised 
ettevõtted.
 

PAKUME TÖÖD NII 
NAISTELE KUI KA 
MEESTELE ERINEVATES 
TOOTMISHARUDES 
TALLINNAS JA 
HARJUMAAL! 
Töö graafiku alusel, väljaõpe kohapeal. 

Lisainfo 630 6500 või
Manpoweri kontoris -  
Estonia pst 1, IV korrus B-sissekäik.

Tel 6600197 / mob 5011073 / kool@loovus.ee /aadress Tina tn 9 (Kadriorg) IV korrus Tallinn

MÄNGUKOOL

KOOLIKS ETTEVALMISTUS

KOOLIKS ETTEVALMISTUSE, ÄRIKOOLI JA TEATRIKOOLI
ÕPILASTELE KUNSTIKOOL TASUTA

EESTI KEEL, MATEMAATIKA, INGLISE KEEL,
LOOVUS, ARVUTIÕPETUS

EESTI KEEL, MATEMAATIKA, INGLISE KEEL, MEISTERDAMINE

KUNSTIKOOL

TEATRIKOOL
NÄITLEMINE, LAVALINE LIIKUMINE, OSALEMINE LAVASTUSTES,
KOHTUMINE NÄITLEJATEGA

JOONISTAMINE, MAALIMINE, VOOLIMINE, MEISTERDAMINE

MAJANDUS, ARVUTI, INGLISE KEEL, LOOVUS JA SUHTLEMINE
LASTE ÄRIKOOL

5-6

3-4

7-12

7-12

5-12

ÕPE TOIMUB LOOVUSMETOODIKA ALUSEL ERINEVATES
VANUSE-JA TASEMERÜHMADES

Info ja registreerimine kooli kodulehel www.loovus.ee

Pakume tööd 
pizzameistrile Viimsis

  cv või töösoov palume saata:  sirli@tehnovorm.ee 
tel 56 635 651

Vajadusel väljaõpe, vaata ka fb: Viimsi Peetri Pizza
www.peetripizza.ee 

Tondiraba Sulgpallikool pakub 
treeninguid: 

4-7 aastastele lasteaialastele
7-19 aastastele lastele/noortele
Täiskasvanutele igas vanuses

Eratreeninguid

Lisainfo : tel. 56 242 282 või 
kristo@sulgpallikool.ee 

ReedeReede  0505.sept.septembrilembril  kellkell  1818..0000

HEA SÕNUMHEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA KOOS MUUSIKAGA 

Külalised SoomestKülalised Soomest

Jagatakse toiduabi pakkeJagatakse toiduabi pakke

Sissepääs tasutaSissepääs tasuta

Lindakivi kultuurikeskusesLindakivi kultuurikeskuses

Jumal on armastus!Jumal on armastus!

Costa Sol Rent pakub 
kvaliteetset puhkusemajutust 

Hispaania lõunarannikul - Costa 
del Sol. 

WWW.COSTASOLRENT.COM 


