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Tallinna lauluväljakul tähistati 
suure kontserdiga Lasnamäe 
linnaosa sünnipäeva

Lasnamäel avati vastselt 
remonditud Punane tänav

Lasnamäe saun saab 
kevadeks valmis

6.-7. septembril, toimusid traditsiooni-
lised Lasnamäe Päevad. Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuse eestvedamisel korraldati 
linnaosas meeleolukas jalgpalliturniir 
ning Tallinna lauluväljakul suurejoone-
line kogupereüritus.

Lasnamäe Päevade tähtsaim pidulik üritus 
toimus traditsiooniliselt Tallinna lauluväl-
jakul, kuhu tuli rohkem kui 20 000 pea-
linna elanikku ning linna külalisi. Suurel 
laval esinesid mitmed laste laulu- ja tant-
sukollektiivid, tuntud laulja Liis Lemsalu, 
kohalik ansambel May-Day ja paljud tei-
sed. Piduõhtu peaesinejaks oli kuulus Ve-
nemaa ansambel MIRAŽ.
Lisaks kontsertprogrammile töötasid üritu-
se raames erinevad toitlustuskohad, grill-
kohvikud ning teised müügipunktid, kus 
pakuti sooja toitu, suupisteid, jäätist ning 
jooke. Ürituse partner Selver korraldas 
laste jaoks erinevaid lõbusaid mänge ja 
võistlusi ning pakkus tasuta batuudil hüp-
pamist.

29. augustil toimus Punase tänava uuen-
datud 1400 meetrilise lõigu avamine. 
Taastusremonttööde käigus said uue katte 
nii sõidutee, kõnniteed kui kergliiklustee, 
asendati amortiseerunud äärekivid, pa-

rendati sademevee ärajuhtimise lahendust 
ning taastati haljastus. Rajati täiendavad 
parkimiskohad. Jalakäijate liiklusohutuse 
tõstmiseks rajati olemasolevatele ülekäi-
kudele ohutussaared.

Pae tn 19 kinnistule kerkivale saunahoo-
nele nurgakivi asetanud Tallinna linna-
pea Edgar Savisaar tõdes, et juba õige 
pea saavad Lasnamäe elanikud kodu 
lähedal saunas käia. „Sellega saab täide-
tud paljude linnaosa elanike soov,“ ütles 
Savisaar. „Lasnamäe saun on valmis esi-
mesi külastajaid vastu võtma juba järg-
mise aasta märtsis.“

Savisaar rõhutas, et kui 2013. aastal toi-
musid Tallinna Positiivse Programmi aru-
telud, siis Lasnamäel jäi väga tugevalt kõ-
lama kohalike elanike soov avaliku sauna 
järele. „Töötame iga päev selle nimel, et 
Tallinna suurim linnaosa oleks igati mugav 
ja kaasaegne elukeskkond,“ ütles Savisaar. 
„Pae tänava saun pole mingi luksus, see 
ongi üks enesestmõistetav osa tänapäeva-
sest linnaruumist.“

Pae tn 19 kinnistule rajatavas saunahoones 
saab olema kokku 520 m2 põrandapinda, 
lisaks nii meeste- kui naistesaunale, mis 
kumbki mahutavad 30 saunalist, on hoo-
nesse kavandatud tunnidušid, kohvik ning 
juuksur. Lisaks leiliruumidele rajatakse 
saunamõnu mitmekesistamiseks Raua sau-
na eeskujul ka aurusaun.

Rahvastikuregistri and-
meil elas 1. septembri 
seisuga Lasnamäel 118 
394 inimest, augustis 
kasvas elanike arv 102 

inimese võrra.

Lasnamäe päev 2014

Pildil (vasakult): abilinnapea Kalle Klandorf, Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja 
Lasnamäe linnaosa vanem Olga Ivanova Punase tänava avamistseremoonial.
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Laupäeval, 4. oktoobril toimub Lindakivi 
Kultuurikeskuses kolmas suur tervise-
päev. Tervisepäev algab kell 10.00. Üritust 
aitab läbi viia ja toetab Tallinna Sotsiaal 
ja Tervishoiuamet. Üritus on tasuta!

Eesti elanike eluea pikkus ei ole kiita võrrel-
des teiste riikidega, samuti esineb meil liiga 
palju haigusi ja probleeme, mis on enneta-
tavad. Tervisekäitumist mõjutavad otseselt 
isiku enda hoiakud, uskumused, väärtushin-
nangud, teadlikkus, oskused ja motivatsioon.

LINNAOSAVANEMA VEERG

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Sügise esimene kuu on eelkõige uue õppeaasta algus. Ma õnnitlen kõiki neid, kes 
alustasid 1. septembril oma kooliteed. Ees ootavad üheksa kuud aktiivset tööd, 
pingutust ning keerulisi kooli argipäevi. Eriti puudutab see neid, kes istusid koo-
lipinki esmakordselt, sest neil algas täiesti uus, võib öelda, täiskasvanute moodi 
elu – uus kollektiiv, uued õigused, kohustused ning märgatav ajapuudus lasteaias 
tavaks olnud mängude ning meelelahutuste jaoks. Soovin teile jõudu ning edu teie 
elu uuel etapil, palju uusi muljeid ning avastusi. Soovin ka suurt kannatlikust teie 
vanematele.

Väga meeldiv on, et uue õppeaasta algus on seotud ka Lasnamäe elanike ühe lem-
mikuma peoga – 7. septembril tähistasime järjekordselt kõik koos meie linnaosa 
sünnipäeva. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt Lauluväljakul korraldatud peole 
tuli ligikaudu 20 tuhat inimest. Tore oli see, et külaliste hulgas olid lisaks lasna-
mäelastele ka teiste linnaosade elanikud, samuti ka pealinna külalised ning analüü-
sides publiku reaktsiooni ning tagasisidet õnnestus pidu täielikult! Õnnitlen kõiki 
lasnamäelasi meie linnaosa nüüdseks juba möödunud sünnipäeva puhul ning olen 
kindel, et järgmisel aastal on meil veel rohkem põhjusi tähistada Lasnamäe päeva 
lõbusalt ning suurejooneliselt!

Linnaosa valitsuse poolt mais alustatud tänavate rekonstrueerimis- ning remont-
tööd on sellega otseselt seotud. Septembri lõpus jõuab plaanipäraselt lõpule Siku-
pilli asumi kvartalisiseste teede remont, mille käigus ehitatakse valmis sadevete 
kanalisatsioon, rekonstrueeritakse valgustussüsteemi, uuendatakse sõidutee asfal-
dikatet. Viimasel etapil teostatakse haljastustöid ning paigaldatakse liiklusmärke.
 
Uut asfaldikatet ning kõnniteid ehitatakse ka Varraku tänava lõigul Tondiraba jää-
halli läheduses. Tööd algasid augusti lõpus. Siin paigaldatakse ka uut äärekivi, te-
ostatakse haljastustöid, rekonstrueeritakse valgustussüsteemi, püstitatakse liiklus-
märke ning tehakse uus teekattemärgistus. Projekti raames luuakse Virbi tänava 
piirkonnas lisakohad parkimiseks. Septembri lõpus koos Varraku tänava uuendatud 
lõiguga avatakse ka uus valgustatud Alvari tänava jalakäijate tee, mis ühendab Ton-
diraba Katleri asumiga. Käesoleva aasta jooksul ootab Lasnamäe linnaosa elanikke 
veel ka Võidujooksu tänava rekonstrueerimine.
 
Lasnamäe gümnaasiumi õpilased pidid alustama uut õppeaastat oma kolleegide 
ruumides – nende kodukooli hoones aadressil Pae tn. 59 käib täie hooga kapitaal-
remont. Peale renoveerimist suureneb märgatavalt õppehoone pind – lisakorrus on 
nüüdseks juba välja ehitatud – ning hetkel paigaldavad ehitajad uut elektrijuhtmes-
tikku ning ventilatsioonisüsteemi. Samal ajal käivad ka fassaadi remonditööd ning 
siseruumide rekonstrueerimine. Koolistaadion sai juba uue asfaldikatte. Soolaleiva-
pidu tähistab koolikollektiiv peale remondi lõppemist tuleva aasta märtsis. 

Koos õppeaasta algusega algavad ka traditsioonilised korteriühistutele suunatud 
infopäevad. Esimene infopäev, kus räägitakse asfaldikatte remondist, hoovide ning 
parkimiskohtade heakorrastamisest toimub juba 22. septembril venekeelse auditoo-
riumi jaoks ning  24. septembril eesti keeles. 

Sügise ning talve perioodi künnisel kutsun 4. oktoobril kell 10 kõiki lasnamäelasi 
Lindakivi Kultuurikeskusse linnaosa valitsuse poolt koostöös Medicumiga korral-
datavale Tervisepäevale. Nii nimetatud tööruumides räägitakse eelkõige naiste ning 
eakate inimeste füüsilise seisundi probleemidest. Samuti ka lastest, kelle tervisele 
pühendatakse kaks kohtumist, kus põhiline tähelepanu pööratakse noorema põlv-
konna selja- ning silmanägemise seisundile – need on kaks peamist koolikoormu-
sega seotud probleemi, mis vajavad vanemate püsivat tähelepanu ning hoolt. Soovi 
korral saab terve päeva jooksul läbida kogu perega tasuta ekspress-uuringut. Loo-
mulikult, tollel laupäeval on Lindakivis palju muusikat ning laule noorte artiste 
esitluses.

Lasnamäel toimus lastele suunatud sportlik 
ohutusalane teabepäev

Laupäeval, 6. septembril, korraldas 
Lasnamäe linnaosa valitsus koostöös 
Eesti suurima amatöörjalgpalli orga-
nisatsiooniga IAFA Dvigateli staadio-
nil jalgpalli turniiri Lasnamäe karikas 
2014. 

Lasnamäe karikas on traditsiooniline tur-
niir, mida korraldati teist korda. Lasnamäe 
Päevade raames võttis sellest osa üle 140 
inimese neljateistkümnest võistkonnast, 
viiekümnes mängus löödi 75 väravat. 
Grupietapi tulemusena langesid konku-
rentsist võistkonnad Free24, L.F.C., IAFA 
Estonia, Spartak, Fitnesslineteam ning FC 
Castovanni Eagles, kes ei suutnud jõuda 

play-off mängudeni. Lasnamäe Norde, 
USF & Liikuri, Zarya ja Ericsson langesid 
välja veerandfinaalis. 
Poolfinaalmängudes alistas Jorma penalti-
seerias Keskerakonda ning Baltic Partizan 
alistas minimaalse eduga Remniku võist-
konda. 

Finaal oli eriti põnev. Turniiri parima män-
gija tiitli saavutanud Konstantin Lunev 
avas Jorma eest skoori juba kohtumise 
alguses, kuid mängu lõpus suutis Roman 
Daniljuk seisu viigistada. Kuid penaltisee-
riani seekord ei jõutud – Jevgeni Afonin lõi 
viimastel minutitel tugeva ning Baltic Par-
tizan väravavahi jaoks ootamatu trajektoo-

riga löögiga ilusa värava ning viis Jorma 
võistkonna ette. 
Jorma võitis karika, Baltic Partizan jäi tei-
seks ning Keskerakond võitis penaltisee-
rias Remniku vastu viimase auhinnakoha. 
Autasustamine toimus pühapäeval Laulu-
väljakul, kus Lasnamäe Päevade raames 
said võitjad karika linnaosa vanema Olga 
Ivanova käest. 

IAFA kutsub kõiki tegelema spordiga ning 
kutsub amatöörvõistkondi registreerima 
ennast talve saalijalgpalli meistrivõist-
lustele, mis algavad oktoobris. Lisainfot 
leiate meie organisatsiooni interneti kodu-
leheküljelt!

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Neljapäeval, 11.septembril toimus Las-
namäe Spordikompleksi staadionil 
sportlik ohutusalane teabepäev MINA 
OSKAN SEDA. Teabepäevast võttis osa 
ligikaudu 600 last Lasnamäe kõigist mu-
nitsipaallasteaedadest. 

„MINA OSKAN SEDA“ ohutusalasel tea-
bepäeval antakse teadmisi liiklusohutusest, 
esmaabist, ohutust käitumisest looduses ja 
teistel teemadel. Tegemist ei ole spordi-
võistlusega või parima võistkonna välja-
selgitamisega.

2014. aasta Lasnamäe karika turniirist 
võttis osa 14 „hoovivõistkonda“

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

Paljud probleemid ja haigused on ennetatavad! 
Tule tasuta tervisepäevale!

Lasnamäe III Tervisepäev propageerib ter-
vislikke eluviise, mis aitavad vähendada 
südame või veresoonkonna ja muudesse 
haigustesse haigestumist. Juba algusega 
kell 10.00 algavad tervisemõõtmised kogu 
perele: veresuhkru ja vererõhu mõõtmine 
ning nõustamine, kopsufunktsiooni testimi-
ne, kaalumine, vööümbermõõdu ja pikkuse 
mõõtmine, kehamassiindeksi arvutamine, 
keharasvasisalduse hindamine, suitsetami-
sest loobumise nõustamine, suuhügienisti 
nõustamine ja füsioterapeutiline hindamine.
Tervislik eluviis ei seisne ainult õiges toitu-
mises, vaid selliselt elamises, et tervis oleks 
korras nii praegu kui ka tulevikus. Just liiku-
mine, tasakaalus toit, oma tervise jälgimine 
ja õigel hetkel spetsialistidega konsulteeri-
mine teevadki Sinust tervislikult elava ini-
mese. Tervislikult elamine ei tähenda mee-
letut pingutamist või kõigest heast-paremast 

loobumist. Tervisliku eluviisi moodustavad 
harjumused, mis kaitsevad ja tugevdavad 
organismi selleks, et ennetada haigusi ning 
süvendada inimeste vaimset ja füüsilist hea-
olutunnet.

II korrusel algavad kell 11.00 tervisetöötoad, 
kuhu on vajalik eelregistreerimine. Eelre-
gistreerida saab end telefoni teel numbril 
645 7702. Meeleolu loovad kontsertsaalis 
laste tantsu ja laulukollektiivid ning pea-
esinejaks on klassikatäht Elina Netšajeva. 
Kohapeal jagatakse infomaterjale. Üritus ise 
annab kindlasti juurde palju värsket energiat 
ja jõudu juurde vihmasesse ja pimedasse sü-
gisesse.

Olge ikka aktiivsed ja hoolitsege oma ter-
vise eest! 
Lisainfo: www.tallinn.ee/lasnamae

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa 
vanema asetäitja
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ISU JUUNIORIDE GRAND PRIX
ILUUISUTAMISES

Tondiraba jäähall
(Varraku 14)

24.–28. september

Tallinn Cup 2014

Sissepääs
TASUTA

Meero Muusik huvikool avab 
Lindakivis oma muusikarühmad

Autovaba päev 
Männipargis ja Keskuse tänaval

rahvusvahelist muusikafestivali Tähtede 
Laul. Meie õpilased on olnud väga edukad 
üleriigilistel ja Tallinna sisestel konkurssi-
del nii laulurühmadega kui ka klaveriõpi-
lastega ja huvitavad on olnud ka meie kont-
sertreisid Soome, Kreekasse, Poola,Lätti, 
Unagrisse, Venemaale ning Rootsi. Igal 
suvel korraldame oma õpilastele suvelaag-
ri Kloogaranna Noortelaagris, mis päädib 
alati toreda kontserdiga laagri lõpus.

Meero Muusik huvikooliga saab liituda 
kodulehel: http://www.meero.ee/mm/reg
Lisainfo:muusik@meero.ee
Varje Lepp

Meero Muusik huvikool avab septemb-
ris Kultuurikeskuses Lindakivi muu-
sikarühmad eelkooliealistele ( 3-6a.) ja 
I-II klasside õpilastele. Tunnid hakka-
vad toimuma teisipäeviti ja neljapäeviti.
 
Oleme muusikalist huviharidust pakkunud 
Tallinnas juba 13 aastat ja loodame väga, 
et saame uuel õppeaastal oma kogemusi 
jagada ka Lasnamäe lastega. Meie muu-
sikatunnid põhinevad C. Orff metoodikal, 
kus laulame, mängime pille, õpime rütme 
ja kuulame muusikat ning liigume muusika 
saatel.
 
Meie eesmärk on muusika kaudu arendada 
laste loovust, muusikalisi eeldusi, koordi-
natsiooni, sotsiaalseid oskusi ning pakkuda 
muusika kaudu rõõmu ning eduelamusi. 2 
x aastas on meil väikelaste kontserdid, kus 
lastega koos esinevad ka tuntud lavatege-

lased. Lisaks rühmatundidele, saab meie 
huvikoolis õppida individuaalõppes ka eri-
nevaid instrumente (klaver, kitarr, ukulele 
ja 6-keelne kannel) ning pop-laulu.
Meeros on kogenud ja sõbralikud muu-
sikaõpetajad, kes omandavad pidevalt 
erinevatelt koolitustelt kaasaegset õppe-
metoodikat, mida jagada lastega. Meie hu-
vikool on korraldanud koolitusi vabariigi 
muusikaõpetajatele, kuhu oleme kutsunud 
koolitajateks rahvusvaheliselt tunnustatuid 
pedagooge USA´st, Uus-Meremaalt, Itaa-
liast, Soomest, Rootsist ja Taanist.

Meero Muusik on ka 13 aastat korraldanud 

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

22. septembril 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.

Päevakord:
1. Asfaltkatte remont,  hoovide ja parklate heakord. Probleemid ja 

nende lahendus (Ehitusabitehnika OÜ).

Palume aktiivset osavõttu! 

Arvamuslugu: Pedofiilidega tuleb karmilt võidelda
– keemiline kastratsioon, mida praktisee-
ritakse karistusena juba praegu seksuaal-
kurjategijate suhtes Taanis, Saksamaal, 
Suurbritannias, Šveitsis ning Rootsis. 
(Kuigi minu hinnangul vanemad, kelle 
lastest said pedofiilide ohvrid, hääletak-
sid ka kirurgilise kastratsiooni poolt ning 
saaksid ilmselt ka enamuse elanikkonna 
toetuse). Vastavasisuline seadus võeti lõ-
puks eelmisel aastal vastu ning nüüd on 
Justiitsministeeriumi info koahselt riik 
valmis ravima  kolm kuni seitse pedofii-
li-vägistajat aastas. Kahjuks praegu pole 
informatsiooni selle protseduuri läbimise 
soovijate kohta, sest see ravi toimub ainult 
süüdimõistetu nõusolekul, erinevalt näi-
teks Norrast, kus antakse valida eluaegse 
vangistuse ning kastratsiooni vahel. Siin-
juures tuleks öelda, et selle vahendi aktiiv-
sema rakendamise puhul saaks vähendada 
seda tüüpi kuritegude ohvrite arvu, sest 
14-24 protsenti pedofiilidest sooritavad 
peale vangistust uue kuriteo.

Pedofiilidega tuleks võidelda karmilt, ka-
sutades kõikvõimalikke meetmeid. Britid 
kavatsevad võrdsustada pedofiilid ekstre-
mistidega, kes laevad internetist pommide 
iseseisva valmistamise juhendeid, et võtta 
neilt isegi võimalus vahetada omavahel 
juhtnööre, kuidas leida ohvrit või vältida 
õigusemõistmist. Me ei pea olema leebed 
laste suhtes sooritatava vägivalla vastu, 
isegi kui see on kaudne. Esmapilgul kah-
jutu lasteporno huviline näitab iga tehtud 
klikiga, et sellise toote vastu on olemas 
nõudlus, seega ilmub ka pakkumine. See 
tähendab, et kusagil saavad kannatada lap-
sed ning minu jaoks ei ole oluline, palju 
makse tuleks mul tasuda, et sellised isikud 
oleksid kõige väiksematest ning kaitsetu-
test inimestest isoleeritud.

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem
 
Narvas peeti kinni järjekordne pedofiil. 
Asjaolu, et seekord oli tegu mitte kodu-
maise kurjategijaga, vaid välismaalasega, 
ei vähenda pedofiilia peaaegu karistamatu 
probleemi teravust meie riigis.

MK-Estonia andmete kohaselt, mõisteti 
viimase kolme ja poole aasta jooksul laste 
suhtes sooritatud seksuaalse iseloomuga 
kuritegude eest  meie riigis süüdi 55 ini-
mest. Kusjuures, nii nimetatud interne-
ti- laostajad – lasteporno huvilised ning 
need, kes surfavad võrgus poiste-tüdru-
kute otsingutes ning algatavad nendega 
seksuaalse iseloomuga kirjavahetust, kuid 
kes õnneks ei jõua sooritada reaalset ku-
ritegu, saavad endale kaela vaid tingimisi 
kriminaalkaristuse. Neil keelatakse, katse-
aja perioodiks, külastada lastele suunatud 
sotsiaalvõrke, suhelda lastega, kes on noo-
remad, kui 14 aastat ning neid kohustatak-
se osalema sotsiaalabiprogrammis. Lisaks 
sellele, et mitte põhjustada ohvrile liigset 
piina, lahendatakse mitmed juhtumid kok-
kulepemenetluse raames, mis automaatselt 
vähendab pedofiili karistust kolmandiku 
võrra. Reaalselt vangistatute hulgast ligi-
kaudu 15% vabaneb ennetähtaegselt.

Kuigi valitsus tegeleb Euroopa liidu nõue-
te kohaselt laste suhtes seksuaalse iseloo-
muga kuritegusid sooritanud isikute suhtes 
rakendatavate karistuste karmistamisega, 
nõuab pedofiilide tegevuse ulatus Eestis 
tõhusamate meetmete vastuvõtmist. 
Juba mitmendat aastat diskuteeritakse 
meil pedofiilide registri loomise teemal. 

Reeglina saab avalikkus teada vaid üksi-
kute kurjategijate nimesid, eelkõige kui 
tegemist on tuntud inimestega või oma 
ametitegevuse raames lastega seotud isi-
kutega. See on meie demokraatia veel üks 
paradoks: MTÜ moodustamise lihtsus 
annab pedofiilile võimaluse asutada mit-
tetulundusorganisatsioon nimega näiteks 
„Tallinna hoolitsevad vanemad“ ning saa-
da vaba ligipääs lastele. Raske oleks usku-
da, et KaPo ei tunneks huvi näiteks ühingu 
„Eesti venelaste vabaduse eest» asutajate 
vastu, kuid kes asutab ning juhendab laste-
ga seotud organisatsioone, politseid ei hu-
vita. Ma ei poolda totaalset jälgimistege-
vust, kuid laste turvalisuse huvides tuleks 
pöörata sellistele mittetulundusühingutele 
rohkem tähelepanu. Sel juhul ei tuleks hil-
jem kohut mõista nii nimetatud laste kaits-
ja üle, nagu juhtus meil viis aastat tagasi. 

Registri kasuks räägib ka see asjaolu, et 
pääsedes vabadusse muudavad pedofiilid 
oma isikuandmeid ning muutuvad avalik-
kusele nähtamatuks. Registri vastuseisjad 
viitavad eraelu puutumatusele ning pedo-
fiilide suhtes omakohtu ohule. Kuid avali-
ku teabe seadus annab loa avaldada and-
meid võimaliku ohu puhul inimeste tervi-
sele, elule või omandile ning laste suhtes 
kuritegusid sooritanud inimesed kuuluvad 
kindlasti nimetatud kategooriasse. Näiteks 
Austraalias on vanematel võimalik sises-
tada oma aadress interneti otsingusüstee-
mi, et teada saada, kas nende läheduses on 
elamas pedofiilia eest süüdistatud isikuid. 
Lisaks on seal olemas ka politsei eest end 
peitvate pedofiilide nimed, fotod ning kir-
jeldused. Sellisel viisil võivad lastevane-
mad hoiatada oma lapsi konkreetsest või-
malikust ohust.
On olemas veel üks pikalt arutatud teema 

Juba kolmandat aastat järjest toimub Tallin-
nas septembris keskkonnasõbraliku liikumi-
se kuu. Selle tippsündmuseks on rahvusvahe-
line autovaba päev, mida tänavu tähistatakse 
Mustamäel Männipargis ja Keskuse tänaval 
pühapäeval, 21. septembril. Autovaba päev 
on osa Euroopa liikuvusnädalast (16.-22. 
september). Sel aastal on liikuvusnädala tee-
maks „Meie tänavad, meie valik”. Liikuvus-
nädalaga ühinenud Euroopa linnad, Tallinn 
nende hulgas, propageerivad säästvaid lii-
kumisviise ning nende kombineerimist nagu 
näiteks jalgsi käimine, jalgrattasõit, ühissõi-
dukite kasutamine jms, eesmärgiga leeven-
dada valglinnastumise mõju keskkonnale 
ning vähendada CO2 heitkoguseid. 
Rahvusvahelist autovaba päeva tähistatakse 
Männipargis põneva ja tegevusterohke päe-
vaga, kus igaüks leiab endale midagi huvi-
tavat. Toimub giidiga rattaretk „Mustamäe 
rohealad“ ning jalgsimatkad „Mustamäe 
arhitektuuri pärlid“ ja „TTÜ linnak“. Kesk-
päeval antakse start iga-aastasele orientee-
rumisvõistlusele ühistranspordiga. Üritusel 
on võimalik uudistada ka erinevaid keskkon-
nasäästlikke liikumisvahendeid (jalgrattad, 
rulluisud, elektriliikurid jne) ning soetada 
tervislikke ja keskkonnahoidlikult toodetud 
toiduaineid. Kogu päeva jooksul on avatud 
Ökomässu telk, milles ökoehituse alast nõu  
jagavad Säästva Renoveerimise Infokeskuse 
spetsialistid. Lisaks toimuvad Ökomässu tel-
gis huvitavad seminarid. 

Lapsi lõbustavad keskkonnasõbraliku liiku-
mise kuu maskott Snupsi ja Prügihunt. Li-
saks saavad lapsed hüpata batuudil ja sõita 
ponidega. Avatud on ka tervisetelk, kus 
viiakse läbi erinevaid tervisemõõtmisi (ve-
rerõhu, kolesterooli, veresuhkru jms mõõt-
mine).
Soovitame kõigil auto koju jätta ning tulla 
21. septembril kell 10 Männi parki jalgsi, 
ratta või ühistranspordiga. Autovaba päeva 
üheks tunnuseks on suletud sõidutee. Sel 
päeval kella 10-16 suletakse Männi pargi 
kõrval olev Keskuse tänava Ehitajate tee ja 
Mustamäe tee vaheline lõik. Trollid nr 4 ja 
9 ei sõida sel ajal ümber pargi, vaid pööra-
vad ringi lõpp-peatuses. Autodest vabal Kes-
kuse tänaval viiakse läbi mitmeid tegevusi. 
Toimuvad trikisõidud rattal ja rulluiskudel, 
proovida saab elektriliikureid ja teha proo-
visõite Renault’ elektriautoga ning tutvuda 
uute mudelitega, mis on CO2 null-emissioo-
niga.
Autovaba päeva lõpetab ansambli N-Euro 
meeleolukas kontsertetendus. Päeva juhivad 
Tõnis Milling ja Marek Sadam. Üritus on 
tasuta. 
Pärast autovaba päeva toimub septembri 
lõpuni veel hulk erinevaid üritusi. Näiteks 
24.09 kell 16.30 paarisorienteerumisvõist-
lus „Tallinna Linnasprint“; 27.09 urba-
nistlik lauatennis Lasnamäel ja linnaretk 
Suur-Lasnamäe kunstiteoste juurde; 
28.09 kell 9.30 Pirita Sügisjooks 2014.

September on keskkonnasõbraliku liikumise kuu

meie tänavad,
meie valik

TALLINN KUTSUB 
OSALEMA 

21.09 kuu tippsündmus 
autovaba päev
mustamäel männipargis kell 10–16

Orienteerumisvõistlus ühistranspordiga  |  Proovisõit Renault elektriautoga  
lastele ponid ja batuut  |  tervisetelk  |  Ökomässu telk  |  Ökokaubatänav

Jalgsi- ja jalgrattamatkad giidiga  |  Päeva lõpetab n-euro kontsert
ÜRituS On taSuta

www.tallinn.ee/est/Keskkonnasobraliku-liikumise-kuu

Tondi - Kadriorg
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LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/lasnamae

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

Septembrikuu üritused:
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.

Oktobrikuu üritused:
01.10 kell 12.30 Rahvusvahelise muusikapäeva ja eakate päeva kontsert. Esineb 
Eesti Kaitseväe orkester. Dirigent Peeter Saan. Tasuta.
05.10 kell 15.00 Õpetajate päevale pühendatud kontsert. Esinevad Albert Stepanjan, 
Erich Krieger, Sergei Maasin, Juri Podarvanov, Vadim Bai, Juri Homenja. Tasuta.
17.10 kell 19.00 Muusikaline etendus „ROCK KOOLIVAHEAEG”. Pilet 10€, 
sooduspilet 7€.
18.10 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€.
23.10 kell 19.00 Muusikaline etendus „ROCK KOOLIVAHEAEG”. Pilet 10€, 
sooduspilet 7€.
24.10 kell 18.00 Kontsert „Kuldsete lehtede laulud”. Pilet 4€.
25.10 kell 16.30 Heategevuslik tantsukontsert. Pilet 3/5€.
25.10 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt  Mati Duo. Pilet 4€.
27.10 kell 17.00 Filmiõhtu. Tarkovski „Peegel”. Tasuta.

Näitused:
8.09 – 30.09 Disaini ja Kunsti Erakooli laste loomingu näitus.
3.10 – 31.10 Kunstistuudio Valeris näitus.

Tantsuoskus on kõigile kasulik – ole sa 6, 16 või 66! UUS MUDILASTELE SUUNATUD TASUTA 
ÕPPEKAVA — ÕPPUSED ILMA EMATA 
Lasteaed „Edu Valem“ jätkab mudilas-
tele suunatud tasuta õpperühmade moo-
dustamist! Nüüd toimuvad uue õppeka-
va raames õppused „ilma emata“!

Teie laps kasvab ning mõtlete lasteaiast 
ning ootate oma kohta järjekorras. Meie 
uued õpperühmad „ilma emata“ on kaks 
tundi laste ettevalmistust ning kohanemist 
lasteaeda minekuks.

Miks me töötame:
• õpime ilma vanemateta hakkama saada;
• õpime sõbrustama, kokkuleppele jõudma 
ning oma huve kaitsma;
• õpime iseseisvalt välja mõtlema mänge, 
kasutades kõige üllatavamaid esemeid 
ning materjale;
• õpime panema oma asju õigesse kohta 

ning neid otsima;
• õpime kuulama pedagoogi, lapsi, näge-
ma, mis ümberringi toimub;
• arendame lasteaias olemiseks vajalikke 
sotsiaal- ning iseteeninduse oskusi;
• igapäevaselt avastame midagi uut — sest 
ümberringi on nii palju ilusat, huvitavat 
ning üllatavat…

Korraldusmomendid:
Me komplekteerime 2 gruppi lastele vanu-
ses 1,5 kuni 3 aastat.
Õppetöö on tasuta. Registreerimiseks pa-
lume helistada numbril 58200022.  Täien-
davat lisainformatsiooni leiate interneti 
koduleheküljel: www.eduvalem.com. 
Õppetöö algus – 2014. aasta september. 

Ootame teid!

“Kui minult küsitakse, mis vanuses on 
kõige targem tantsu õppimisega alus-
tada, siis mu vastus on alati üks: ole sa 
6, 16 või 66, mitte kunagi ei ole hilja!”, 
räägib Revalia Tantsukooli juhataja ja 
juba 40 aastat tantsuõpetaja ametit pi-
danud Merle Klandorf. Juba septembris 
on Revalia Tantsukooli uksed lahti igas 
vanuses huvilistele: alustavad nii mudi-
laste mängulised tantsurühmad kui ka 
täiskasvanutele ja keskkooliõpilastele 
mõeldud seltskonnatantsu kursused.

Revalia Tantsukool on üks unikaalsemaid 
tantsuspordi ja seltskonnatantsu koole 
Eestis õpetades tantsimist igas vanuses ja 
iga tasemega huvilisele. Lastele mõeldud 
mängulised tantsurühmad aitavad arenda-
da koordinatsiooni, õppida paremat ja va-

sakut kätt ja jalga, harjutada ilusat ja sirget 
rühti ning pakkuda lastele toredat kesk-
konda arenemiseks. “Revalia Tantsukooli 
eesmärk ei ole õpetada lapsi ilmtingimata 
ja ükskõik, mis hinnaga tantsusportlasteks, 
kuigi kõik eeldused edukaks sportlase-
karjääriks on loodud. Kellest peab saama 
sportlane, sellest ka saab, aga ainult siis 
kui laps koos vanemaga seda väga tahab. 
Meie eesmärk on ennekõike olla lapsele 
põnevaks ja arendavaks huviringiks,” avab 
Klandorf laste õppe tagamaid.

Täiskasvanute õpe kätkeb endas aga eriti 
laia spektrit: “Õpetame grupikursusena 
kolmele erinevale tasemel klassikalisi 
seltskonnatantse, pakume üksikutele ini-
mestele meie tantsukooli grupikursustel 
osalemiseks partnerivariante või eratundi-

de paketti “oskaja+mitteoskaja”, kus üksik 
tantsuhuviline saab harjutada paaris “oska-
ja” partneriga, kes on talle ühtlasi treener,” 
võtab Klandorf täiskasvanute õppe kokku 
ja lisab, et hooajati toimuvad tantsukoolis 
ka temaatilised kursused näiteks pruutpaa-
ridele. Muidugi võib ka lihtsalt koos kaas-
lasega eratunde võtta ja õppida just neid 
tantse, mida süda lustib.
4-6 aastaste laste vastuvõtt tantsurühma 
toimub  esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 
18, seda septembri ja oktoobrikuu jook-
sul. Seltskonnatantsu algkursusi alustame 
Lasnamäe linnaosas Peterbui tee 38 mitu 
korda aastas. Rohkem infot leiab Revalia 
Tantsukooli kodulehelt: www.tkrevalia.ee .

Merle Klandorf
tantsuõpetaja

Tallinna Linnavalitsus otsustas 10. sep-
tembri 2014 istungil korraldusega nr 
1323-k:

algatada Peterburi tee 63 ja 63a kinnis-
tute detailplaneeringu koostamine. Las-
namäe linnaosas asuva planeeritava maa-
ala suurus on 3,72 ha. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on muuta tootmismaa 
sihtotstarbega Peterburi tee 63 kinnistu 
ja ärimaa sihtotstarbega Peterburi tee 63a 
kinnistu sihtotstarbed äri- ja tootmismaaks, 
liita reformimata riigimaa osa Peterburi 
tee 63a kinnistuga, moodustada reformi-

mata riigimaast transpordimaa sihtotstar-
bega krunt ning määrata äri- ja tootmismaa 
sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus kuni 
4-korruseliste äri- ja tootmishoonete ehita-
miseks. Lisaks antakse detailplaneeringus 
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee-
de, parkimise ja tehnovõrkudega varusta-
mise põhimõtteline lahendus.
1.1 Detailplaneeringu koostamise kor-
raldaja on Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 
Tallinn), koostaja on Arhitekt Tarbe OÜ 
(aadress Kalasadama 2, 10415 Tallinn) 
ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna 

Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 
15199 Tallinn).

1.2 Mitte algatada Peterburi tee 63 ja 
63a kinnistute detailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegilist hindamist. 
1.3 Detailplaneeringu algatamise ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise al-
gatamata 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 Tal-
linna õigusaktide registris aadressil https://
oigusaktid.tallinn.ee/.

DETAILPLANEERINGUD

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatis-
rahade nõuete, pärimisõiguse, töölepin-
gu seaduse, töövaidluste lahendamise, 
korteriühistute problemaatika/ kaebu-
sed KÜ tegevuse peale, maksuõiguse, 
kohtusse pöördumise, kohalike omava-
litsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja 
dokumentide vormistamise, lepingu- ja 
võlaõiguse alal. 

Nõustajatena on registreerunud:
Sergei Tšurkin – vandeadvokaadi abi - 
töölepingu seadus, lepinguõigus;
Külli Kaldvee – õigusnõunik - riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse vaidlused ja pere-
konnaõigus;
Raimo Jõgeva – korteriühistute nõunik - 

korteriühistute vaidlused ja nõuded;
Vadim Vilde – õigusnõunik - võlaõigus, 
lepinguõigus;
Jana Kitter – õigusnõustaja - võlanõusta-
mine, täitemenetlus, perekonnaõigus, töö-
lepinguseadus;
Olga Vaarmann – jurist - perekonnaõigus, 
elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad 
probleemid;
Evelyn Danilov – jurist - võlaõigus, lepin-
guõigus, töölepingud, töövaidlused; 
Krista Paal – õigusnõustaja - perekonna-
õigus, elatised, töövaidlused, töölepingu-
seadus,  pärimisõigus;
Vambola Olli – õigusnõustaja - kohtusse 
pöördumine, kohtuvaidlused, võlaõigus, 
lepingulised vaidlused;

Anne Hindpere-Raudsik – pärimisõigus, 
võlaõigus, lepingulised vaidlused;
Enn Tonka – tarbijakaitse komisjoni esi-
mees - tarbijakaitse probleemid, vaidlused 
ja vaidemenetlus;
Eve Põtter – notar -  notaritehingud, pä-
rimisõigus. 

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud 
on nii eesti kui venekeelne tasuta õigusla-
ne nõustamine.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI koh-
ta saate Eesti Juristide Liidu kodule-
helt www.juristideliit.ee või vaadake ka 
Facebookist  või palun helistage telefo-
nilt 6313002, 6314466.

Hea tallinlane!
 
Igal isikul, kelle arvates on Tallinna linna ametiasutuses 
rikutud tema põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi ehk ko-
heldud teda hea halduse tava vastaselt (nt on viivitatud 
vastamisega või jäetud vastamata, antud puudulikku või 
tegelikkusele mittevastavat teavet jms), on õigus pöörduda 
suuliselt või kirjalikult linna ombudsmani  poole. Pöördu-
mised on tasuta.

Vastuvõtuajad on:   
Esmaspäeviti: 14.00-17.00;                
Teisipäeviti: 10.00-12.00;
Kolmapäeviti: 14.00-18.00;              
Neljapäeviti: 10.00-12.00;                                 
Reedeti: 10.00-12.00.

Linna ombudsmani abitelefonil 6 943 292 saab kokku leppi-
da ka teistes vastuvõtuaegades.
Linna ombudsmani büroo e-posti aadress on: ombudsman@
tallinnlv.ee
 
Kirjalikud pöördumised (avaldused ja kaebused) saata või 
tuua kohale aadressil Vana-Viru 12, 15080 Tallinn.
 
Jüri Kaljuvee     
Tallinna linna ombudsman  

EESTI JURISTIDE LIIT
ÕIGUSAPTEEK 
LASNAMÄE LINNAOSAVALITSUSE SAALIS
(Pallasti tn 54)
23.septembril 2014.a. 10.00- 14.00

TALLINNA  TURUD
Tallinna Turud on Tallinna Ettevõtlusameti hallatav asutus, mille tegevusvald-
konnaks on Tallinna munitsipaalturgude haldamine ja arendamine. Asutuse 
koosseisu kuuluvad Nõmme turg, Mustamäe turg, Kalaturg, Lilleturg ja Las-
namäe turg.

Lasnamäe turul avatud Linnapood
pakub tööd MÜÜJA-KASSIIRILE

Põhilised tööülesanded:
• klientide teenindamine kassas ja müügisaalis
• klientide nõustamine ja abistamine
• kaupade vastuvõtt ja väljapanekute tegemine
• muud ametijuhendist tulenevad kohustused
Nõudmised kandidaadile:
• varasem kogemus klienditeenindajana
• suurt töötahet, ausust ja kohusetunnet
• vähemalt keskharidust
• tulemustele orienteeritust
• head suhtlemisoskust
• huvi õppida ja areneda
• eesti ja vene keele oskust vähemalt suhtlustasandil
Omalt poolt pakume:
• huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd
• meeldivat ja toetavat meeskonda
• korralikku väljaõpet ja koolitust
• konkurentsivõimelist töötasu
• tööaeg graafiku alusel
Töökohale kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV) e-posti aadres-
sile tallinnaturud@tallinnaturud.ee
Töökoha asukoht: Tallinn, Lasnamäe, Punane 48a
Lisainformatsioon: tallinnaturud@tallinnaturud.ee, tel 615 0054

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse võlanõusta-
mise üksus osutab professionaalse võla-
nõustamise teenust isikutele, kes on sattu-
nud rahalistesse raskustesse.

Teenus on Tallinna elanikele tasuta.

Probleemid ja raskused, mille puhul on soovitav pöörduda 
võlanõustaja vastuvõtule:

• Üürivõlg
• Laen eraisikult või pangalt
• Liising
• Järelmaks
• Maksuvõlg
• Trahvid ja täitemenetlus
• Viivised ja intressid
• Elatisraha võlg
• Eluasemelaen
• Õppelaen
• Käendus

Info ja registreerimine tööpäeviti kell 9.00 – 16.00 
telefonidel 6660886 ja 56941023, e-posti aadressil 
volanoustaja@swcenter.ee



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

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

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

KEELEÕPE - INGLISE, SOOME, ROOTSI! 
Individuaaltunnid ja Minigrupid kajavahi@hot.ee 
www.kajavahikoolitus.ee 

«A.G.D. Õigusabi» JURIIDILISE büroo meeskond 
osutab kiiret õigusabi ja Teie õiguste/huvide 
kvaliteetset kaitset. Konsultatsioonid, kohtutes 
esindamine, hagide, kaebuste ja muude dokumentide 
koostamine. Mõistlik hind. Kontakt: 58 266 266, 
agd.oigusabi@agd.ee, www.agd.ee

KUULUTUSED
Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075

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

Lihvime, lakime, õlitame puitparketi ja anname uue 
ning värske ilme.  (68 tm.)
5018195, põrandalihvimine.ee  (28 tm.)

Mahtra Hostel (Mahtra 44,Tln.) võtab al. k.a. 
novembrist tööle administraatori. Vajalik keelte-ja 
arvutioskus;töö vahetustega. 
Info tel. 5105591 või 6218828.

Turu-uuringute AS pakub tööd KÜSITLEJALE. 
Tööks on Tallinna elanike küsitlemine nende 
kodudes. Küsitlus toimub arvutiga. Info tel 56689898

AS ATKO Grupp pakub tööd bussijuhtidele Harju 
maakonna liinide teenindajana. Võimalik töötada nii 
täis- kui osalise tööajaga. Info e-postil 
kart.alehodzin@atko.ee või tel: 5558 0667

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

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

ERICSSON OOTAB 

SIND!
Pakkumine 
tootmistöölistele:

Helista: 6 806 232
Kirjuta: ericsson@finesta.ee
Tule kohale: Peterburi tee 67a
    T 9-16
    N, R 9-14

- stabiilne töökoht,
- huvitav töö,
- tasu alates 3,2 € tunnis (bruto),
- lõunasöögi kompensatsioon,
- mitmekülgne motivatsioonipakett.

Tööd Ericssonis pakub Finesta.

Ericsson on Eesti kõige töötajasõbralikum ettevõte.

www.finesta.ee

HUMANA

Vikerlase 19, 
Vikerlase kaubanduskeskuse 2. korrusel

Rohkem infot telefonil 55612372 või
www.humanae.ee 

VIKERLASE 
kaupluses 

kliendikaardiga
kogu kaup 
    -10%!

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.



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

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.

REGISTREERU TASUTA 
PROOVITREENINGULE

PILDIL ON DANCE ACT’i TREENERID. FOTO: LOCO.EE WWW.DANCE
ACT.EE

NÜÜD KA UUES TONDIRABA JÄÄHALLIS!



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

Hind kehtib kuni 
17.10 ja 26.10-26.12.2014

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
 

ÜÜRILE ANDA 
Mustamäe Kodukeskuses 

kaubandus-, teenindus- ja laopinnad
 

Aadress: J. Sütiste tee 30, Mustamäe, Tallinn
 

Võimalik ruumide liigendamine vastavalt soovidele
Hind: al 2,5 €/m2

 
Viljar Kuus 

Tel. +372 5300 3782 
BC Property Management

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

 

Jaak Mae Suusakool Pirital kutsub trenni!

Esimene kuu – tasuta!

CFC spordiklubi juures tegutsev Jaak Mae 
Suusakool Pirital kutsub trenni 8-12-aastaseid 
poisse ja tüdrukuid!

Kuidas saab teha suusatrenne ajal, kui lund ei ole?
Talveilmade ootuses me jookseme, mängime, 
käime turismimatkadel, uisutame rulluiskudel 
ning skate-boarditel ning teeme trenni ka 
jõesaalis – kõik see aitab meid olla kiirem ka 
osavam ka suusarajal.

Trennikoht: Pirita velodroomi piirkond (Rummu tee 3)

Lisainfo:
Dmitri Reinmets: 56942513, dmitri@cfc.ee
www.cfc.ee



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! 

Mahtra Hostel

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

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

Info ja registreerimine: 
www.tkrevalia.ee • tkrevalia@tkrevalia.ee  • 529 2050
Koht: Revalia Tantsukooli peamaja, Peterburi tee 38, Tallinn
Täiskasvanute kursused ka Meriväljal ja Murastes!

REVALIA TANTSUKOOL OOTAB 
4.-6. AASTASI LAPSI MÄNGULISSE TANTSURÜHMA 
JA VANEMAID SELTSKONNATANTSU KURSUSTELE!

www.tkrevalia.ee • tkrevalia@tkrevalia.ee  • 529 2050
Koht: Revalia Tantsukooli peamaja, Peterburi tee 38, Tallinn
Täiskasvanute kursused ka Meriväljal ja Murastes!

REVALIA TANTSUKOOL OOTAB 
4.-6. AASTASI LAPSI MÄNGULISSE TANTSURÜHMA 
JA VANEMAID SELTSKONNATANTSU KURSUSTELE!

Info ja registreerimine: 
www.tkrevalia.ee • tkrevalia@tkrevalia.ee  • 529 2050

JA VANEMAID SELTSKONNATANTSU KURSUSTELE!

Täiskasvanute kursused ka Meriväljal ja Murastes!

tkrevalia@tkrevalia.ee  • 529 2050
Revalia Tantsukooli peamaja, Peterburi tee 38, Tallinn

Täiskasvanute kursused ka Meriväljal ja Murastes!

tkrevalia@tkrevalia.ee  • 529 2050
Revalia Tantsukooli peamaja, Peterburi tee 38, Tallinn

LASTE VASTUVÕTT: 
septembri ja oktoobri esmaspäevadel 

ja teisipäevadel kell 18. 
Tunnid toimuvad 

kaks korda nädalas a 45 min.

Programm: lõbus ja mänguline 
tantsurühm arendab lapse 

muusikalist liikumist, koordinatsiooni 
ja õpetab esimesi tantsusamme 

TÄISKASVANUTE 
SELTSKONNATANTSU 

ALGKURSUSED: 
esimene kursus kolmapäeval, 

6. oktoobril kell 19:15

Programm: kaheksa kohtumise 
jooksul õpetatakse enim levinud 

seltskonnatantse nagu aeglane valss, 
viini valss, fokstrot, kvikstep, samba, 

tša-tša-tša, ruutrumba, džaiv

Costa Sol Rent pakub kvaliteetset 
puhkusemajutust Hispaania 

lõunarannikul - Costa del Sol.

WWW.COSTASOLRENT.COM


