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Lindakivis toimus 
Lasnamäe töömess

Lasnamäel lõppes 
Võidujooksu tänava 
taastusremont

11. novembril korraldas Eesti Töötu-
kassa Tallinna ja Harjumaa osakond 
koostöös Lasnamäe Linnaosa Valitsu-
sega Lasnamäe töömessi. Mess toimus 
Lindakivi Kultuurikeskuses ning selle 

külastamine oli kõigile tasuta!
Messil osalesid peamiselt tootmis- ja 
tööstusvaldkonna tööandjad, kes soovisid 
värvata liht- ja oskustöölisi ning koheselt 
pakkuda tööd 150 – 200 inimesele.

7. novembril toimus Võidujooksu täna-
va ametlik avamine.

Tööde käigus paigaldati Laagna tee ja Pae 
tänava vahelisele 400-meetrisele sõidu- ja 
kõnnitee lõigule uus äärekividega asfalt-
kate ning tänavavalgustus, mis hõlmab ka 
spetsiaalselt ülekäiguradadele paigaldatud 
valgustust. Samuti korrastati haljastust 
ning paigaldati uus liiklusmärgistus.

Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova 
sõnul paranes mahuka projekti tulemuse-
na nii autojuhtide kui ka jalakäijate jaoks 
piirkonna liikluskorraldus, mis on eriti täh-
tis, kuna Võidujooksu tänava läheduses on 
lõppemas uue Maxima XX kaubanduskes-
kuse ehitustööd. „Paralleelselt Võidujook-
su tänava remondiga on Tallinna Küte pai-
galdanud samas kohas ka uue soojustrassi. 
Pae pargi ääres on jätkuvalt käimas uue 
Paepargi tänava arendus- ja ehitustööd, 
mille tulemusena tulevikus ühendatakse 
see Võidujooksu tänavaga. Seal hakkavad 
paiknema mitmed uued elamud, aga ka li-
gipääs Lasnamäe saunale“, lisas Ivanova.

Lindakivis toimus 
populaarne tantsuõhtu 

1. novembril korraldas Lasnamäe Lin-
naosa Valitsus Kultuurikeskuses Linda-
kivi tasuta meeleoluka tantsuõhtu, mille 
raames toimus särav disko, kus kõik kü-
lalised said nautida 70.-80. aastate popu-
laarset tantsumuusikat. 

Sarnane üritus toimus esmakordselt käes-
oleva aasta alguses ning osutus väga popu-
laarseks.
Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova 

sõnul tekkis kõikidel osalejatel nostalgili-
ne võimalus meenutada möödunud aastaid 
lärmakate ja rõõmsameelsete diskoõhtute-
ga.

„Tantsuõhtust sai väga helge ja soe pidu, 
mis enne lähenevat külma talveperioodi 
aitas tõsta meeleolu ning pakkuda igas va-
nuses inimestele võimalust aktiivselt oma 
vaba aega veeta ning tantsumuusika gur-
maanidega suhelda“, lisas Ivanova.

Lasnamäe linnaosas 
avati uus lastekaitse 
talitus

Alates 3. novembrist 2014 asuvad Las-
namäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonna Raadiku tänava elanik-
ke teenindavad lastekaitse spetsialistid 
vastavatud piirkondlikus talituses, mis 
paikneb aadressil Raadiku 8B/1-5. 

Uue lastekaitse talituse avamine Raadikus, 
linnaosa ühes suurimas sotsiaalmajade 
linnakus, on plaanitud reorganiseerimine, 
mille tulemusena pareneb sihtgrupi teenin-
damise kvaliteet ning operatiivsus. Raa-
diku mikrorajooni elanikke teenindanud 
Mahtra 48 osakond on tänaseks suletud.

Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivano-
va sõnul on Raadiku lastekaitse talituse 
avamine suures sotsiaalmajade rajoonis 
igati õige lähenemine piirkonna sujuva ja 
sihipärase teenindamise tagamiseks. „Las-
tekaitse spetsialistid mängivat väga suurt 
rolli linnaosa laste hoolekandes, pakkudes 
lastevanematele õigeaegset nõustamist 
mitmekülgsete perekondlike probleemide 
lahendamisel. Lapsed on meie tulevik ja 
me vastutame nende eest,“ lisas Ivanova.

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. novembri seisuga 
Lasnamäel 118 557 inimest, oktoobris kasvas elanike 

arv 79 inimese võrra.

Lasnamäe linnaosa vanem Olga Ivanova suhtleb töömessi korraldajaga
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31.oktoobrist 1. novembrini osalesid Las-
namäe linnaosa 10 kooli õpilasesinduste 
liikmed  järjekordsel seminaril, mis leidis 
aset Haapsalus. Noored kohtusid Haapsalu 
linnavolikogu ja noortevolikogu esimees-
tega, külastasid Läänemaa gümnaasiumi 
uut hoonet, tutvusid Innovatsioonikeskuse 
tööga ja Noortekeskuse töö korraldamise-
ga. Samuti toimus linnaekskursioon.

LINNAOSAVANEMA VEERG

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Eelkõige sooviksin kõigile meelde tuletada, et vastavalt liiklusseadusele on alanud 
helkurite kasutamise aeg. See kohustus laieneb kõigile sõltumata vanusest. See pole 
kohalike ametnike kapriis, vaid hädavajalikkus – sügisel ning talvel jõuab pime aeg 
varakult kätte ning tänavalaternate valguses jäävad tumedas riietuses jalakäijad tihti 
autojuhtidele märkamatuks. See omakorda kasvatab kahjuks koheselt  inimvigas-
tustega ja ka surmaga lõppevate jalakäijate osalemisega liiklusõnnetuste arvu. Kuid 
autotulede valgust peegeldav helkur võib õnnetust ennetada. Seega, palun täitke 
seaduse nõudeid (nende mittetäitmise eest määratakse trahv) ning hoolitsege iseen-
da ja oma lähedaste eest – kinnitage riietuse paremale poole helkur! See on vähim, 
mida iga inimene võib teha iseenda turvalisuse ning heaolu tagamiseks.

Omalt poolt suurendab Lasnamäe Linnaosa Valitsus linna poolt pakutavate sot-
siaalteenuste kättesaadavust. Novembri algusest töötavad Raadiku tänava majade 
elanikke teenindavad lastekaitse osakonna spetsialistid oma sihtgrupile vahetus lä-
heduses, mis tõstab lastekaitse teenuste operatiivsust ning kvaliteeti asulas, kus on 
suur arv sotsiaalmaju ja kus on palju probleemseid peresid. Spetsialistid saavad õi-
geaegselt reageerida peres tekkinud erinevatele probleemidele ning nõustada vane-
maid nende lahendamise osas. Meie vastutame laste – meie tuleviku – eest. Uutesse 
ruumidesse on kolinud ka Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osa-
kond. Uus kaasaaegne klienditeeninduse keskus asub nüüd hoone teises korpuses 
peale munitsipaalkauplust Lasnamäe turu territooriumil, aadressil Punane tn. 48a.

Tugevad tuuled kahjustasid sotsiaalmajade katuseid ning fassaade aadressil Kivi-
la 3а ning Katleri 6. Tormi tagajärgede likvideerimiseks teostati remonditöid, mis 
avaldab positiivset mõju majade elanike elutingimustele.

Linnaosa valitsus jätkab ka linnaosa heakorrastamise tööde läbiviimisega. Peale 
põhjalikku remonti avatud Võidujooksu tänav on nüüd turvalisem nii autojuhtide, 
kui ka jalakäijate jaoks, lisaks tehti rekonstrueerimise käigus korda ka Paepargi 
ristmik ning Statoili bensiinijaama ja rajatava Maxima kaupluse juurdepääsuteed. 
Pae pargis ehitatakse koerte jalutusväljakut, Sõjamäe tööstuspiirkonnas rekonst-
rueeritakse Suur-Sõjamäe teed.

Et meie linnaosa oleks puhas ja ilus on vaja kõigi meie linnaosa elanike pingutust. 
Sügise aja iluks, kuid ka mureks on maha langenud lehed. Linnaosa valitsus aitab 
korteriühistuid kokku korjatud lehti ära vedada tingimusel, et korteriühistu korjab 
lehti ka linnamaalt. Käesoleval hetkel toimub tänavate ning parkide koristustöö 
plaanipäraselt ning väga efektiivselt tänu kõigile, kes avaldasid huvi linnaosa valit-
suse ettepaneku vastu. Ma loodan, et selliste huvitatud inimeste arv meie linnaosas 
tulevikus veelgi kasvab.

Seda enam, et juba kuu aja pärast saabub jõuluaeg ning seejärel ka uus aasta ning 
õigeusklikud jõulud. Loomulikult ei jäta ka linnaosa valitsus eelseisvaid pühi tä-
helepanuta. Detsembris ning jaanuaris on kavandatud mitmed huvitavad üritused, 
ärge laske neid mööda!

Kogu informatsiooni leiate Lasnamäe linnaosa valitsuse kodulehelt.

Lasnamäe avaliku sauna 
ehitustööd kulgevad plaanipäraselt 

Kool... Minu kool... Sõnad peegelduvad 
sooja tundega igaühe südames! Kool meie 
mälestustes – need on valgusküllased klas-
sid, täis kirjutatud klassitahvel, esimene 
september, esimene koolitund, esimene 
õpetaja. Klassivennad ja -õed, valemid, 
kurvastused, koolivaheajad, õppimisrõõ-
mud ning -piinad, konspektid, ülesanded, 
võrrandid...

Ning kui toredasti heliseb tunni lõppu 
märkiv koolikell! Hurraa! Kooliraamatud 
lendavad lindudena koolikotti! Kooliuksed 
müristavad võiduka saluudiga! Koolihoov 
on täis rõõmuhüüdeid! Koolitunnid on lõp-
penud! Ning kooliõues langevad maha ka-
selehed, puhuvad sügistuuled.... nii möö-
duvad ka kooliaastad! Need sõnad on minu 
kooli kohta, täitsa tavalise ning traditsioo-
nilise kooli – Paekaare gümnaasiumi koh-
ta. Just minu kooli õues langevad maha 
kaselehed. Need kasepuud tähistavad sel 
aastal oma 40 sünnipäeva, nagu ka kool 
ise. Nende aastate jooksul muutus kool kõ-
vasti: paberist klassipäevikute asemel on 
nüüd elektroonsed, klassitahvlit asendab 

mõnikord SMART–tahvel, koduseid üles-
andeid ettevalmistavad õpilased esitlus-
te kujul ning vanemate klasside õpilased 
saadavad oma nägemuse ning küsimused 
õpetaja e-posti aadressile. Muutumatuks 
jäi vaid Õpetaja, kes siseneb klassi sõna-
dega „Tere päevast, lapsed! Istuge palun!“. 
Täiskasvanud murravad pead, kuidas muu-
ta kaasaegset õppimisprotsessi efektiivse-
maks, õppimist tulemuslikumaks, reitingut 
kõrgemaks. Kuidas muuta paremaks, laien-
dada, täiendada...

Ning lapsed on niivõrd erinevad: lõbusad 
ja tõsised, uudishimulikud ja laisad, ta-
lendikad ja paigalpüsimatud, tulles kooli 
tunnevad nad rõõmu ja lapsepõlve võlu, 
leiavad uusi sõpru. Kooliaastate jooksul 
kasvavad lapsed suuremaks, saades elust 
aru mitte ainult õppeprotsessi kaudu. Nad 
osalevad kooliüritustes, linnakonkurssides, 
projektides, võistlustes, käivad ekskur-
sioonidel, joonistavad, laulavad, tantsivad, 
LOOVAD. Koolielu keeb! Huvitav on! 
Siin, minu koolis, avastavad õpilased oma 
„Mina“ imeliku maailma osana... Vane-
mate klasside õpilased aitavad noori, kõik 
teavad ühtteist, naeratavad tundes kõrval 
olevate koolivendade ja –õdede abi. Siin 
valitseb peresoojuse, hubasuse, südamlik-
kuse ning siiruse atmosfäär!
Sel aastal sai meie kool 40-aastaseks. Koo-
li jaoks tähendab see tuhandeid vilistlasi, 
kelle jaoks sai koolist isikliku maailma osa, 
kus on valgusküllane, turvaline ning kuhu 
oodatakse alati armastusega külla! Pae-

kaare gümnaasium on uhke oma õpetajate 
ning õpilaste dünastiate  ning vilistlaste 
üle! Arstid ja meremehed, ehitajad ja ar-
hitektid, füüsikud ja matemaatikud, kunst-
nikud ja näitlejad, insenerid ja ärimehed, 
DJ-d ja raadiosaatejuhid.

40 aastat on oivaline vanus. Meil on suure-
pärane pedagoogiline koosseis. Hämmas-
tavalt talendikad, loomingulised isiksused, 
suurepärased klassifitseeritud spetsialistid, 
pedagoogid, kes on selle austatud kutse 
valinud kutsumuse tõttu. Mitmeid aastaid 
täidab minu kool oma missiooni: “Kool 
igaühe jaoks!”. Ning nii see ka on! Meie, 
õpetajate jaoks, ei ole võõraid lapsi! Iga 
pedagoog on õppinud pikkade aastate väl-
tel töötama igasuguste lastega. Iga lapse 
südameni ning mõistuseni on võimalik 
leida võti. Meie pedagoogiline kollektiiv 
töötab kooli administratsiooni juhtimise 
all  ühtses tihedas koostöös, ühise loovuse 
ning vastastikuse abi keskkonnas. Meil on 
ühine eesmärk: panna igas lapses särama 
oma täht, õpetada teda uskuma iseendasse 
ning usaldama oma õpetajaid.

Kallis kool, palju õnne juubeli puhul!

Paekaare gümnaasiumi vene keele ja 
kirjanduse õpetaja, 11. keskkooli vilist-
lane – Valentina Liivamägi
Paekaare gümnaasiumi algklasside 
õpetaja, 11. keskkooli vilistlane –  
Žanna Kostjukova
Huvijuht – Irina Vzvartseva

Pae 19 kinnistul 16. juunil alanud Las-
namäe sauna ehitusprojekti elluviimi-
sega on jõutud järgmiste etappideni, 
esimesed mahukad tööd on kulgenud 
plaanipäraselt.

Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova 
sõnul on tänaseks teostatud ehitustööde tu-
lemusel saunahoone eskiisprojektist jõud-
salt kaugemale jõutud ja näha võib esime-
si käegakatsutavaid tulemusi. „Eelmisel 
nädalal alustati seinte paigaldamisega ja 
käesoleval nädalal paigaldatakse ka katu-

sepaneelid. Paralleelselt toimub kõnnitee-
de ehitus, juba on paigaldatud esimesed 
äärekivid. Saun on saanud vee- ja kanali-
satsiooniühenduse ja liidetud küttetrassi-
ga“, lisas Ivanova.
Lasnamäe saun on linnaosa elanike jaoks 
kauaoodatud rajatis, mille ehitamise vaja-
dust toetavad eelmisel aastal läbi viidud 
kampaania „Positiivne Lasnamäe“ tulemu-
sed. Vastavalt detailplaneeringule ehita-
takse saun Pae 19 kinnistule uue hoonena, 
mis peaks avama oma uksed juba järgmise 
aasta alguses. Hoone üldpinnaks kujuneb 

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Kultuurikeskus Lindakivi 
tähistas oma 20. juubelit

Lasnamäe linnaosa õpilasesindused 
külastasid Haapsalu linna

Paekaare gümnaasium sai 40 aastaseks

520 ruutmeetrit, millel hakkavad paiknema 
aurusaun, leiliruumid, pesuruumid, riietus-
ruumid, tunnidušš, kohvik ning juuksur. 
Sauna planeeritud mahutavus on 60 kohta, 
mis jagunevad võrdselt mees- ning naiskü-
lastajate vahel. Lasnamäe Sauna teenuseid 
saavad kasutada ka Pae pargi terviseraja 
kasutajad.

Muusikakooli kontsertreis 
Valgevenesse
2014. aasta jaanuaris külastasid Lasnamäe 
Muusikakooli Minski Muusikakooli nr. 6 
õpilased. Kuulasime Valgevene heliloojate 
loomingut ja leppisime järgmise kokkusaa-
mise kokku külaliste juures. Vastukülaskäik 
sai teoks oktoobrikuus koolivaheajal. Val-
gevenes esitati meie heliloojate loomingut 
ja ka nende heliloojate teoseid, kellel oli 
seos Eestiga. Nii esitati P. Tsaikovski kui ka 
N. Rakovi teoseid. Eesti pärimusmuusikat 
esitas viiuliansambel. Eelnevalt oli Mins-
kisse saadetud „Harju valsi“ noodid ja kont-
serdi lõpetuseks olid laval nii külalised kui 
ka võõrustajad. Peale kontserti vahetasid 
õpetajad kogemusi ja õpilased veetsid koos 
mõnusa tunni. Õpilased said võimaluse tut-
vuda ajalooliste lossidega Nesvizis ja Miris 
ning giididelt kuulsime huvitaid fakte Val-
gevene ajaloost. Linnaekskursioonil Mins-
kis nägime ajaloolist vanalinna ja kaasaeg-
seid uusehitisi. Eriti põnev oli tuledes särav 

kaks aastat tagasi valminud raamatukogu. 
Meeldejääv oli kaunis Suures Ooperiteatris 
nähtud ballett. Pikal sõidul tutvustas muu-
sikateadlane M. Tomson Valgevene muusi-
kajalugu, muusikainstrumente ja kuulasime 
valgevene muusikat. Reisi lõpus kinnistati 
kuuldut ja nähtut viktoriiniga.
Saabumas on jõulud ja Lasnamäe Muu-
sikakooli õpilased kutsuvad muusika-
huvilisi JÕULUKONTSERDILE 13. 
detsembril kell 12.00 Metodisti kirikusse 
(Narva mnt 51), kus esinevad esmakordselt 
muusikakooli sümfooniaorkester, puhkpilli-
orkestri noorem ja vanem koosseis, mitmed 
ansamblid ja kõlab orel .
M. Harik
Lasnamäe Muusikakooli direktor

Käesoleval kuul möödub 20 aastat va-
baaja veetmise kohana Lasnamäe linna-
osas kõigile tuttava Lindakivi Kultuuri-
keskuse asutamisest. 

See on tõsine juubel, mille taga on pika-
ajaline töö selle keskuse arenguga ning 

Lasnamäe linnaosa elanike jaoks mitmete 
korraldatud üritustega. Keskuse tööd koor-
dineerib Lasnamäe Linnaosa Valitsus.

Viimaste aastate jooksul on korraldatud 
Lindakivi Kultuurikeskuses mitmeid unus-
tamatuid kontserte, teatrietendusi, kinoõh-

tuid ning mitmeid muid huvitavaid mee-
lelahutuslikke kogupere üritusi. Lindakivi 
Kultuurikeskuses tähistatakse riigipühasid 
ning tähtpäevi. Peaaegu igakuiselt viiakse 
kultuurikeskuses läbi tasuta sissepääsuga 
huvitavaid üritusi. Tavapäraselt esinevad 
kultuurikeskuse kollektiivid jõulu- ning 
kevadistel kontsertidel. Kultuurikeskuse 
galeriis toimuvad talendikate kunstnike 
näitused.

Viimase aasta jooksul külastas kultuurikes-
kust ligikaudu 85 tuhat inimest. Läbiviidud 
ürituste arv oli ligikaudu 700. Hoones te-
gutseb 47 erinevat huviringi, milles osaleb 
ligikaudu 1300 inimest.

Lindakivi Kultuurikeskus rõõmustab oma 
huvitava ning mitmekülgse programmiga 
Lasnamäe elanikke ka tulevikus. Tere tule-
mast Lindakivi keskusse!



November 2014

3

Üldhariduskoolide programmis 
võiksid olla ka kokanduskursused 
noormeestele

Tuleohutusest majades

Anna võtmed ära ja saad vabaks

Lasnamäe tegevuskeskus pakub psüühikahäirega 
inimestele tuge haigusest taastumisel

Septembri lõpus toimusid Tallinna Ku-
ristiku Gümnaasiumis kokanduskursused 
gümnaasiumis õppivatele noormeestele. 
Kursuseid viis läbi Kristel Uibo (MTÜ 
Parim Tervis). Käisin ise neid kursuseid 
vaatamas ja toimunud õppetunnid suuren-
dasid noormeeste teadmisi, kuidas puu – ja 
köögiviljade söömine aitab tervist hoida 
või parandada. Lisaks õpetati tegema liht-
samaid roogasid. Siinkohal tasub ka meel-
de tuletada, et meil kõigil on soovitav süüa 
päevas 5 peotäit puu ja köögivilju.

Selliste kampaaniate läbiviimine annab 
noortele inspiratsiooni ja tuge, kuidas ku-
jundada oma toitumisharjumusi tervislike-
maks. Usun, et veel kolmkümmend aastat 
tagasi oli see täiesti tavaline, et lapsed ja 
noored sõid piisavalt puu ja köögivilju, 
kuid tänases maailmas trügivad toidulauale 
ebatervislikud maiustused, limonaadid ja 

Oktoobrikuu korteriühistutele suunatud in-
fopäev oli pühendatud äärmiselt elutähtsa-
le teemale – tuleohutusele.

Päästeameti esindajad sõnasid,  et 2011. 
aastal toimus Lasnamäel asuvates hoonetes 
viimase kolme aasta rekordarv tulekahju-
sid, nimelt 137. 2012. aastal vähenes nen-
de arv 25 võrra ning 2013. aastal oli neid 
kokku 88. Kui tulekahjude arv linnaosas 
viimase kolme aasta jooksul vähenes, siis 
tulekahju ohvrite arv kahjuks kasvas. 

2013. aastal toimus Eestis eluhoonetes 
1627 tulekahjut, neist inimliku lohakuse 
tõttu 1041, ehk umbes 64%.

Projekt „Tuleohutus majades“

Viimasel ajal on Eestis traagilised ohvrite-
ga tulekahjud juhtunud enamasti eluhoo-
netes (2012:54, 2013:47). Peamine põhjus 
– inimlik lohakus nagu näiteks lohakas 
suitsetamine, hoolimatus lahtise tule kasu-
tamisel, lohakus elektri- ning kütteseadme-
te kasutamisel.
Riskigrupi põhiosa moodustavad sotsiaal-
selt kaitsetud inimesed, peamiselt on nen-
deks mehed vanuses üle 51 aasta, töötud 
ning pensionärid. Eluhooneteks, kus tule-
kahjud toimusid, on nii korterelamud, kui 
ka eramajad (tulekahju sai tavaliselt alguse 
kas elu- või magamistoas, kus ei toiminud 

kiirtoit. Miks mitte ei võiks tulevikus olla 
üldhariduskooli programmis humanitaar 
või reaalainete kõrval püsivalt kokandus-
kursused, mis annavad ka noormeestele 
sellise ettevalmistuse eluks, et kui ühel het-
kel on vaja kodust välja kolida, siis tervis-
lik söögitegemine on juba selgeks õpitud. 
Praktilised teadmised tulevad elus kasuks 
ja harjutamine teeb meistriks! 

Tasub veel märkida, et puu ja köögiviljad 
aitavad hoida normaalset kehakaalu ja tu-
gevdada immuunsussüsteemi. 

Peale tunnist harjutamist said asjaosalised 
nautida üheskoos oma töö tulemusi. Kes 
küpsetas parema roa? Kes tegi mahlase-
ma pasta või maitsvama kastme? Sellises 
olukorras võib tekkida noorte omavaheli-
ne tihedam suhtlus ja sõbralik konkurents, 
mille läbi eluks vajalikke oskusi jagatakse. 

Projekt toimus üleriigilise puu- ja köögi-
viljade kampaania „Mees peab olema vil-
jakas“ raames. Projekti rahastati Euroopa 
Sotsiaalfondi programmist „Tervislikke 
valikuid toetavad meetmed 2013-2014“. 
Projekti toetas ka Lasnamäe Linnaosa Va-
litsus.

või puudus suitsuandur).
Käesolev projekt käivitati 2007. aastal ees-
märgiga aidata inimesi pööramaks tähele-
panu tuleohutusele ning rääkida inimes-
tele, mida tuleks teha, et nende korterid 
vastaksid täiel määral tuleohutuse kõigile 
nõuetele. Projekti raames toimub inimeste-
ga individuaalne vestlus.

Selle projekti teiseks eesmärgiks on ka tu-
leohutusega seotud põhiliste probleemide 
peegeldamine ning neile lahenduste otsi-
mine koostöös teiste organisatsioonidega 
(sealhulgas ka kohalike omavalitsustega 
ning korteriühistutega).

Sellise külastuse käigus vaatab tuleohu-
tusspetsialist maja/korteri üle, selgitab, 
millised tuleohutusega seotud riskid ek-
sisteerivad ning kuidas on võimalik neid 
riske maandada. Samuti seletab ta, kuidas 
iga konkreetse tuleohutuse nõude täitmine 
on seotud inimese isikliku turvalisusega. 
Erivajadustega inimeste jaoks on olemas 
ka spetsiaalsed seadmed tulekahju enneta-
miseks.

Juhul, kui Teie majas elavad inimesed, kes 
ei saa endale lubada suitsuanduri soetamist 
või paigaldust, kes ei tea kuidas seda õigesti 
paigaldada,  kes ei täida tuleohutusnõudeid 
või ei tea, kuidas tegutseda tulekahju kor-
ral, palume Teil tungivalt helistada Pääs-
teameti infonumbrile 1524. Päästeameti 
töid teostatakse tasuta. Oluline on meeles 
pidada, et Päästeameti esindajad kannavad 
vormiriietust, omavad ametitunnistust ning 
reeglina on kõik kodude külastused eelne-
valt kooskõlastatud. 

Palume täita tuleohutuse nõudeid!

Peale viimaseid valimisi võimul püsinud 
parempoolne koalitsioon lähtub sellest, et 
„Igaüks on oma õnne sepp“ ning et „Uppu-
ja päästmine on uppuja enda asi“. Sotsiaal-
demokraatide võimule tulekuga muutus 
vähe – nende majandus- ja taristuminister 
näeb eluaseme küsimuse lahendusena üü-
rieluasemete fondi loomist. Ilmselt selleks, 
et inimesed võtaksid vähem hüpoteeklae-
ne. Tõepoolest, peale kriisi suhtuvad pal-
jud laenudesse ettevaatlikumalt ning tihti 
loobuvad eluaseme soetusest. Siiski hin-
davad eestimaalased kõrgelt isiklikku vara, 
eriti enda kodu ning on valmis selle nimel 
paljudeks ohvriteks. Riik peaks neid kee-
rulise olukorra tekkimise puhuks kindlus-
tama.

Printsiip „Anna võtmed ära ja saad vabaks“ 
võiks saada laenuvõtja ja panga vahel sõl-
mitava tehingu riskide jagamise õigluse 
aktiks. Seda enam, et osa süüd maksejõue-
tute laenusaajate tekkimise eest langeb ka 
krediidiasutustele, kes nagu elu näitab, 
rikuvad sageli  seadust käenduslepinguid 
sõlmides või hüpoteegi seadmisel laenu-
võtja sugulaste või tuttavate kinnisvarale. 
Äri on riskantne tegevus, kuid meie hüpo-
teeklaenu turul kannab hetkel vastutust ris-
kide eest vaid osapool— laenuvõtja.

Eesti parlamendi liikmed on niivõrd hõiva-
tud kooseluseadusega, et mõnikord tundub, 
et nad on unustanud teised päevakorralised 
ning lahendamist vajavad probleemid. 
Üheks selliseks küsimuseks on hüpotee-
klaenude võlgnike probleem. Käesoleva 
aasta septembris võttis Läti seim vastu 
ameerika „äraantud võtmete“ printsiibi hü-
poteeklaenude suhtes. „Anna võtmed ära ja 
saad vabaks“ lähenemise sisu seisneb sel-
les, et kui hüpoteeklaenu võtnud inimene ei 
suuda seda tagasi maksta, annab ta korte-
ri- või majavõtmed pangale üle ning sellest 
hetkest vabaneb igasugustest kohustustest, 
vastutamata laenujäägi eest oma ülejäänud 
omandiga.

Eestis ei tuleta enam eriti keegi endale 
meelde 2008-2010 aastaid, kui riigis va-
litsenud majanduslanguse tõttu kaotasid 
tuhanded inimesed oma töökohti, mis 

paljudele tähendas ka laenu abil soetatud 
eluasemete kaotust. Siiski jäid paljud veel 
aastateks pankadele võlgu. Kusjuures ohv-
rite hulka sattusid tihti ka laenuvõtja sõb-
rad ja sugulased, kuna hüpoteeklaenu väl-
jastamisel küsib pank sageli lisagarantiisid 
käenduse näol.

Selline olukord võib aga varsti korduda. 
Kinnisvara hakkas Eestis viimase kahe 
aasta jooksul jälle kallinema. Soetamis-
aktiivsus kasvab mitte ainult pealinnas, 
vaid ka muudes piirkondades. Eurostat´i 
andmetel sai meie riik 2013. aastal Euroo-
pas liidriks kinnisvara hindade kasvu osas. 
Hinnad jätkasid kasvu ka 2014. aastal ning 
kohalikud kinnisvaraturu osalised hakka-
sid muret tundma uue „mulli“ tekkimise 
pärast. Järgnevate aastate majanduslikud 
väljavaated pole sugugi rõõmsad – Rah-
vusvaheline Valuutafond räägib Euroo-
pa Liidu majanduslikest probleemidest, 
Maailma Konkurentsvõimelisuse kesku-
se direktor professor Arturo Bris ütleb, 
et järgmist olulist kriisi võib oodata juba 
2015. aasta aprillis. Kas see ei too kaasa 
uusi tragöödiaid? Ekspertide hinnangul oli 
käesoleva aasta septembri seisuga umbes 
87 000 Eesti elanikul ehk igal 15.-ndal ras-
kusi laenu tagasimaksmisel.

nikud keskuse õuel ja kaugemalgi.
Keskuses on alati võimalus ka individuaal-
seks vestluseks ja juhendamiseks, juhuks 
kui tegutsemine suures grupis ei sobi. 

Lasnamäe tegevuskeskuses osalemine 
on tasuta. 
Teenuse saamiseks on vajalik psühhiaatri 
suunamiskiri igapäevaelu toetamise teenu-
sele. 

Tegevuskeskus on avatud esmaspäevast 
reedeni kell 9.00-17.00.
Aadress: Pae 19, Tallinn 
telefon: 634 5600 
e-post: lasnamaekeskus@vaimnetervis.ee
koduleht: www.vaimnetervis.ee

Erika Suvi
Lasnamäe tegevuskeskuse vanemtege-
vusjuhendaja

Lasnamäe tegevuskeskus on Tallinna 
Vaimse Tervise Keskuse üks üksustest ning 
see asub aadressil Pae 19. Keskuses paku-
takse mitmesuguseid tegevusi, mis aitavad 
psüühiliselt haigestunud inimestel nii taas-
tada kui ka parandada igapäevaeluks vaja-
likke oskusi. 

Tegevusi on mitmesuguseid: eesti keele 
grupis õpitakse eesti keelt ning arvutiõppes 
saab kindlust arvutikasutamisel. Toiduval-
mistamise grupis valmistatakse maitsvat 
lõunasööki ja küpsetatakse. Värskelt val-
minud lõunat saavad keskuse külastajad ka 
väikese tasu eest süüa. 
Väga populaarne on loovusgrupp, kus 

maalitakse, joonistatakse ja tehakse graa-
fikat. Käsitöö- ja meisterdamise grupis 
valmivad kaardid, kaunid organzalilled ja 
palju muud. Saab õppida tikkimist, õmb-
lemist, kudumist ja heegeldamist. Hästi 
välja tulnud töid on edukalt müüdud mit-
mesugustel üritustel ja puuetega inimeste 
käsitöö e-poe kaudu. 
Lisaks tegutseb spordigrupp. Igaühele jõu-
kohasel viisil, arvestades iga osaleja või-
meid ja oskusi, käiakse koos jalutamas ja 
spordiväljakutel. Keskuse väikeses spordi-
saalis on jalgrattad, pingid, käimismasinad. 
Kasutada saab ka võimlemisvahendeid.
Reedeti võetakse keskuses ette midagi ta-
valisest erinevat ning seda sageli väljas-
pool oma maja. Üheskoos käiakse muu-
seumites, näitustel, bowling’ut mängimas 
või teatris. 
Traditsiooniks on saanud suvised ekskur-
sioonid Eestimaa eri paikadesse ning pik-

Jaanus Riibe
Lasnamäe 
linnaosa vanema 
asetäitja

Julia Timerbulatova
Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse nõunik

Olga Ivanova
Lasnamäe 
linnaosa vanem

Kätte on jõudmas aasta pimedaim aeg. 
On täiesti loomulik, et ajal, mil hom-
mikul kodust lahkudes ja õhtul koju 
minnes on pime, süüdatakse elamise 
hubasemaks muutmiseks tihti küünlaid. 
Kindlasti tuleb seda tehes pidada mee-
les, et elav tuli võib alati olla ohtlik. 

Käesoleva aasta jooksul on üle vabariigi 
põlevast küünlast alguse saanud tulekah-
judes hukkunud juba kuus inimest. Varsti 
jõuab kätte küünalde põletamise tippaeg, 
et peoõhtust ei saaks algust traagiline tu-
leõnnetus, peame me kõik järgima mõnin-
gaid lihtsaid reegleid.

Põhja päästekeskuse juhi asetäitja tule-
ohutusjärelevalve alal Ants Aguraiuja 
meenutas, et ostes poest küünlapakki, on 

pakil kirjas küünalde kasutamiseks ohutus-
reeglid või piktogrammid. „Nendega peaks 
enne küünalde süütamist tutvuma, sest 
mõne nüansi peale ei pruugigi kohe tulla. 
Näiteks nö teeküünlaid ei tohi mitmekaupa 
lähestikku süüdata, sest temperatuur võib 
minna liiga kõrgeks ja parafiin võib sütti-
da,“ ütles Aguraiuja. Samuti on omad reeg-
lid õueküünalde põletamisel. „Loomulikult 
tuleb õueküünlaid põletada ainult õues, ka 
nende kasutusjuhendis peaks olema kirjas, 
kui kaugel need võivad põlevmaterjalist 
asetseda. On olnud juhtumeid, kus õue-
küünlad on süüdanud näiteks hoone pui-
dust terrassi,“ märkis Aguraiuja. 

Kindlasti ei tohi ühtegi põlevat küünalt jät-
ta järelvalveta. Enne kodust lahkumist või 
kasvõi magama heitmist, tuleb veenduda, 
et küünlad elamises on kustutatud. Tundub 
lihtne, ometi saab igal aastal alguse palju 
põlenguid just järelvalveta jäetud küünlast. 
Põlevaid küünlaid ei jäeta ka laste valvata, 
nemad tihtipeale ei teadvusta endale veel 
kõiki lahtise tulega seotud ohtusid. Jälgi-
da tuleks ka, et pere karvane lemmik, olgu 
selleks siis kass või koer, ei jääks süüdatud 
küünlaga tuppa kahekesi, mängutuhinas 
võib see kergesti ümber kukkuda ning pa-
handus ongi käes.

Süüdatud küünal tuleb panna tulekindlale 
alusele, millelt see maha kukkuda ei saa. 

Kena küünlaleek ei tohi põhjustada 
traagilist tuleõnnetust

Kindlasti peab süüdatud küünal olema kau-
gel igasugustest süttivatest materjalidest. 
Küünal aknal on küll visuaalselt kena, aga 
enne selle süütamist tuleb veenduda, et lä-
hedal pole näiteks kardinaid. Kardinad süt-
tivad hetkega ning tuleõnnetus ongi käes. 
Tihti pannakse pika küünla ümber pärgasid 
või muid kaunistusi. Seda tegelikult teha ei 
tohi, sest küünla lühikeseks põledes võivad 
kaunistused väga kergesti süttida.

Selliste lihtsate reeglite täitmine on jõuko-
hane kõigile. Enne suurte pühade saabu-
mist on jällegi õige aeg teha kodus väike 
ringkäik ja vaadata, kas elamine on tuleo-
hutu ning suitsuandur jätkuvalt töökorras. 
Juba varakult tasub mõelda, kas põlevad 
küünlad kuusel on ikka kõige õigem lahen-
dus? Tegelikult on turvalisem need asenda-
da näiteks elektriküünaldega. 

Indrek Hirs
Päästeamet
Põhja päästekeskuse pressiesindaja
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Väga populaarsed on Lastekeskuse ja 
Viimsi Kino sünnipäevapaketid, kus pea-
le filmiseanssi jätkub trall ja tordisöömine 
Lastekeskuse müralas.
Kinoga ühes majas asub kevadel avatud 
uhke interjööriga 2-korruseline inglise 
pubi Black Rose, kus saab mõistlike hin-
dadega peale kino- või spaakülastust keha 
kinnitada. Reede ja laupäeva õhtuti toimu-
vad pubis kontserdid ja elava muusikaga 
tantsuõhtud, kusjuures sissepääs on alati 
tasuta.

Kõige krooniks on muidugi ummikutevaba 
teekond Lasnamäelt Viimsisse ja vastupi-
di ning tasuta parkimine, mis teeb spaa-, 
kino- ja spordiklubi külastuse kokkuvõttes 
soodsamaks kui kesklinna sõites.
Headele uudistele ei tule aga veel lõppu, 
sest juba on Viimsi Kino tagusel platsil 
alustatud uue põneva peredele mõeldud 
Eestis unikaalse interaktiivse veekeskuse 
ehitamisega, mis valmib 2015 aasta augus-
tis. 

Laia teenuste valikuga saab tutvuda 
Viimsi SPA kodulehel www.spatallinn.ee
Viimsi Kino filmikava ja hindadega 
www.viimsikino.ee

Viimsi SPA vabaajakompleks koos Viimsi 
Kinoga asuvad aadressil Randvere tee 11. 

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

Detsembrikuu üritused:
05.12 kell 19.00 Laste teater “Sakala Laululapsed”. Muusika etendus “Peeglitagune maailm”. Muinasjutt kogu perele. Pilet 7€ 
06.12 kell 12.00 Laste teater “Sakala Laululapsed”. Muusika etendus “Peeglitagune maailm”. Muinasjutt kogu perele. Pilet 7€ 
06.12 kell 15.00-18.00 Rahvusvaheline konkurss-festival „Narva süütab tähed”. Tasuta
07.12 kell 15.00 Estraadikool „Maestro” JÕULU-SHOW. Pilet 5€
09.12 kell 19.00 Armastuse tango. Esineb estraadi-sümfooniline orkester Natlie Vinnitskaja juhendamisel, 
            dirigeerib Igor Jermakov. Pilet 15€                               
14.12 kell 10.00-17.30 Festival „Jõulupitsid”. Tasuta 
19.12 kell 19.30 Tip-Top Klubi „Jõulukontsert”. Pilet 5€
20.12 kell 12.00 Free Slow Studio tantsulavastus “Grinch, kes varastas jõulud”. Pilet 4€
21.12 kell 12.00 The Way To Dance jõulukontsert. Pilet 5€
22.12 kell 18.30 Tantsukool Agneta. Pilet 2€ 
28.12 kell 12.00 Muusikaline etendus ”Jõulumuinasjutt kuuseke”. Esitab laste laulustuudio Nupukesed.  Pilet 3€
28.12 kell 18.00 Kultuurikeskus Diapasoon „Laste uusaasta show”. Pilet 7€ 
28.12 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblit For You. Pilet 4€

Näitused:  
21.11 – 07.12 Näitus „Põhjala lummav klaas“ Daisy Järva, Mai Parras, Katrin Stalde, Diana Dubas erakogudest
10.12 – 30.12 Vladimir Osoblivetsi tööde näitus

§ ÕIGUSAPTEEK
„LINDAKIVI“ KULTUURIKESKUSES (Koorti 22, TALLINN)
25. novembril 2014.a. 10.00 - 14.00

Tallinn Viimsi SPA – linn linnas

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisra-
hade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu 
seaduse, töövaidluste lahendamise, kor-
teriühistute problemaatika/kaebused KÜ 
tegevuse peale, maksuõiguse, kohtusse 
pöördumise, kohalike omavalitsuste ja 
riigiasutustega suhtlemise ja dokumentide 
vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud: 

Meelis Pirn, vandeadvokaat – lepinguõi-
gus, võlaõigus, perekonnaõigus, kohtusse 
pöördumine; 
Kai Amos, vandeadvokaat – lepinguõigus, 
võlaõigus, kohtusse pöördumine; 
Sergei Tšurkin, vandeadvokaadi abi – 
töölepingu seadus, lepinguõigus; 
Külli Kaldvee, õigusnõunik – riigi- ja ko-

haliku omavalitsuse vaidlused ja perekon-
naõigus; 
Raimo Jõgeva, korteriühistute nõunik – 
korteriühistute vaidlused ja nõuded; 
Jana Kitter, õigusnõustaja – võlanõusta-
mine, täitemenetlus, perekonnaõigus, töö-
lepinguseadus; 
Olga Vaarmann, jurist – perekonnaõigus, 
elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad 
probleemid; 
Krista Paal, õigusnõustaja – perekonnaõi-
gus, elatised, töövaidlused, töölepingusea-
dus, pärimisõigus; 
Vambola Olli, õigusnõustaja – kohtusse 
pöördumine, kohtuvaidlused, võlaõigus, 
lepingulised vaidlused; 
Enn Tonka, tarbijakaitse komisjoni esi-
mees – tarbijakaitse probleemid, vaidlused 
ja vaidemenetlus; 

Eve Põtter, notar – notaritehingud, päri-
misõigus.

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

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI koh-
ta saate Eesti Juristide Liidu kodule-
heküljelt www.juristideliit.ee või EJL 
Facebooki lehelt või palun helistage te-
lefonilt 6313002, 6314466. 

Kultuurikeskusesse Lindakivi saate tul-
la ühistranspordiga. 
• Bussid nr 44 ja 51 peatuvad Vana-

Kuuli peatuses; 
• Bussid nr 67,68, 53, 56 ja 13 peatuvad 

Kotka kaupluse peatuses.

Viimsis on nüüd lisaks Eesti teravaima 
pildiga kinole ka Eesti suurim spaa- ja 
saunakompleks, mis pakub tegevust 
kogu päevaks või lausa terveks nädala-
vahetuseks.

Viimsi keskuses asuv Viimsi SPA spaa- ja 
saunakeskus ning Viimsi SPA Spordiklubi 
on juba ammu leidnud oma koha lasna-
mäelaste vabaaja veetmise meelispaikade 
seas. Vaid lühikese autosõidu kaugusel 
Lasnamäest asuvad Viimsi SPA Spordiklu-
bi koos jõusaali, 2 rühmatreeningusaali ja 
25m ujulaga ning just nädalalõppudel pe-
rede seas väga populaarseks saanud spaa- 
ja saunakeskus.

Vaid nädalapäevad tagasi avati Viimsi 
Kino laiendusena 900 ruutmeetril uud-
ne spaa- ja saunakeskus SPA18+ ainult 
täiskasvanutele. Nüüdsest on ka pri-
vaatsust soovival spaakülastajal võimalik 
nautida rahu ja spaahoolitsusi vaiksemas 
keskkonnas, samas kui SPA18+ kliendi 
käsutuses on ka peredele mõeldud sauna-
keskuse saunad ja basseinid. Unikaalse 
sisekujundusega uhiuues luksuslikus sau-
nakeskuses on täiuslikuks lõõgastumiseks 
6 erinevat leili- ja aurusauna, sealhulgas 
ehtne Türgi hamam, vihaga leilisaun ja 
Saaremaa mudasaun. Tõmbenumbriks on 
Garra Ruffa kogukeha-kalahoolitsus, mis 
on ainulaadne Eestis. 

Kevadel avatud Viimsi Kino on kui värs-
ke tuulepuhang kinomaastikul, pakkudest 
lisaks 4 mugavale kinosaalile ka tippteh-
noloogilist kinoelamust, millest märkimis-
väärseimad on 4K projektsiooniga kinopilt 
ja 5D filmiseansid. Viimsi Kino kerged ja 
mugavad korduvkasutatavad 3D prillid 
teevad 3D filmivaatamise nauditavaks ka 
neile, kes seda seni vältinud. Lisaks suu-
repärasele pildi ja värvikvaliteedile ei vä-
sita prillid silmi ega pane pead valutama. 
Viimsi Kino filmikava ei jää alla kesklinna 
kinode filmivalikule. 

Lisaks tavaprogrammile toimuvad tei-
sipäeviti beebikino koos mängutunniga 
Viimsi SPA lastekeskuses ja kolmapäeviti 
väärtfilmiõhtud. Dubleeritud suur-anima-
filmid on kavas nii eesti- kui venekeelse 
versiooniga. Kino on ühendatud Viimsi 
SPA 1300 ruutmeetrise lastekeskusega, 
kus väikesed kinosõbrad saavad nädala 
sees päevasel ajal kinopileti ettenäitamisel 
koguni tasuta lustida. 

Teade detailplaneeringutest Lasnamäel.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 05. no-
vembri 2014 istungil korraldusega nr 
1681 –k algatada Lasnamäe linnaosas 
12,57 ha suurusel maa-alal Tähesaju 
kvartali detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
Tähesaju kvartalis äri või äri- ja tootmis-
maa sihtotstarbega kinnistute piiride ja 
sihtotstarvete muutmise teel moodustada 
17 ärimaa sihtotstarbega krunti ja ärimaa 
kruntidele juurdepääsuks vajalikud trans-
pordimaa sihtotstarbega krundid ning 
määrata moodustatavatele ärimaa krun-
tidele ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 2 
maa-aluse korrusega ärihoonete ehitami-
seks. Lisaks antakse planeeringus hea-
korrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, 
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise 

põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringu koostamise korralda-
ja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
(aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tal-
linn), koostaja on RAAM Arhitektid AI 
OÜ (aadress Pärnu mnt 10 // Väike-Karja 
12, 10148 Tallinn) ning detailplaneeringu 
kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress 
Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn). 

Samuti otsustati mitte algatada Tähesa-
ju kvartali detailplaneeringu keskkon-
namõju strateegilist hindamist. 

Detailplaneeringu algatamise ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatama-
ta jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna 
Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäe-
viti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 
ning Tallinna õigusaktide registris aadres-
sil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

DETAILPLANEERINGUD

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54, I korruse fuajees toimub 
14.novembrist kuni 28.novembrini 2014 igal tööpäeval kogu tööaja jooksul 
Katusepapi tn 14, 16, 16a ja 16b kinnistute detailplaneeringu avalik 
väljapanek.

Planeeritav maa-ala paikneb Lasnamäe linnaosas Sikupilli asumis Tartu 
maantee, Pallasti, Katusepapi ja Lasnamäe tänava vahelisel alal. Planee-
ritava ala suuruseks on 0,48 ha. Detailplaneeringus on kavandatud liita 
Katusepapi tn 14, 16, 16a ja 16b kinnistud üheks 90-100% ärimaa ja kuni 
10% elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus ühe kuni 
4 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone või korteritega ärihoone 
ehitamiseks.
Koostatud detailplaneering ei ole vastuolus kehtestatud Lasnamäe elamu-
alade üldplaneeringu lahendusega. Avaliku väljapaneku kestel saab detail-
planeeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaalis, I korrusel. Lähemat 
teavet saab detailplaneeringu kohta Tallinna planeeringute registri aadressil  
http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

Detailplaneeringu põhijoonisega on võimalik tutvuda lisatud lingi kaudu
http://tpr.tallinn.ee/TPR_DOK/DP/DP035490/DP035490214781.pdf

Selle aasta kevadel tuli ilmsiks, et elanikud matavad 
oma lemmikuid Priisle tee äärsesse metsatukka. 
Matmispaik on tekkinud erakinnistule ja selline 

lemmiklooma matmine ei ole lubatud.
Koostöös kinnistu omanikuga likvideeritakse 

omavoliline matmispaik järgmisel kevadel. Enne 
seda on võimalik oma lemmik vastavalt nõuetele 

ümber matta 15. maiks 2015.

Kõige sobivam on matta lemmikloom kalmistule 
(nt. Jõelähtme lemmikloomade kalmistule http://

www.lemmikloomakalmistu.ee/) 
või lasta tuhastada 

(nt. Tallinna väikeloomade krematooriumis http://
www.lemmikloomakalmistu.ee/ või Lemmikloomade 

krematoorium http://cremo.ee/)

Tallinn, 13. november 2014 nr 177
 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatava 
asutuse Lasnamäe Saun asutamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2, Tallinna põhi-
määruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 
19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud 
„Ametiasutuste hallatavate asutuste asuta-
mise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõ-
petamise korra” p-de 1.5 ja 2.6 alusel ning 
kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. no-
vembri 2011 otsuse nr 187 „Tallinna linna 
munitsipaalsaunade programm” p-ga 2.1

1. Asutada Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
hallatav asutus Lasnamäe Saun 1. det-
sembril 2014.
2. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada Las-
namäe Sauna põhimäärus.
3. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel anda Pae 
tn 19 asuv saunahoone hallatava asutuse 
Lasnamäe Saun kasutusse tasu eest koos 
allkasutusse andmise õigusega.
4. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha ot-
sus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn 
avaldab ametlikke teadaandeid.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tal-
linn) 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.

TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS
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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

Pakume tööd Puhastusteenindajatele Tallinnas! 
Stabiilne töökoht elukoha lähedal, sotsiaalsed 
garantiid ja ohutud töötingimused! Helista ja küsi lisa 
telefonil 622 8591, personal@puhastaja.ee.

Emailin vanne. Info 5570877

Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhastust. 
Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhastusainet ning 
tehnikat.Tel. 5687 9448, info@smart-furniture.eu

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

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

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

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

17.- 23.detsembrini 2014.a. toimub 
Mustakivi Kaubanduskeskuses, Mahtra 1 Tallinn 

JÕULULAAT
Laadal on meeldejäävat tegevust kogu perele- mängud, muinasjutud, konkursid, 
maiustused jne ning sealt leiab laias valikus kingitusi nii jõuludeks kui uueks 
aastaks. 

Müügil on tarbekaubad, toidukaubad, suveniirid, käsitöökaubad, 
kuumad joogid – hõõgvein, kohv ja tee. 
Laat on avatud alates kell 10.00

•	 17.-22. detsembril kell 17.00-18.00 ootavad kuuse all Teie lapsi Jõuluvana ja 
muinasjututegelased! 

•	 21.-23. detsembril kell 13.00-15.00 liigub Jõuluvana Mustakivi Kaubanduskeskuses. 
•	 23. detsembril kell 16.00 – 17.00 toimub pidulik kontsert, kus esinevad laulja Siiri 

Känd, ansamblid „Rjabinuška“, „Oonüks“ ja „Tšarõ“.

Mustakivi Kaubanduskeskus on detsembris täis üllatusi! Ootame Teid! 

Kui Teie soovite laadal osaleda, 
küsige lisainfot tel. 56466652

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.

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),
- head arenguvõimalused töötasus ja tööülesannetes,
- lõunasöögi kompensatsioon,
- mitmekülgne motivatsioonipakett.

Tööd Ericssonis pakub Finesta.

Ericsson on Eesti kõige töötajasõbralikum ettevõte.

www.finesta.ee

Täpne palga suurus oleneb töögraafikust.

väljaõpe kohapeal

Kuupalk alates 500 € (bruto).

Agrotarve AS
Otsime kauplus-lao müüjaid.
Valdama eesti ja vene keelt.

Asume Maardus Vana-Narva mnt.30(buss nr.30) 
Telefon 6379100 meil info@agrotarve.ee

„Tai-chi“ – Hiina pärl
Agressiivsete koormusteta plastilised 

liigutused pehmelt soojendavad liigeseid 
ülesse.

Hingamistehnikad sunnivad keha energiat 
seiskamiskohtadest läbi suruma ning 

alustama organite toitumist. Sellisel viisil 
isegi vanad kroonilised haigused järkjärgult 

kaovad.

Lindakivi keskuses, teisipäeviti ning reedeti 
kell 10:00 ja 18:00.

Hind: €20 kuus
Tel.: 555 85 221
www.tai-chi.ee

“ТАЙ-ЧИ” - жемчужина Китая
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Maxima Eesti OÜ 
pakub tööd järgmistele 

ametikohtadele:

Tallinna Maxima X/XX 
kauplused:

•	 MÜÜJA-KASSAPIDAJA
•	 LETITEENINDAJA
•	 SAALITÖÖTAJA
•	 KORISTAJA

 Uus Paepargi Maxima 
XX kauplus:

•	 LETITEENINDAJA
•	 MÜÜJA-KASSAPIDAJA
•	 SAALITÖÖTAJA

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

preemiaks  45 eurot/brutos! 

Täitke	tööotsija	ankeet	meie	kodulehel:	
WWW.MAXIMA.EE  

või	saatke	CV:	
PERSONAL@MAXIMA.EE
	Info	telefonil:	6230 690

Mahtra Hostel

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

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

HUMANA

Vikerlase 19, 
Vikerlase kaubanduskeskuse 2. korrusel

Rohkem infot telefonil 55612372 või
www.humanae.ee 

VIKERLASE 
kaupluses 

kliendikaardiga
kogu kaup 
    -10%!
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Tellige www.starman.ee või helistage 1770

STARMAN 
TÄIDAB SU 
UNISTUSED!

Vaata 
Ajamasinaga 80 ja 
Salvestamisteenusega
100 telekanalit. 
Ainult Starmanis.

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!

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! 
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Tammeõue
uued korterid
Viimsis, Tammepõllu tee 25

Nüüd köök ja
parkimiskoht
hinnas!

Kontakt: Lauri Laanoja, tel 551 6774, lauri.laanoja@ncc.ee
www.ncc.ee/tammeoue


