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Inglipuu täitis 
100 Lasnamäe 
lapse pühadesoovid

Vahetult enne aastavahetust anti Lin-
dakivi Kultuurikeskuses Lasnamäe lin-
naosa lastele meeleolukal jõulupeol üle 
kingitused, mis koguti heade inimeste 
abiga Maxima kauplustesse paigutatud 
Inglipuu kuusepuude alt.

Lindakivi keskuses valmistas lastele män-
gurõõmu kloun, kingid andis üle jõuluva-
na. Kaetud oli ka pühadelaud. Kinke sai 
kokku sada Lasnamäe last, vanuses mõnest 
kuust kuni keskkoolieani. Kinkide hulgas 
oli näiteks koolieelsetele lastele arenda-
vaid raamatuid, erinevaid koolitarbeid, 
LEGO-sid ja muid mänguasju, talveriideid 
ja -jalatseid.

Lasnamäel koguti vähekindlustatud pere-
dest pärit lastele kingitusi Smuuli ja Ümera 
tänava Maxima kauplustes. Kinki ootavate 
laste nimed ja soovid aitas kokku koguda 
linnaosavalitsuse lastekaitse peaspetsialist 
Helen Veensalu koos oma kolleegidega.

Lapsi tervitas ja õnnitles omalt poolt ka 
linnaosa vanem Olga Ivanova. Lasnamäe 
LOV ja Maxima Eesti koostöö tulemu-
sel said paljud linnaosa lapsed jõuludeks 
maitsvad kingitused.

Lasnamäe inimesed on olnud alati väga 
aktiivsed oma kodulinnaosa lastele ja pe-
redele pühaderõõmu valmistades ning seda 
ka tänavu ja kingisoovid täitusid aegsasti. 
Laste ja nende perede poolt soovivad ka 
korraldajad anda edasi kõikidele heasoov-
likele inimestele suured tänud!

Ühtekokku koguti tänavu juba kuuendat 
aastat korraldatud heategevuskampaania 
Inglipuu raames kingitusi enam kui 1200 
Eestimaa lapsele.

Head 
lasnamäelased!
Edgar Savisaar, 
Tallinna linnapea

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. jaanuari seisuga Lasnamäel 118 437 inimest, detsembris kahanes elanike arv 155 inimese võrra.

Loodan, et pühade ning aastavahetuse aeg 
möödus teie kõigi jaoks rõõmsalt ja mee-
leolukalt. Nüüd on hoo sisse saanud 2015. 
aasta ning linnavalitsus asunud täitma sel-
leks aastaks seatud eesmärke. Hea meel on 
tõdeda, et Lasnamäe linnaosale tõotab see 
aasta tulla väga tegus. Ehk isegi veel tegu-
sam kui eelmised.

Tallinn on suurimat linnaosa, Lasnamäe 
linnaosa, vääriliselt hinnanud ning siia 
aktiivselt investeerinud. Viimase kahe 
aasta jooksul on valmis saanud Tondiraba 
jäähall, linnaosa teedesse on investeeritud 
üle 9 miljoni euro, valmis Pae park, avati 

Kihnu Lasteaed ja täielikult renoveeritud 
Suur-Pae lasteaed. Renoveeritud on ka 
enamik linnaosa gümnaasiumitest. Just 
Lasnamäel avati esimene Linnapood ehk 
LiPo, kuhu käib inimesi üle kogu Tallinna. 
Palju on ära tehtud!

Sel aastal saab valmis kauaoodatud mu-
nitsipaalsaun Pae tänaval ning lõpetatakse 
Lasnamäe Gümnaasiumi renoveerimis-
tööd. Juurde tuleb sõime- ja lasteaiakoh-
tasid. 2015. aasta eelarves on ette nähtud 
veel Vikerlase tänaval oleva jalgpalliväl-
jaku renoveerimine ja katmine kerghalliga 
ning Uuslinna tänavale uute munitsipaale-

lamute projekteerimine. Loomulikult võib 
sellesse loetellu lisada veel palju väikse-
maid projekte, mis 2015. aastal ette võe-
takse. 

Tuletan teile meelde, et juba märtsikuus 
saab Lasnamäe ka suure rahvusvahelise 
tähelepanu osaliseks kui Tondiraba jäähall 
võõrustab juunioride iluuisutamise maail-
mameistrivõistlusi. Sellise maailmatase-
mel võistluse korraldamine on Tallinnale 
suur au ning kogu Eestile heaks reklaa-
miks. Osalema on oodata noori tuleviku-
tähti kõigist tugevatest uisumaadest, nii et 
tulge kindlasti võistluseid vaatama. Te ei 

kahetse!

Mul on väga hea meel, et Lasnamäe on iga 
aastaga muutumas üha paremaks, hubase-
maks ja prestiižemaks linnaosaks, kus ela-
da. Lasnamäe on edukalt arenenud suunas, 
kus lasnamäelased võivad endale edukalt 
leida töökohti, saada haridust ja vaba aega 
veeta mugavalt kodu lähedal. Eks meie 
eesmärgiks ongi muuta Lasnamäe muga-
vaks ja kaasaegseks linnaosaks, kuhu soo-
vitakse hea meelega elama tulla. 

Soovin teile kõigile palju edu ja kordami-
nekuid 2015. aastal!
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Linnavalitsuse korraldusega kuulutati 
välja konkurss „Tallinna linna Lume-
murdja“, kinnitati konkursi läbiviimi-
se tingimused ja korraldustoimkonna 
koosseis.
„Konkursi „Tallinna linna Lumemurdja“ 
eesmärk on välja selgitada ja tunnustada 

Tallinna linnas tegutsevate ühistute ning 
erakinnistute puhastusaladel töötavaid ees-
kujulikke majahoidjaid, kelle ülesanneteks 
on lume- ja libedustõrje teostamine, lume 
puudumisel puhastusalalt prahi ja puuleh-
tede koristamine ning liikumistingimuste 
tagamine talveperioodil,“ ütles Tallinna 
abilinnapea Kalle Klandorf. „29. detsemb-
rist 2014 kuni 18. veebruarini 2015 toimuv 
konkurss on avalik ja sellele võivad kandi-
daate esitada kõik linnaelanikud.“ 
Kandidaate hinnatakse kahes etapis: lin-
naosade valitsused tutvuvad esitatud kan-
didaatide poolt hooldatavale puhastus-
aladega ja küsitlevad elanikke, parimaks 
osutunud kandidaat edastatakse korraldus-

toimkonnale, kes langetab lõpliku otsuse 
parima majahoidja väljaselgitamiseks. 
Kandidaadid iseennast esitada ei saa. Las-
namäe kandidaate saab esitada aadres-
sil: moonika.vister@tallinnlv.ee

Konkursi tulemusena välja selgitatud kõi-
ge eeskujulikumale majahoidjale omis-
tatakse Lumemurdja 2015 tiitel, lisaks 
tunnustatakse kahte majahoidjat. Tunnus-
tusauhindadeks on talihooldustöödeks va-
jalikud töövahendid.
Korraldustoimkond langetab otsuse ja ava-
likustab auhinna saajad Tallinna Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse veebilehedel 2015. aas-
ta veebruaris.

LINNAOSAVANEMA VEERG

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Õnnitlen Teid uue 2015. aasta puhul! 2015. aasta lubab saada Lasnamäe, Tallinna 
ning terve Eesti jaoks väga tähtsaks ning meeldejäävaks. Kui riik ootab muutusi 
seoses tulevaste parlamendi valimistega, siis pealinnas jätkub vaatamata praegusele 
valimiseelsele ažiotaažile stabiilne tegevus munitsipaalvõimude projektide elluviimises 
linna ning selle osade edasise arengu nimel. Möödunud 2014. aasta kehtestas selles 
osas suurepärase tempo ning loodame selles püsida ka uuel aastal, et meie Lasnamäe 
muutuks veelgi ilusamaks ning paremaks! 

Soovin teile unistuste täitumist ning samuti ka edu, positiivseid muutusi ning 
loomulikult ka tervist!

Just tervisest tuleks mõelda nendel talvistel päevadel, mil ilm üllatab meid temperatuuri 
kõikumistega, lumesadudega, vihmadega ning külmahoogudega. Selliste ilmastiku 
ajal on väga oluline tugevdada immuunsust ning vältida kukkumisi ning traumasid. Ei 
väsi meelde tuletamast, et ümbritsevate alade regulaarset koristamist lumest ning jääst 
on kohustatud teostama hoonete omanikud, samuti on nende kohustuseks kõnniteede 
õigeaegne katmine libedusevastase graniitsõelmetega. Käesoleval aastal jagab 
Lasnamäe linnaosa valitsus selle taas tasuta korteriühistutele ning haridusasutustele. 
Jaanuarikuu jooksul varustasime sellega üle 250 korteriühistu jagades laiali 1500 kotti. 

2015. aastal rajatakse Lasnamäel koguni mitu olulist avaliku tähtsusega objekti. 
Jaanuari lõpus avatakse linnaosa territooriumil uus Lasnamäe Päästekeskus, kus 
hakkavad asuma tuletõrje depoo ning Häirekeskus. Tänu sellele tõuseb meie linnaosa 
turvalisuse tase märkimisväärselt. 

Ükski linnaosa ei saanud eelmisel aastal uhkustada sellise teedeehituse tempoga 
nagu meie oma. Ning see polegi üllatav, arvestades territooriumi suurust ning teede 
võrgustiku pikkust. Käesoleval aastal see tendents jätkub. Pöörame erilist tähelepanu 
kvartalisisestele teedele, lõpetatakse Smuuli ning Suur-Sõjamäe tänavate ristmiku 
rekonstrueerimine, jätkame kõnni- ning jalgrattateede võrgustiku arendamist.

Juba veebruaris saavad Lasnamäe elanikud enda kasutusse munitsipaalsauna. 
Ehitustööd jõudsid lõpusirgele, hoones teostatakse viimistlustööd ning toimub ahjude 
testimine. Konkursi tulemusena on ametisse määratud ka uue asutuse direktor. Varsti 
avatakse peale kardinaalset rekonstrueerimist ka Lasnamäe Gümnaasium. 

Stabiilselt jätkuvad ka traditsioonilised linna poolt korraldatavad kampaaniad „Hoovid 
korda“ ning „Fassaadid korda“. Nende raames hüvitatakse linnaeelarvest kuni 70% 
korteriühistu hoovi ning maja fassaadi korrastamisega seotud kulutustest. Taotlusi 
võetakse vastu kuni veebruari lõpuni Tallinna linnavalitsuses. 

Ning lõpetuseks sooviksin kutsuda teid värvikale tuleetendusele, mis esmakordselt 
toimub sellises ulatuses 25. jaanuaril. Paevälja väljak, kus korraldatakse traditsiooniliselt 
Jaanipäeva lõket, muutub jälle valguse ning pimeduse võitlusareeniks. Siin, maagilise 
trummimuusika saatel, põletatakse pidulikult oma eesmärki täitnud jõulukuuskedest 
valmistatud skulptuurid ning tehakse suur lõke. Tulge kogu perega, et tutvuda 
traditsiooniga, mis on saanud alguse iidsete viikingite puhastavatest rituaalidest! 

Veebruar tuleb samuti väga sündmusterikas. 22. veebruaril kavandame vastlapäeva 
laiaulatuslikku pidu, 24. veebruaril tähistame koos terve riigiga Vabariigi aastapäeva. 
Selle kuu jooksul toimuvad ka teised meie linnaosa elanike erinevatele sihtgruppidele 
suunatud väiksemat laadi üritused.

Soovin teile head ning stabiilset uut aastat! 

See, mis tehtud 2014

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Tallinna linn tunnustab parimat Lumemurdjat

Kesklinnas avatakse taas Edgari kohvik

Kalle Klandorf,
Tallinna abilinnapea

Inimesel on hea olla kui tal puuduvad mu-
red. Kui kodanik sõidab oma uue autoga 
mööda mõnusat valgustatud teed ning män-
gib mahe muusika ja kodus ootab rõõmus 
pere ning nurruv kass, siis ununeb kiiresti, 
et alles eelmisel aastal oli see sama teelõik 
nagu pommiauk, kus tuli aukude vahel la-
veerida ja roolida nagu jaksad.  

Uue tööaasta alguses on hea tõdeda, et uusi 
teelõike on rohkem ning valgustatud linna-
ruumi on hoogsalt juurde tulnud. Kommu-
naalmajanduse valdkonnas, mille kureeri-
misega tegelen ma juba neljandat aastat, oli 
2014.aasta vägagi tulemuslik.

Käesoleva aasta kevadel valmis Varraku tn 
14 kinnistule Tondiraba jäähall koos sin-
na juurde kuuluvate tehnovõrkude, teede ja 
platsidega. Jäähalli kõrval asuva Varraku 
tänava (lõigul Virbi tn – Arbu tn 14) re-
konstrueerimistööd teostati koos sademe-
vee ärajuhtimise lahenduse parendamise 
ning tänavavalgustuse korrastamisega.

Üks möödunud aasta mahukamatest ehi-
tustöödest oli trammiliinide nr 3 ja 4 
taristu rekonstrueerimine koos Pärnu 
maantee taastusremondiga samal lõigul 
ning Tondi tänava taastusremont (lõi-
gul Pärnu mnt kuni raudtee). Suurprojekt 
edenes hoolimata töövõtjate arvukusest 
edukalt ja seda eelkõige tänu asjaosaliste 
tublile koostööle. Lisaks nimetatud töödele 
rekonstrueeriti Pärnu mnt tänavavalgustus 
Vabaduse väljaku ja viadukti vahelisel 
lõigul ning teostati Pärnu maantee via-
dukti kapitaalremont.

Punase tänava (lõigul J.Smuuli tn kuni 

Kuuli tn) taastusremondi käigus sai uue 
ülekatte viimane lõik tänavast. Pae tänava 
ja J.Smuuli tee vaheline lõik ning Kuuli 
tn ja Mustakivi tee vahelised lõigud on 
varasemalt korrastatud nii linna kui osaliselt 
ka piirkonna arendajate finantseerimisel.

Võidujooksu tänava (lõigul Laagna tee kuni 
Pae tn) taastusremondi raames korrigeeriti 
sõidutee äärekivisid ning uuendati sõidutee 
ja kõnniteede asfaltkate.

Staadioni tänava sõidu ja -kõnnitee taastus-
remondi käigus rajati tänavale sademevee 
ärajuhtimise parendamiseks täiendavad 
restkaevud, korrastati äärekivid, paigaldati 
liikluskorraldusvahendid ning taastati hal-
jastus.

Lasnamäe Linnaosa elamukvartalite parki-
misprobleemide leevendamiseks rajati Seli 
asumis 4 uut avalikku parklat aadressidel 
Kärberi tn 2, 17, 22 ning  Kärberi 29 ja 31 
ette, mille tulemusel on asumis 81 täienda-
vat parklakohta. Kärberi 29 ja 31 aadressil 
asuvate lasteaedade ees puudus parkimise 
võimalus varem täielikult. Lapsevanemad 
pidid oma sõidukeid parkima kõnniteel. 

Suurematest töödest võib ära mainida veel 
Pae pargi juurdepääsutee (Pae tn - Pae 
pargi parkla), Veerise tänavale rajatud 
peremajade juurdepääsutee, Meeliku 
elamurajoonis lõpetatud Kiviriku tänava 
ehituse ja Muuga tee taastusremondi (Pär-
namäe tee - linnapiir).

Kvartalisiseste teede korrastamise projekti 
raames valmis kokku 21 objekti üle kogu 
linna.

2014. aastal alustatud ning käesoleval ajal 
töös olevatest objektidest lõpetatakse tööd 
2015. aasta suvel veel Suur-Sõjamäe täna-
val (J.Smuuli tee - linnapiir). 

Käesoleval, 2015.aastal kavatseb linn in-
vesteerida teede kapitaalremonti, tänavate 
rekonstrueerimisse ja taastusremonti kokku 
üle 15 mln euro. Mainimisväärseteks objek-
tideks on Suur-Sõjamäe (lõigul J.Smuuli 

tee- linnapiir), Kalaranna (lõigul Kala-
sadama tn- Tööstuse tn), Majaka (lõigul 
Lasnamäe tn- Peterburi tee), Paepargi (II.
etapp), Pärnu mnt (lõigul Järve keskus 
-Rahumäe) ja Weizenbergi (lõigul Narva 
mnt- Poska tn) tänavate kapitaalremont. Tä-
navu kavandatavate Viru tänava rekonst-
rueerimistööde käigus viiakse sõidutee ja 
kõnnitee ühele tasapinnale. 

Teede taastusremonti  kavatseb linn 2015.
aastal investeerida 5,5 mln eurot, millest 
pool kulub kvartalisiseste teede remondi 
peale: koguni 2,5 mln eurot. Töökavas on 
Lastekodu (lõigul Liivalaia-Keldrimäe), 
Ümera, Arbu, Kase tänavate ja paljude teis-
te kvartalisiseste teede taastusremont.

Vaatamata linnapoolsetele pingutustele pea-
linna teede remondi osas, jääb ikkagi selle 
teema juures üheks kurvastavaks asjaoluks 
teede riigipoolne napp finantseerimine. Ai-
nuüksi omavalitsuste maksutuludest ei ole 
võimalik tagada vajalikus mahus tänavate 
ehitamist, rekonstrueerimist, remontimist, 
korrashoidu ja valgustust. 

Hetkel puudub valitsusel terviklik nägemus 
teedevõrgustiku arendamisest ühtse kava-
na riigimaanteede ja omavalitsuste lõikes. 
Juba täna on linnade territooriumitel jätku-
vate riigimaanteede areng peatunud, samas 
kui teekasutajad eeldavad  kvaliteetse taris-
tu olemasolu linnasid läbivalt.

Tallinna linna piires asuvad 9 riigimaantee 
pikendust ja kolmelt maanteelt suubuvad 
sadamasse juurdepääsuteed, millede areng, 
remont ja hooldus peaks toimuma samade 
mängureeglite alusel nagu riigimaanteedel. 

Seega Tallinna linna poolt saatsime jõulu-
vanale soovi: et 2015.aastal paraneks linna 
ja valitsuse vaheline koostöö ja et kõiki 
eestimaiseid liiklejaid koheldaks võrdselt 
ning tee koju oleks turvaline. Loodetavas-
ti lähenevatel valimistel pääseb Toompeale 
mõistev ja koostöövõimeline valitsus. Linn 
omalt poolt aga jätkab seni pingutusi, et 
Ülemiste vanakesele saaks öelda: linn ise 
veel valmis ei ole, aga teed on meil head.

Tulge suusatama!
Ootame suuri ja väikeseid suusahuvilisi tasuta suusatreeningutele Pae parki. Vajalik 
oma suusavarustus. Treeningud toimuvad suusaõpetaja Rene Meimer´i juhendami-
sel. 
Osalemine vaid eelneval registreerimisel: tel 645 7702 
või e-posti aadressil kristi.maanas@talllinnlv.ee 

Laste suusaõpe toimub laupäeviti: 31.01, 7.02, 14.02 ja 21.02. Koguneme Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuse (Pallasti 54) ees kell 12:00.
Täiskasvanute suusaõpe toimub: 31.01 ja 7.02 koguneme kell 14:00 linnaosa valitsuse ees, 
12.02 ja 19.02 koguneme kell 18:00.

Jõulud on läbi, ent sombuseid päevi ja pikki 
pimedaid talveõhtuid jätkub veel õige mit-
messe nädalasse. Neid aitab rõõmsamaks 
ja säravamaks muuta Edgari kohvik Harju-
mäel! 

23. jaanuaril kell 15.00 avatakse taas 
Harjumäel Kõlakojas Edgari kohvik. 
Tallinna linnapea ja Keskerakonna esi-
mees Edgar Savisaar pakub kohapeal 
ise kohvi ja maitsvaid pirukaid. Kauneid 
laule esitavad Eduard Toman ja Erich 
Krieger. Valgust toovad hämarasse õhtu-
poolikusse ka tuležonglöörid.

Edgari kohvik on hubane kohtumispaik, mis 
pakub kuuma kohvi ja häid mõtteid kesk-
päevast kella kaheksani õhtul. Teisipäevast 
laupäevani saab siin nautida mitmekülgset 
kultuuriprogrammi: kuulata kontserte meie 

armastatud muusikute esituses, harida end 
huvitavatel loengutel, panna oma oskusi 
ja teadmisi proovile põnevates töötubades, 
kohtuda ja tutvuda huvitavate inimestega 
ning keerutada jalga Edgari tantsuõhtutel! 
Edgari kohvikust saavad igal teisipäeval al-

guse üllatusi täis ekskursioonid.

Edgari kohvik Harjumäe kõlakojas on 
avatud 23.ndast jaanuarist 1. märtsini 
E-P kell 12-20. Kohtumiseni Edgari koh-
vikus! 
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kud majanduse ja riigi juhtimise efektiiv-
suse tõstmise osas lubavad igale töötavale 
inimesele saada kätte minimaalselt 1000 
eurot kuus. Selleks on vajalik sisse viia 
ettevõtete tulumaks ning eristada maksus-
tamist regiooniti. Kavatseme laiendada 
tasuta ühistranspordi kogemust tervele rii-
gile. Alustada munitsipaalelamute ehitust 
nendes linnades, kus seda kõige rohkem 
vajatakse. 

Keskerakond on samuti kindel, et käes on 
aeg maksustamissüsteemi kardinaalseks 
muutmiseks. Mitte mängida „raamatupi-
damismänge“ protsentidega, vaid muuta 
selle valdkonna seadusandlust euroopali-
kumaks. Astmeline tulumaks eraisikutele 
lubab saavutada sotsiaalset õiglust – mak-
sukoormus tõuseb nende jaoks, kelle tulud 
on kõrgemad. Keskklassi jaoks ei muutu 
mitte midagi. Taastame klassikalise maksu 
ettevõtete kasumile eraldades selle tulu-
maksust. Praegusel hetkel viivad välisette-
võtted kogu kasumi riigist välja maksmata 
riigikassasse sentigi. Selline maks lubab 
alandada töötajate sotsiaalmaksu määra, 
vähendades keskmiste ning väikeste ette-
võtete maksukoormust. Alandame käibe-
maksu määra teatud kaupade ning teenuste 
puhul – kütte, toidukaupade, teatri-, kont-
serdi- ja ürituste piletite puhul. Kõik maini-
tud meetmed on vajalikud uute töökohtade 
loomiseks, ilma nende tekkimiseta jätkub 
elanikkonna vähenemine töömigratsiooni 
tõttu. 

Ühe peamise algatusena sotsiaalpoliiti-
ka valdkonnas näeme printsiibi „Võtmed 
tagasi ja laenust vabaks“ juurutamist – et 
hüpoteeklaenu abil soetatud kinnisvara ta-
gastamine toimuks nende jaoks, kellel on 
laenu tagasimaksmisega raskused, ilma 
lisakulutusteta. Samuti soovime tõsta las-
tetoetust 75 euroni kuus esimese ja teise 
lapse puhul ning kuni 300 euroni kuus ala-
tes kolmandast lapsest. Oleme pensioniea 
tõstmise vastu, sest selliste näitude osas 
nagu keskmine eluea kestus ning haiguste-
ta elatud aastate arv asub Eesti hetkel Eu-
roopa Liidu riikide seas viimastel kohtadel. 

Meie kavandame tõsiseid muudatusi ter-
vishoiupoliitika ja noorsootöö valdkonda-
des, ühiskonna ja demokraatia funktsio-
neerimises, regionaal- ja maaelupoliitikas, 
kohalike omavalitsuste töös ja rahastami-
ses ning teistes riigielu valdkondades. Kõik 
need muudatused on suunatud sellele, et 
muuta elu meie riigis mugavamaks ning 
meeldivamaks – kõikide siin elavate rah-
vaste esindajate jaoks. 

Ma olen kindel, et meie programm teeb 
Eesti tugevamaks!

Oma hiljutises intervjuus sõnas peaminister 
ja Reformierakonna esimees Taavi Rõivas, 
et kardab Keskerakonna võitu eelseisvatel 
valimistel. Selge on, et see kaval sõnum on 
ühest küljest suunatud reformistide poolda-
jate konsolideerimisele ja mobiliseerimise-
le. Teisest küljest aga eksisteerib võimalus, 
et isegi juhul, kui meie erakond kogub va-
limiste käigus kõige rohkem valijate hääli, 
võetakse meilt võit siiski ära mittedemo-
kraatlikul viisil. Sellest rääkis president 
Toomas Hendrik Ilves, kes annab vastavalt 
põhiseadusele oma konkurente edesta-
nud poliitilisele jõule õiguse moodustada 
valitsuskoalitsioon. Eelmiste valimiste 
eel andis riigipea selgelt mõista, et Edgar 
Savisaar ei saaks vastavat mandaati isegi 
võidu korral. Märkimisväärne on asjaolu, 
et samal viisil ei lasta Lätis võimule kaks 
viimast valimiskampaaniat võitnut riigi po-
pulaarseimat erakonda „Koosmeel“.

Mida siiski Taavi Rõivas kardab? Et vii-
maste aastate arvukate skandaalide tulemu-
sena said valijad tegelikust olukorrast aru? 
Et neile ei piisa enam üldistest vastustest 
olulisematele küsimustele ning nad oota-
vad konkreetseid lahendusi? Et riigi ela-
nikud on väsinud reformistide domineeri-
misest poliitikas ning ootavad muutusi? Et 
riigikaitse teema rõhutamine ei varjuta si-
semajanduse keerulisi probleeme? Täiesti 
õigustatult kardab. Valitsuse esimees, isegi 
kui ta on vaid marionett, on ilmselt suuteli-
ne aru saama, et tõehetk saabub varem või 
hiljem ning reformistide võimutäiuse eu-
fooria saab ühel hetkel otsa. Võimalik, et 
just sellel põhjusel väljendavad nad niivõrd 
rõhutatult enda ning oma pooldajate enese-
kindlust, et summutama sisemist kahtluse 
häält. 

Kui analüüsida loosungeid millega erakon-
nad valimistele lähevad, siis annavad nad 
vägagi kitsilt mõista, mis ideoloogiatega 
ning seda enam konkreetsete plaanidega 
on tegemist. 

Reformistid: „Kindlalt edasi“. Kas ena-
mus eestimaalastest vajab sellist ohjelda-

matut liberalismi, millele on viimaste aas-
tate jooksul lisandunud ka natsionalistlik 
retoorika? Munitsipaalvalimiste tulemused 
näitasid selgelt, et mitte. Kuid tänu sellele, 
et riigikogu valimistel omavad hääleõigust 
kaugelt mitte kõik riigi elanike kategooriad 
ning ka sellele, et reformistidel õnnestus 
hõivata liidripositsioone võimukoalitsioo-
nides, sai siiamaani neid toetav vähemus 
peale sundida oma vaatekohti kõigile teis-
tele. 

Isamaa ja Res Publica Liit: „Parem...
kõik“. Oma toetust kiiresti kaotav poliiti-
line ühendus teeb oma ürituses tulla oota-
matult kaotatud võimule tagasi ettepaneku 
parandada üheaegselt makse, haridust, 
tööd, palku. Välistades samal ajal koostöö 
võimalusi poliitilise spektri vasaku poole 
erakondadega, eelkõige Keskerakonnaga. 
Kuidas on selline totaalne paranemine või-
malik meie tingimustes, on raske ette ku-
jutada isegi omades kalduvust utoopilisele 
mõtteviisile. 

Sotsiaaldemokraadid: „Inimeste eest“. 
Tuleb meelde Brežnevi ajastu NLKP loo-
sung: „Kõik inimese heaks ja tema õnne 
nimel?! Tundub, et me teame, kes see 
inimene on!“. Nii ka praegu tajume, mis 
täpselt inimeste nimel töötavad sotsiaal-
demokraadid. Ning venekeelne loosungi 
versioon kõlab absoluutselt teisiti – „Eesti 
kõigi jaoks“. Kas praegu polegi ta siis kõi-
gi jaoks?! Keelekomistus Freudi järgi. 

Minu hinnangul peegeldab vaid Keskera-
konna loosung „Teeme teisiti/Сделаем 
по-другому“ meie valijatele edastatava sõ-
numi sisu. Tallinna näitel näitame seda, et 
jah, on võimalik teistmoodi tegutseda ning 
saavutada edu. Kaitsta ning hoolitseda nõr-
kade eest ning mitte jätta neid üksi Darwini 
seaduste omavoli ohvritena –tugevam jääb 
ellu. Austada ning säilitada teiste üksteise 
kõrval ning ühel maal elavate rahvaste kul-
tuuri. Viia ellu sotsiaalsuunitlusega projek-
te ilma populistliku retoorikata. 

Muutused on saanud küpseks ning ühis-
konna nõudlus nende järgi on samuti välja 
kujunenud. Reformistide ning IRL valitse-
misaastate jooksul püstitatud majanduslik 
mudel on ennast ammendanud. Majandus-
kasv on aeglustunud, elanikkonna varan-
duslik kihistumine on teravnenud, elatusta-
se on endiselt madal ning inimesed lahku-
vad aina Eestist välismaale parema saatuse 
otsingutele. Antud olukorras on vajalik 
riigi kohene ning efektiivne sekkumine. 

Kavatseme saavutada meie riigi kõikide 
elanike, eelkõige keskklassi esindajate, 
tulude kasvu. Arvame, et meie ettepane-

Lasnamäe toidupakid on suureks 
abiks: elanikud peavad algatust 
vajalikuks

Kas kardad, Taavi Rõivas?! Õigesti teed!

Näitus „Käbid ja puidud“

Eelmisel aastal tabas paljusid inimesi 
Eestis halb üllatus, sest Vabariigi Valitsus 
ei suutnud tagada elanikele Euroopa Liidu 
toiduabi jagamise jätkamist, millega 
leevendada raskel ajal toimetulekuraskusi. 
Linnaosa valitsus ei saanud seda niisama 
kõrvalt vaadata. Seetõttu tulime välja 
omapoolse initsiatiiviga ja tegime Tallinna 
linnale ettepaneku kompenseerida 2014. 
aasta lõpus tekkinud puudujääki „Tallinn 
aitab!“ raames. Tallinn pani oma õla alla ja 
tuli abivajajatele appi! 

Kokku pandi korralik toidupakk, mis 
sisaldas järgmisi tooteid: konservsupp, 

Tallinna Botaanikaaed kutsub selle aas-
ta esimesele näitusele „Käbid ja pui-
dud“. Näitus on avatud 24. jaanuarist 
kuni 1. veebruarini.

Näituse eksponaatide seas on rikkalik kä-
bide väljapanek, esindatud on maailma 
väikseimad käbid, aga ka kuusekäbist palju 
suuremad isendid. Näitusel saab teada, kes 
taimedest kannavad maailma suurimaid ja 
raskemaid käbisid. Lisaks käbidele saab 
tutvuda kodumaiste ja eksootiliste puude 
puidukollektsiooniga, mis pärineb Tallinna 

lihakonserv, kalakonserv, tatar, riis, 
pudruhelbed, toiduõli, suhkur, kiudainete 
ja proteiinirikkad näkileivad, mesi, tee 
ja küpsised. Toiduabi jagati aasta lõpus 
toimetulekutoetust ja vajaduspõhist 
peretoetust saavatele peredele. Tänaseks 
on jaotatud juba üle 800 toidupaki. 

Elanike tagasiside toiduabile on olnud 
positiivne, paljud on rahul ja tänulikud. 
Linna algatust on peetud vajalikuks ja 
abistavaks. Paraku näitab tekkinud olukord 
veelkord seda, et Vabariigi Valitsus ei suuda 
teha asju, mis peavad olema elementaarsed 
ja vajalikud - liiga tihti unustatakse 
nõrgemad! Tallinn aga tuleb oma 
võimete piires alati appi. Tallinna linn on 
keskendunud tööpuuduse leevendamisele, 
toetustele ja sotsiaalabile, raskustesse 
sattunud inimeste nõustamisele, ettevõtluse 
toetamisele ja tarbijate kaitsele. Lasnamäe 
toidupakid on vajalikud ja suureks abiks 
paljudele!

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

26. jaanuaril ja 28. jaanuaril algusega kell 17.00 toimuvad 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54, Tallinn) 
korteriühistute infopäevad.
Infopäevad on jaotatud kahele päevale 26. jaanuaril vene keeles ja 28. jaa-
nuaril eesti keeles.

Päevakord:
1. Laenu ja SA KredEx-i toetuse kasutamine rekonstrueerimiseks 

(Swedbank AS)

Palume aktiivset osavõttu!

Jaanus Riibe,
Lasnamäe 
linnaosa vanema 
asetäitja

Olga Ivanova,
Lasnamäe linnaosa vanem

Projekti „Hoovid korda“ raames on 
2015. aastal korteriühistutel taas võima-
lik taotleda linnalt toetust õuealade hea-
korrastamiseks. 2015. a linnaeelarves on 
selleks eraldatud 395 000 eurot. Taot-
luste esitamise lõpptähtaeg on 2. märts 
2015.a.

Määruse kohaselt on korteriühistutel või-
malik linnalt toetust taotleda järgmistele 
tegevustele: hoovis asuvate teede ja kor-
teriühistute esiste kõnniteede rajamiseks 
ning remondiks; parkimisplatsi, prügima-
jade või prügikonteinerite rajamiseks või 
parendamiseks; sadevete probleemide la-
hendamiseks hoovis; haljasala, puhkeala 
vms avatud ala rajamiseks või parendami-
seks; kõrghaljastuse rajamiseks või paren-
damiseks; mängu- või spordiväljaku ning 
puhkeala rajamiseks või parendamiseks; 
tänavavalgustuse, aedade või piirete pai-
galdamiseks või parendamiseks sh tõkke-
puude paigaldamine ning hoovi inventari 
(sh jalgrattahoidlad) paigaldamiseks või 
korrastamiseks.
Uuendusena saab 2011. aastast toetust 

taotleda ka hoovis asuvate abihoonete re-
konstrueerimiseks või lammutamiseks ning 
alates 2014. aastast rattamajade rajamiseks.
Projektile „Hoovid korda“ on üheksa vii-
mase aasta jooksul linnaeelarves eralda-
tud kokku ligi 7 miljonit eurot. Nimetatud 
summa ulatuses toetas linn 2006. aastal 98, 
2007. aastal 120, 2008. aastal 139, 2009. 
Aastal 183, 2010. aastal 143, 2011. aastal 
89, 2012. aastal 78, 2013. aastal 59 ja 2014. 

aastal 53 korteriühistu hoovide korrasta-
mist. Käesolevaks ajaks on projekt „Hoo-
vid korda“ edukalt käivitunud ning korteri-
ühistute huvi projekti vastu on iga-aastaselt 
kasvanud.
NB! Lisainfot võib saada e-posti kaudu 
aadressil moonika.vister@tallinnlv.ee 
või telefoni teel 645 7703. Külastage ka 
projekti „Hoovid korda“ ametliku vee-
bilehte: www.tallinn.ee/est/hoovidkorda/ 

Jätkub projekt “Hoovid korda”

Botaanikaaia herbaariumi kogudest.



Jaanuar 2015

4

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

AJAKAVA

24.01 kell 16.00 Muusikalises poeetilises etenduses Marina Tsvetajeva luule. Kaastegevad:Vene Noorsooteater, vene 
rahvapillide orkester Igor Jermakovi juhendamisel. Pilet 5/8€ 
31.01 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
07.02 kell 18.00 Tantsuteater RADA etendus „Rubinsteini13”. Pilet 7€
08.02 kell 13.00 Film „Verised majad”. Tasuta.
14.02 kell 12.00 Sõbrapäeva kontsert. Pilet 4€
14.02 kell 19.00 Tantsuteater RADA etendus „Rubinsteini13”. Pilet 7€
14.02 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Kaisukaru. Pilet 4€
20.02 kell 18.00 Vabariigi aastapäeva kontsert. Esineb Lasnamäe Muusikakooli puhkpilliorkester. Tasuta.
21.02 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
23.02 kell 18.00 Vabariigi aastapäeva kontsert. Esineb käsikellade ansambel Campanelli, dirigent Inna Lai. Tasuta.
27.02 kell 18.00 Rahvamuusikaansambel Zlatõje Gorõ kontsert (kutsetega). Kutsed saadaval kultuurikeskuse infolauas.

Näitused:
12. – 31.01 Valgevene kunstniku Olga Salnikova fotonäitus „Muljed” 
02. – 28.02 Näitus „Meie talendid”

Suhtlemise rõõm ...
Kui soovid, et elu naeraks sulle, kingi 
talle eelkõige head tuju. Ning see vastab 
tõele! Seltskondlikud ja elurõõmsad ini-
mesed elavad kauem.

Meid aitab selles Lasnamäe sotsiaalkesku-
se huviring, mille raames õpime viiendat 
aastat järjest saksa keelt.

Meid, endisi õpetajaid, insenere, öko-
nomiste, arste, kunstivaldkonna elukut-
setega inimesi tutvustab Saksamaa kul-
tuuriga, elukorraldusega ning tavadega 
meie pedagoog Tatjana-Dominika Muna. 
Õppeklassis valitseb sõbralik atmosfäär, 
suhtlemine pakub meile rõõmu.

Jõuludeks ootas meid üllatus: meie pe-
dagoog tegi meile ettepaneku lavastada 
jõuluteemalisi mõistujutte saksakeelsetes 
luuletustes. Jagasime rolle põnevalt, aru-
tasime kostüümide ning dekoratsioonide 
detaile.

Lõpuks saabus ka päev, 
mil kuusepuu kõrval 
sotsiaalkeskuse hubases 
saalis esitasime lavastu-
si. Jumaliku Bachi ning 
Mozarti muusika saatel 
ärkasid jõuluteemalised 
lood ellu. Jõululaule 
eesti, saksa, itaalia keel-
tes esitav õrn hääl viis 
meid üle talvisesse mui-
nasjuttu. Üritasime teha 
meie külaliste jaoks ka 
jõululugude venekeelset 
tõlget.
Pidu jätkus meie pedagoogi poolt ette 
valmistatud huvitava viktoriiniga. Uuesti 
seiklesime mööda saksakeelseid riike ning 
saime teadmiste eest auhindu.
Oleme väga tänulikud sotsiaalkeskuse 
töötajatele, kes aitasid meid selle ürituse 
korraldamisega, kellest said ka meie hea-
soovlikud pealtvaatajad ning kes kostitasid 

meid jõulude puhul. Need inimesed on: 
sotsiaalkeskuse juhataja Ivika Kärner, ju-
hataja asetäitja Katrin Kuuseorg, sotsiaal-
töötaja Ene Valtu ning spetsialist Liidia 
Kobin.
Loodame, et sellised kohtumised muutu-
vad heaks traditsiooniks.

Larissa Lukina, Asja Piroženko

Teade detailplaneeringutest Lasnamäel

Tallinna Linnavalitsus otsustas 17. det-
sembri 2014 istungil
1. korraldusega nr 1915-k algatada Lin-
namäe tee 37b kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu koostamine. Planeeritava 
maa-ala suurus on 0,62 ha. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on transpordi-
maa sihtotstarbega Linnamäe tee 37b kin-
nistu sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja 
ehitusõiguse määramine autopesula ehita-
miseks. Lisaks antakse planeeringus hea-
korrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, 
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendus.

2. korraldusega nr 1918-k võtta vastu 
Betooni tn 11b kinnistu detailplanee-
ring, Nasa OÜ töö nr 29-2012, millega 
on kavandatud Lasnamäe linnaosas 4,87 
ha suurusel planeeritud maa-alal asuva 
tootmismaa sihtotstarbega Betooni tn 11b 
kinnistu jagamine kaheks tootmismaa 

krundiks ning moodustatavatele kruntide-
le ehitusõiguse määramine kokku 9 kuni 
4-korruselise tootmishoone ehitamiseks.

3. korraldusega nr 1919-k võtta vastu 
Katusepapi tn 3 ja 5 kinnistute detail-
planeering, Linnaruumi OÜ töö nr 01/13, 
millega on kavandatud Lasnamäe linna-
osas 0,29 ha suurusel maa-alal asuva Katu-
sepapi tn 3 kinnistu elamumaa sihtotstarbe 
muutmine ärimaaks või 20% äri- ja 80% 
elamumaaks ning kinnistule ehitusõiguse 
määramine kuni 4 maapealse ja 1 maa-alu-
se korrusega hoone ehitamiseks, Katusepa-
pi tn 5 kinnistu elamumaa sihtotstarbe säi-
litamine või muutmine ärimaaks või 20% 
äri- ja 80% elamumaaks ning kinnistule 
ehitusõiguse määramine kuni 4 maapealse 
ja 1 maa-aluse korrusega hoone ehitami-
seks.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallin-
na planeeringute registris http://tpr.tallinn.
ee/tpr/

DETAILPLANEERINGUD

Lasnamäe Noortekeskus
Kuulutab välja lisavastuvõtu huviringidesse ning stuudiotesse 

2014/15 õppeaastaks

Eesti keel (1-2. klass, 3-4. klass, 5-6. klass,7-8. klass) 
Eesti keel (ettevalmistus B1 taseme eksamiks)
Inglise keel (eelkooliealised lapsed, 1-2. klass, 3-4. klass,5-6. klass, 7-9. klass)
Hispaania keel algajatele 
Joonistamine (6-13 aastat)
Floristika (10-14 aastat) 
Ettevalmistus kooliks (6 aastast)
Kunstistuudio (7-10 aastat)
Arvutiõpetus (1-3. klass, 4-6. klass)
Male

Lasnamäe Noortekeskus kuulutab välja vastuvõtu 16. kuni 20. märtsini 
toimuvasse linnalaagrisse.

Registreerimine ja lisainfo telefonidel 6328814, 55567784, 
samuti ka e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee
Täiendavat infot huviringide ning stuudiote kohta leiab interneti aadressil 
www.noortekeskus.ee 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus juurutab 
edukalt uut teenust 
Mullu käivitas Tallinna Sotsiaaltöö Kes-
kus oma klientidele uue teenusena majan-
dus- nõustamise, eesmärgiga aidata kaasa 
klientide paremale majanduslikule ja sot-
siaalsele toimetulekule.

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor Kersti 
Põldemaa peab uut teenust linnas väga olu-

liseks.
„Koostöös kõikide tugivõrgustiku osapool-
tega saame aidata kaasa sellele, et väikese 
sissetulekuga inimesed õpiksid paremini 
planeerima oma igakuiseid väljaminekuid ja 
saaksid praktilist nõu rahaliste prioriteetide 
seadmisel, tajudes sealjuures toetust oma toi-
metulekule.“ 

Tänavu on kavas mullu alustatud majandus-
nõustamise teenust laiendada ja lisaks TSK 
klientidele avatakse vastuvõtt Linnavara-
ameti ja linnaosade sotsiaalosakondade poolt 
suunatavatele inimestele, kes vajavad nõu ja 
tuge oma pere eelarve koostamisel, õpetust 
võlgade vältimiseks jne. Lasnamäel toimub 
selline nõustamine aadressil Mahtra 44.

Eesti Üürnike Liit:

Kutsub filmiesitlusele
Pühapäeval, 8.veebruaril 2015,  algusega kell 13.00
näidatakse Lindakivi Kultuurikeskuses (Koorti 22)

unikaalset filmi Eesti omandireformist 

“Verised majad” 
Esinevad:

Tallinna linnapea Edgar Savisaar „ Omandireformist ja ülekohtu 
lahendamise võimalustest.

 Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova tervitus.

„Verised majad“ on täispikk dokumentaalfilm Eestis 13. juunil 1991. 
aastal seadustatud omandireformi kõige traagilisemast osast – tuhandete 
perekondade väljakihutamisest senisest seaduslikult kasutatud eluruumist. 
Filmi on tellinud Tallinna Linnakantselei.

Filmi autor on kogenud telerežissöör Toomas Lepp. Filmi tehes on ta käinud 
mitmetes välisriikides ja koondanud sama teema kohta rohkelt erakordset 
materjali, kujundades nii intellektuaalselt kui ka emotsionaalselt mõjuva 
terviku.

Peale filmi läbivaatlust, ca kell 14.20 toimub vestlusring, millest võtavad osa 
Eesti Üürnike Liidu juhatuse liikmed.

Film linastub venekeelsete subtiitritega.

Peale filmi vaatamist suupisted ja vestlusring.
Kõik huvilised, eriti aga omandireformiga kokku puutunud isikud, sh poliitikud ja 
ametnikud ning  sundüürnikud, kes jäid ilma oma kodu üldistel alustel erastamise 
õigusest, on esitlustele oodatud! Omandireform pole üldse veel läbi, kohtuprotsessid 
on pooleli ja ka munitsipaalelamutesse asustatud inimesed soovivad õigustatult 
saada siiski erastatud kodu omanikuks vastavalt omandireformiseadusele ja 
võrdselt teiste maksumaksjatega. 

Olete oodatud!



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

Keha trimmi: www.olimp.ee

VANNIDE RESTAUREERIMINE. 
SANTEHNIKA 55552203

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

Kutsume kõiki Hiina terviseliikumise 
rühmadesse alates jaan.2015. QIGONG 
-Mustakivi Spordiklubis (Mahtra 1). TAI CHI 
-Tallinna Mahtra Põhikoolis (Mahtra 60). Info 
tel.58608888, www.yongsheng.ee

Firma Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele toidupoodides. 
Täiendav info telefonil +372 6022 706.

KUULUTUSED
KINNISVARA KIIROST 
TALLINNAS!Maksame 300 EUROT 
vihjetasu kinnisvara müügisoovituse eest mis 
lõpevad meie poolt korteri ostuga.Kanname 
kõik ostuga seotud kulud (nt. hindamine, 
notarikulud).Võtame pikaajalisele üürile 
4…10-toaliseid kortereid või büroopindu 
mitte läbikäidavate tubadega võimalusel 
hilisem väljaost. Helista 56150084 või saada 
e-kiri property@latipac.eu

Pere ostab nõukogude, EW- ja tsaariaegseid 
lauanõusid (portselan, klaas, kristall), EW- 
ja tsaariaegset lauahõbedat. Nõukaegse 
vahvliküpsteaja. Tel56757205

Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist 
puhastust. Tel. 5888 0999, info@EUclean.eu

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, postkaarte, 
trükiseid ja muid kollektsioneerimise esemeid.
Tel. 6020906 ja 5011628 Tim 
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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.

TeTT gusama
elu kodud

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

www.hoolekandeteenused.ee 

Otsime
TEGEVUSJUHENDAJAID Valkla Kodusse
AS Hoolekandeteenused on riigile kuuluv äriühing, mis pakub psüühilise erivajadusega 
täiskasvanutele hoolekandeteenuseid Ettevõtte koosseisus on 22 teenuseüksust üle Eesti, kus 
osutame teenust ligi 2300 psüühilise erivajadusega inimesele.

Valkla kodu ööpäevaringse hoolduse tegevusjuhendaja  töötab vahetult psüühilise erivajadusega 
kliendiga, pakkudes hooldust ja arenemisvõimalust eesmärgiga tagada kliendi iseseisva 
toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond. 

Kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi; kui tunned endas jõudu, 
pealehakkamist ja tahtmist panustada, et luua hea klienditeeninduse ja õhkkonnaga üksus ning 
vastad alltoodud ootustele!

• omad vähemalt keskharidust
• austad inimest ja tema põhiõigusi, oled sõbralik, järjepidev, tasakaalukas ning positiivse 

ja avatud ellusuhtumisega, saad inimestega hästi läbi ja pead oluliseks meeskonnatööd
• suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev nende arendamisel
• oskad töötada arvutiga
• valdad eesti keelt emakeele tasemel, vene keelt suulise suhtluse taseme
• oled huvitatud õppimisest ja arenemisest.

Peamised ülesanded:
• Kliendi igapäevaelu ja töötamise juhendamine
• kliendi huvi- ja päevategevuse juhendamine
• kliendi hooldamine, järelevalve ja jälgimine
• klienditöö dokumenteerimine ja aruandlus
• kliendi perekonnaga suhete hoidmine.

Kasuks tuleb:
• eriharidus sotsiaaltöö, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika, tegevusteraapia, 

psühholoogia, tegevusjuhendamise või meditsiini erialal;
• läbitud tegevusjuhendaja koolitus või samalaadne töökogemus.

Pakume:
• tasuta transporti Tallinn-Valkla-Tallinn suunal
• toredat meeskonda, ettevõttesiseseid ühisüritusi, erialaseid täiendkoolitusi
• töö toimub 12-tunnistes vahetustes
• lisapuhkus 7 päeva aastas
• soodne toitlustamine töökohal.

Elulookirjelduse palume saata e-posti aadressile kristel.amiel@hoolekandeteenused.ee, 
märgusõnaks “VALKLA  ÖH TEGEVUSJUHENDAJA”.  Lisainfo telefonil  52 03 867 Kristel Amiel. 



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! 

Uued korterid
Viimsis,
Tammepõllu tee 25.

Parkimiskoht korteri
hinna sees!

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

Kliendipäevad
24.01. kl 12:00 - 14:00
07.02. kl 12:00 - 14:00

Tulge tutvuma!



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

 

 
 

 

 

 
 

 

Tallinna Maxima X/XX 
kauplused pakuvad tööd 

järgmistele
ametikohtadele:

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

Ettevõte garanteerib:

• tasuta lõunasöögid
• erinevad motivatsioonipaketid
• tasuta sise- ja väliskoolitused
• stipendium koolilastele

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: 6023116; 6230690

Vaata 
Ajamasinaga 80 ja
Salvestamisteenusega
100 telekanalit.
Ainult Starmanis.

EESTI
PARIM 
TELETEENUS!

Telli starman.ee või helista 1770



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

  Laupäeval 7. veebruaril kell 13.00Laupäeval 7. veebruaril kell 13.00

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!

Mahtra Hostel

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

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

Ujumiskursused lastele 

Lasnamäel , 
Tallinna Laagna Gümnaasiumis ,Vikerlase 16
Mustamäel , 
Tallinna Arte   Gümnaasiumis ,Vilde tee 62   

MÕTLE! OTSUSTA! KIIRUSTA! 
www.palusaluklubi.eu
5092127

Töö puhastusteenindajatele 
Peterburi teel

Päevane valvekoristaja - 
08.00-20.00 - 2 tööl, 2 vaba
Vahetustega lao koristaja 

2 päeva kella 08.00-20.00, 2 ööd 
kella 20.00-08.00 ja 4 päeva vaba 

(meesterahvas)

Lisainfo telefonil 55617637 Leila

HUMANA

VIKERLASE KAUPLUSES
UUS KAUBAVALIK! Vikerlase 19, 

Vikerlase kaubanduskeskuse 
II korrusel 

Tel. 55612372
www.humanae.ee

Viimsi Lihapood 
võtab tööle lihalõikaja

Info.5033585,5033588


