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Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 
17.10.2002 määrusega nr 56 kinnitatud „Tal-
linna linna omandis olevate eluruumide üüri-
mist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise 
korra“ punktist 13 ja Tallinna Linnavalitsuse 
22.02.2010 määruse nr 17 „Tallinna teise ela-
muehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku 
tänaval asuvate eluruumide üürileandmise 
korra“ § 6 on

eluruumi üürimist taotlevate isikutena 
arvele võetud isikud kohustatud iga aas-
ta esimese kvartali (esimese kolme kuu) 
jooksul kinnitama eluruumi üürimist taot-
leva isikuna arvel olemise aluseid. 

Ülalnimetatud kohustuste mittetäitmisel kus-
tutatakse taotleja eluruumi üürimist taotlevate 
isikute nimistust.

Seoses eeltooduga palume kõiki Lasnamäe 
linnaosas eluruumi üürimist taotlevate 
isikutena arvel olevaid isikuid pöörduda 
hiljemalt 01.04.2015 Lasnamäe Linnaosa 
Valitsusse aadressil Pallasti tn 54.

Vastuvõtt E 15-18 ja N 10-12

tuba 214, Riina Koppel, telefon 645 7705
(munitsipaaleluruumid ja Tallinna linnale 
vajalikud töötajad)
tuba 228, Kristi Kelder-Eha, 
telefon 645 7795
(noored pered)
tuba 110, Kaja Merilaine, 
telefon 645 7754
(sotsiaaleluruumid)

või
täita Andmete kinnitamise vorm, mis asub 
Tallinna koduleheküljel aadressil www.
tallinn.ee struktuuri Lasnamäe linnaosa, 
„Tallinna teine elamuehitusprogramm“  või 
„Linnaosa asustamata eluruumid“ all ning 
seejärel saata vastavale e-maili aadressile:
Riina.Koppel@tallinnlv.ee 
Kristi.Kelder-Eha@tallinnlv.ee
Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee

11. veebruaril toimus Ülemiste City 
ärilinnakus visioonikonverents „Las-
namäe 2020. Pilk tulevikku“, kus osa-
lesid Tallinna linnapea, linnavalitsuse 
liikmed, linnametite ja äriringkondade 
esindajad ja linnaosa elanikud. Konve-
rentsi peateemaks oli Lasnamäe lähi-
aastate tasakaalustatud areng.

Tallinna Linnavalitsuse liikmed ja lin-
naametite esindajad rääkisid teedevõrgu 
rekonstrueerimisest ja teistest tähtsatest 
Lasnamäe sotsiaal- ja infrastruktuuriob-
jektide kujundamisest. Juhtivad ettevõt-
jad rääkisid oma strateegilistest otsustest, 
mis aitavad luua Lasnamäele täiendavaid 
töökohti. Päästeameti esindajad jagasid 

infot, kuidas tõsta Lasnamäe turvalisuse 
taset.

Lasnamäe linnaosa vanem Olga Ivano-
va märkis, et viimase viie aasta jooksul 
on Lasnamäe muutunud paremuse poole 
ning 2020ndateks aastateks on muuda-
tused veelgi märkimisväärsemad. „Meie 

kui linnaosavalitsuse ülesanne on tagada 
Lasnamäe tasakaalustatud areng, et nii et-
tevõtjatel kui ka elanikel oleks siin mugav 
elada ja töötada,“ ütles Ivanova.

Esinejate ettekannetega on võimalik tut-
vuda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse veebi-
lehel aadressil www.tallinn.ee/lasnamae

Ülemiste City’s arutleti 
Lasnamäe tuleviku üle

TARBIJAÕIGUSTE PÄEV
18. märtsil algusega kell 11 toimub 
Rahvusraamatukogu suures saalis (Tõ-
nismägi 2) järjekorras juba seitsmes 
tarbijaõiguste infopäev, millega Tallinn 
tähistab iga-aastast ülemaailmset tarbi-
jaõiguste päeva. Ootame kõiki huvilisi 
– nii linnaelanikke kui ettevõtjaid, sest 
tarbija mured on ka ettevõtja mured. 

Ühe teemana tutvustame sel aastal päri-
misõigust, mis on oluliselt muutunud võr-
reldes ajaga, mil tänased eakad veel noored 
olid. Tarbijakaitseameti peadirektor And-
res Sooniste keskendub oma ettekandes 
e-kaubandusele ja reisimisele. Maksu- ja 
Tolliameti esindaja räägib töötamise re-
gistrist ja annab vastuse küsimusele kas on 
vaja deklareerida korteri väljaüürimisest 
saadud tulu. Põhjalikku käsitlemist leiavad 
tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste 
osutamisel ning räägitakse ka muudel täht-
satel teemadel. 

Vastame ka meile saadetud küsimustele, 
mida saab juba praegu esitada aadressil 
tarbijainfo@tallinnlv.ee või helistades te-
lefonil 6404232. Osavõtt on tasuta ja ve-
nekeelse sünkroontõlkega.

Häirekeskuse tööleasumine Tallinna 
uues hoones on viimane samm Häire-
keskuste piirkondlikes keskustes Häire-
keskuse ning Politsei- ja Piirivalveameti 
operatiivteabeteenistuse ühise töökesk-
konna loomisel ühele hädaabinumbrile 
112 üleminekuks.

Siseministeeriumi tellimusel valminud 
hoonekompleks koosneb kesksest 4-korru-
selisest hoonest, mis on jagatud kolmeks 
osaks: Häirekeskuse töösaal, Häirekesku-
se administratsioon ja Päästeameti Põh-
ja päästekeskuse Lasnamäe komando. 
Hoone on ehitatud just Häirekeskuse ja 
Päästeameti vajadusi, tööspetsiifikat ja ka-
sutajate nõudeid arvestades.

Häirekeskuse saalis on ekraanid linna val-
vekaamerate reaalajas jälgimiseks. Lisaks 

politsei operatiivteabeteenistusele jälgi-
vad  valvekaamerate pilte ka Häirekesku-
se päästekorraldajad, kes saavad abi välja 
saata ka siis, kui ei ole tehtud hädaabikõnet 
Häirekeskusele.

3 512 ruutmeetrises hoones tervikuna on 
arvestatud töökohti ligikaudu 300 inime-
sele ning ehitus läks maksma 6,6 miljonit 
eurot.

Lasnamäel avati Häirekeskuse ja 
Päästeameti Tallinna ühishoone
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Märtsi lõpust algavad Lasnamäe Sotsiaalkes-
kuse laste päevakeskuses jalgratturite koolitu-
sed lastele vanuses 10-15 eluaastat. Tasuta kur-
sus sisaldab teooriatunde, esmaabi lühikursust 
ning jalgrattahoolduse tundi. Peale teooria- ja 
sõidueksamite edukat sooritamist väljastatakse 
koolitusel osalenutele jalgratturi juhiluba. 

Juhime Teie tähelepanu sellele, et liiklussea-
duse järgi võib jalgratast iseseisvalt sõiduteel 
juhtida vähemalt 10-aastane isik, kes on oman-
danud jalgratturi kvalifikatsiooni. 10–15-aasta-
sel isikul peab sõiduteel sõitmisel olema kaasas 

sellekohane juhiluba.

Jalgratturite koolitus eesti keeles: 1.aprill - 
29.mai (kolmapäeviti kl 15:30-17:00). 
Jalgratturite koolitus vene keeles: 31.märts - 
29.mai (teisipäeviti kl 15:30-17:00). 
Infotunnid lastevanematele toimuvad 24.märt-
sil (vene keeles) ja 26.märtsil (eesti keeles) kl 
17:00, Lasnamäe Sotsiaalkeskuse laste päeva-
keskuses (Katleri 2a). 
Täpsem info ja registreerimine koolitusele 
tel 645 7702 või 
e-post kristi.maanas@tallinnlv.ee 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus korraldab 
noortele jalgratturikoolitusi

Lasnamäe tervisenõukogu hoolitseb elanike tervise eest

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

23. ja 25. märtsil 2015 toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valit-
suse saalis (Pallasti 54, Tallinn) korteriühistute infopäevad 
algusega kell 15.00. 
Infopäevad on jaotatud kahele päevale. 23. märtsil vene 
keeles ja 25. märtsil eesti keeles.

Päevakord:
1. KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU 
 (Tallinna Keskonnaamet, Ekovir OÜ, Ragn-Sells AS,)
Palume aktiivset osavõttu!

LINNAOSAVANEMA VEERG

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud! 

Väga varsti, 1. märtsil, toimuvad Riigikogu valimised. Ma kutsun kõiki neid, kellel 
on valimisõigus olemas, kindlasti seda ka kasutama. Iga hääl omab kaalu ning Teie 
otsusest sõltub palju! 

Kuid valimised valimisteks, aga elu läheb edasi! Juba on tunda ka kevade saabu-
mist, mis omakorda tähendab ka aktiivset teedeehitus- ja remonditööde algust. Juba 
alates 1. märtsist algab Majaka tänava trammiteede rekonstrueerimine. Tööd kesta-
vad kuni 31. augustini, trammiliiklus peatatakse ning trammid asendatakse bussiga 
nr. 42. Buss nr. 39 hakkab liikuma mööda ümbersõiduteed, jälgige informatsiooni. 
Samas piirkonnas algab 16. märtsil Lasnamäe tänavalt Laagna tee sillani viiva Il-
vese trepi kapitaalremont.

Rõõm on teatada, et Lasnamäe munitsipaalsauna ehitus on lõpuni jõudnud. See 
asub aadressil Pae tn. 19/2 ning sai valmis vastusena linnaosa elanike soovile. 
Käesolevatel päevadel on lõppemas ka Lasnamäe gümnaasiumi hoone restaureeri-
mine, mille tulemusena muutub see linna kaasaegseimaks ning paremini varustatud 
kooliks. 2015. aastal teeme jõupingutusi ka kvartalisiseste teede järjekordse etapi 
remontimiseks. 

Samuti kutsun korteriühistuid aktiivsemalt osaleda programmis „Hoovid korda“ – 
selle raames saab parandada teekatte olukorda ning parkimistingimusi. Käesoleval 
aastal ehitatakse meie linnaosas valmis 2 uut lastemänguväljakut – Ümera ning 
Katleri asulates, jätkub ka Tondiloo pargi arendustöö. 

Soovin Teile aktiivset ja viljakat kevadet! 

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 632 1062, www.lindakivi.ee

AJAKAVA
01.03 kell 12.00 Laste estraadilauljate konkurss „Slaavi turg”. Tasuta.
07.03 kell 19.00 Kontsert „Dmitri Smolski ja sõbrad”. Pilet 7€
08.03 kell 12.00 Naistepäeva kontsert. Pilet 4€
08.03 kell 15.00 Muusikaline meelelahutusprogramm „Teile naised!” Esineb 
rahvalaulu ansambel Rjabinuška ja showmees Nikolai Svets. Pilet 4/5€
14.03 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 4€
22.03 kell 17.00 Kontsert „Tere kevad”. Pilet 4€
28.03 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
29.03 kell 18.00 Kontsert Terek. Tasuta

Näitused:
02. – 28.02 Näitus „Meie talendid”
02. – 28.03 Kunstnik Sirje Aalde näitus
01. – 30.04 Eesti Kunstiakadeemia graafika MA tudengite näitus

Lasnamäe linnaosa tervisenõukogu loodi 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse juurde 2011. 
aastal. Nõukogus on 17 liiget, sealhulgas 
10 liiget on Lasnamäe Linnaosa Valitsu-
se, Lasnamäe Sotsiaalkeskus ja Lasnamäe 
Spordikompleksi töötajad ning 7 liiget on 
teiste organisatsioonide ja asutuste esinda-
jad.  Nõukogus on esindatud Maanteeamet, 
Põhja prefektuur, Põhja päästekeskus, Tal-
linna Pae Gümnaasium, Tallinna Vormsi 
Lasteaed, Tallinna Ümera Lasteaed ja AS 
Medicum.

2014.a arutati tervisenõukogus liikluskas-
vatust, päästealast ennetustööd, kodu- ja 
vaba aja vigastuste ennetamist, Lasnamäel 
elavate erivajadustega inimeste olukorra 
parandamise võimalusi, terviseedendusele 
suunatud projekte ja tegevusi  linnaosas.   

Südame- ja veresoonkonnahaiguste enne-
tamine on jätkuvalt üks prioriteetsemaid 
valdkondi elanike tervise edendamisel. 

Tervisenõukogus arutati erinevaid võima-
lusi kehalise aktiivsuse populariseerimisel. 
Üks efektiivsemaid on tasuta kepikõnni 
treeningute korraldamine Pae pargis. Tra-
ditsiooniliselt toimuvad tasuta treeningud 
kaks korda aastas, mais ja septembris. 
2014. aastal korraldati lisaks kepikõndi 
tutvustav loeng ja näidistreening rahvus-
vahelise südamenädala raames aprillis. 
Kepikõnni harrastajate arv suureneb iga 
aastaga. Paljud inimesed on hakanud kepi-
kõndi harrastama iseseisvalt. Üha rohkem 
tunnevad huvi selle spordiala vastu noo-
remad inimesed. 2014. aastal ostis linna-
osa valitsus 20 paari uusi ja kvaliteetseid 
ILUUM keppe, millega treeningutest osa-
võtjad jäid väga rahule. 

Sügisel külastasid linnaosa valitsust ke-
pikõnni harrastajad klubist „Majakas“ 
(Moskva, Venemaa). On oluline meelde 
tuletada elanikele erinevaid sportimisvõi-
malusi ja tutvustada uusi vaba aja veetmise 
võimalusi läbi aasta. 2015. aastal otsustati 
pakkuda elanikele ka tasuta suusaõpet Pae 
pargis. 

Linnaosa valitsus toetab ka vähekindlus-
tatud peredele suunatud projekte: 2014. 
aastal korraldati Tallinna Sotsiaal- ja Ter-
vishoiuameti abil kaks perepäeva. Juuni 

alguses Tallinna Botaanikaaias toimunud 
perepäevast võttis osa 12 perekonda Las-
namäelt, lisaks vähekindlustatud pered 
Nõmmelt ja Piritalt. Oktoobris Kalev 
Spa´s toimunud perepäevast võttis osa 15 
perekonda Lasnamäelt. 

2014. aastal korraldati mitmesuguseid 
pereüritusi linnaosa parkides ja Lindaki-
vi Kultuurikeskuses. Augusti lõpus Pae 
pargis toimunud perepäevad näitasid, et 
elanikud võtavad meelsasti osa üritustest. 
Analoogne perepäev korraldati septemb-
ris ka Vormsi pargis. Perepäeval oli las-
tel võimalik tasuta osa võtta erinevatest 
treeningutest (jalgpall, karate, hokimäng, 
capoeira). Täiskasvanutele pakkusid Las-
namäe Medicumi arstid tasuta nõustamist 
erinevatel terviseteemadel. 

Elanike poolt kiidetud ja oodatud Lasna-
mäe Tervisepäev toimus oktoobris Lin-
dakivi Kultuurikeskuses. Tervisepäeval 
pakkus Lasnamäe Medicum tasuta tervise-
nõustamist. Lisaks toimusid seminarid ja 
oli võimalik teha erinevaid tervisemõõtmi-
si. Lastele korraldas Tallinna Keskkonna-
amet Prügihundi programmi. 

Olge ikka aktiivsed ja hoolitsege oma ter-
vise eest!

Minge kindlasti valima!

Õige pea on käes 1. märts, mil toimuvad 
Riigikogu valimised, ning just valijad ot-
sustavad, millise suuna võtab meie riik 
järgmiseks neljaks aastaks. Kas tehakse 
teisiti ja asume liikuma eduka põhjamaise 
ühiskonnamudeli poole või läheme sama-
moodi edasi ning meie vahe Põhjamaade-
ga muutub veelgi suuremaks. Võib ju ar-
vata, et Riigikogu valimised Tallinna linna 
suurt ei puuduta, kuid nii see siiski pole. 
Riigikogu valimised mõjutavad Tallinna ja 
tallinlasi otseselt, sest just valijatest sõltub, 
kas pealinna ja riigi suhted paranevad ning 
võimalik on teha konstruktiivset koostööd 
või tuleb omavalitsustel igapäevaselt edasi 
võidelda, et neile Toompeal ja Stenbockis 

liiga ei tehtaks.

Erinevad arvamusuuringud, mis mõõda-
vad erakondade populaarsust, on tekitanud 
küllaltki suurt elevust, kuid lõpliku vali-
mistulemuse otsustab ikkagi rahvas. Täp-
selt nii, nagu pole kindel valimiste võitja, 
ei ole garanteeritud ka pääs Riigikogusse 
praegustele parlamendivälistele väikepar-
teidele. Valimiste päeval on erakonna üle-
riigiline maine vaid üks faktor, suurt rolli 
mängib ka kandidaatide nimekiri ja palju 
muud.

Rahva otsus sõltub palju sellest, kas inime-
sed usuvad muutuste võimalikkusesse või 

mitte. Mina usun, et seis nende valimiste 
eel on märksa lootusrikkam kui 2011. või 
2007. aastal. Kuid on tekkinud väga reaal-
ne ja käegakatsutav võimalus riigi tasemel 
poliitikat muuta, teha ära astmeline tulu-
maks ja laiem maksureform, viia läbi pal-
ga- ja pensionitõus, elavdada majandust ja 
panna piir hinnarallile.

Riigikogu valimistel kandideerivad ka Tal-
linna linnajuhid, keda toetades saavad tal-
linlased anda märku, et kogu Eestis tuleb 
teha nii, nagu Tallinnas. Kogu Eestis peaks 
olema tasuta ühistransport, majandus edu-
kalt toimima, tekkima juurde uusi töökoh-
ti, ja veel palju muud. Väga oluline on see, 
et kõik, kellel õigus Riigikogu valimistel 
hääletada, seda kindlasti ka kasutaksid. 
Sest kõige halvem variant on see kui ini-
mesed jätavad end vabatahtlikult kõrvale 
meie riigi tuleviku määramisest.

Soovin teile kõigile tarka valikut valimis-
kasti juures. Minge kindlasti valima, just 
teie otsustate ühiselt Eesti tuleviku vähe-
malt järgmiseks neljaks aastaks.

Kodanike turvalisus ja koostöö jõustruktuuridega

Ohutu keskkonna loomise nimel on linn 
alati pidanud oluliseks koostööd kõigi nen-
de asutustega, kes seisavad avaliku korra ja 
linnakodanike turvalisuse eest. Linna kõige 
olulisemateks koostööpartneriteks on Po-
lisei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur, 
Põhja päästekeskus ja Kaitseliidu Tallinna 
malev. Tööalane suhtlus nende asutustega 
toimub väga erinevates vormides alates 
teabevahetusest ning lõpetades konkreetse-
te ühisüritustega.

Meie ehk isegi kõige olulisemaks koos-
töövormiks on olnud linna süüteoennetuse 
komisjon, kus on läbi arutatud enamus lin-
naelanike turvalisuse tagamise küsimusi. 
Kahtlemata on komisjonis esinenud ka vas-
takaid seisukohti, olgu selleks või alkoholi-
tarbimine avalikus kohas, mida linn ja po-
litsei tõlgendasid erinevalt. Samas sellised 
küsimused on alati võimalik läbi arutada ja 

ühiste või vähemalt lähedaste arusaamade-
ni jõuda. Teadaolevalt on selline komisjon 
riigis ainus omataoline ja selle vajalikkuses 
ei kahtle praeguseks keegi. Julgen kõigile 
omavalitsustele soovitada Tallinnast eesku-
ju võtta ja sarnaseid algatusi ellu kutsuda.

Rääkides koostööst politseiga, tahaks eral-
di mainida linna videovalve korraldamist, 
abipolitsei tegevust ja vahetuid ennetuspro-
jekte. Linn on tänulik nende väga vajalike 
koolituste eest, mis politsei on linnaasutus-
tes läbi viinud, sealhulgas lastevastase vä-
givalla varajaseks märkamiseks ning äkk-
rünnaku olukorras käitumiseks.

Paraku toimus hiljuti politseinike ja piiri-
valvurite seas järjekordne koondamislaine 
selleks, et leida ametnike palgatõusuks 
vajalikke vahendeid. Olen kindlalt arva-
musel, et sisemist turvalist elukeskkonda ja 
julgeolekut ei ole võimalik enam rohkem 
kahjustada, vaid valitsusel tuleb hoopis 
juurde panustada. Meil on juba olnud üks 
kurb näide päästereformi puhul, kus koon-
dati oluliselt päästetöötajaid, mille tulemu-
sena paljude piirkondade päästevõimekus 
on puudulik. Riigil on aga üks peamisi 
funktsioone inimeste kaitse ning see peaks 
olema ka füüsiliselt tunda. Politsei töö pu-

hul on oluline, et linna tänavatel oleks pide-
valt näha patrulle.

Turvalisuse tõstmise huvides alustati möö-
dunud aastal linna uue videovalvesüstee-
mi rajamisega, millega jõutakse lõpule 
kevadel. Senine seiretehnika asendatakse 
kaasaegse ja erinevaid võimalusi kätkeva 
lahendusega. Politsei ja linna hinnangul 
peaks see avaliku korra tagamist kesklin-
nas ja süütegude menetlemist märgatavalt 
parandama.

Alates käesoleva aasta 1.veebruarist on 
Kommunaalametil uus lepingupartner 
OÜ Elektrilevi, kellega on linnal sõlmi-
tud 5-aastane koostööleping. Tulevaselt 
koostöölt ootame välisvalgustuse sääst-
liku arengu edendamist, kõrget teenuse 
kvaliteeditaseme hoidmist ja valgustusla-
hendusi, et võimalikult väikeste kuludega 
tagada tõhus ja säästlik linna valgustatus. 
Juba detsembrikuus lülitas linn sisse 550 
uuendatud valgustit. 1 .jaanuari seisuga 
oli väljaalülitatud 6476 valgustit, mille-
dest jaanuarikuu jooksul lülitati sisse 4000, 
veebruarikuu jooksul veel 2479 valgustit ja 
seda tänu kasutusele võetud säästlikumale 
tehnoloogiale, mis aitab meil tõhusamini 
tagada kodanike turvalisust.

Jaanus Riibe,
Lasnamäe 
linnaosa vanema 
asetäitja

Kalle Klandorf,
abilinnapea

Edgar Savisaar, 
Tallinna linnapea
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TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
Alvari tn 33 - 37  37 
Anni tn 3 - 14  36 
Arbu tn 1 - 14  37 
Asunduse tn 2 - 15  30 
 
TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
Betooni tn 4  35 

TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
Hooldekodu tee 1-23B  46

TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
J. Koorti tn 1-30  34 
J. Smuuli tee 6  33 
   
TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
K. Kärberi tn 2 – 21  42
K. Kärberi tn 22 - 62  43
Kalevipoja põik 1 - 10  35
Kalevipoja tn 2 - 17  35
Kanali tee 22  28
Katleri tn 1-25  38
Katusepapi tn 1D – 25; 
 32 – 36A  27
Katusepapi tn 27; 29; 
 38 - 42A  28
Kesk-Sõjamäe tn 3E  28
Kihnu tn 2 - 20  47
Kiive tn 4 -10  29
Killustiku tn 3 - 12  28
Kivila tn 1 - 22  39
Kivila tn 34 - 46  42
Kivimurru tn 3A - 30  27
Kivimurru tn 32 - 45  28
   
TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
Lagedi tee 13 - 17  41
Lasnamäe tn 6  27
Lasnamäe tn 18 - 42  30
Liikuri tn 8A - 50  33
Linnamäe tee 1 - 29  44
Linnamäe tee 30 - 87  45
Loitsu tn 1 - 10  37
Loometsa tn 6  37
Läänemere tee 2 – 16  47
Läänemere tee 17 – 70/3   46
   
TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
M. Härma tn 1 – 5  35
Mahtra tn 2 – 8; 10 - 14; 
 16; 18; 20  39
Mahtra tn 9; 15; 17; 
 21-72  40
Majaka põik 3-7  28
Majaka põik 8-11  29
Majaka tn 3-34  27
Majaka tn 36-59  28
Meeliku tn 21/1-24/5  38
Muhu tn 1-11  44
Mäe tn 1/1-7  33
   
TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
Narva mnt 109-148  33
Narva mnt 174b/1-174c/4  46

TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
P. Pinna tn 1-19  35
Paasiku tn 4-28  38
Pae tn 6-38; 42; 
 44; 46; 48;   29
Pae tn 39; 41; 43; 45; 
 49; 53; 55; 57  32
Pae tn 50; 52; 56; 
 58-68  31
Paekaare tn 2-60  32
Paekaare tn 62-78  31
Paekivi tn 2-4  27
Paepargi tn 17-21  29
Pallasti tn 2-23  27
Pallasti tn 30-52  30
Peterburi tee 4-28  28
Peterburi tee 55-57  29
Peterburi tee 74-84  36
Peterburi tee 200-206  41
Pikri tn 1-10  36
Priisle tee 4-44  46
Punane tn 5-39  31
Punane tn 57-67  36
   
TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
Raadiku tn 1-7  40
Raadiku tn 8/1-23  41
   
TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
Sikupilli tn 2-18  28
Sinimäe tn 3-14  41
Suur-Sõjamäe põik 3  28
Suur-Sõjamäe tn 13-38  28

TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr
Tondiraba tn 3-5  38
Tuha tn 5-7  29
Turba tn 1-16  33
Tuulemäe tn 3-8  28
   
TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
Uuslinna tn 2-4; 10  30
Uuslinna tn 5  33
   
TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
Valge tn 4B-12A  30
Valge tn 18-18H  33
Vana-Kuuli tn 1-5  33
Vikerlase tn 4-10  35
Vikerlase tn 13-26  36
Vilisuu tn 2-13  36
Virbi tn 2-22  37
Vormsi tn 4-12  47
Vormsi tn 16-18  46
Võidujooksu tn 1-3A  33
Võidujooksu tn 1A-18  29
Võru tn 1-16  34
Väo tee 1-8  41
   
TÄNAV Maja nr Valimisjaoskonna nr 
Ümera tn 2-60  41

Kui valija oma terviseseisundi või mõne 
muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada 
hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus 
hääletamist. Eelvalimiste ajal võib kirjaliku 
kodus hääletamise taotluse viia Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse infosaali või valimis-
jaoskonda, mis on märgitud valijakaardil.

Kirjalikke avaldusi võetakse vastu Lasna-
mäe Linnaosa Valitsuse infosaalis E 8.15-
18.00, TKN 8.15-17.00, R 8.15-16.00 ning 
valimisjaoskondades eelvalimiste päevadel 
kell 12.00-20.00 ja 1.märtsil kuni kella 
14.00.

Telefoni teel saab kodus hääletamise taot-
luse esitada ainult elukohajärgsesse va-
limisjaoskonda valimispäeval, 1. märtsil 
2015 kell  9.00-14.00.
Kodus hääletamist viiakse läbi ainult 
valimispäeval, 1. märtsil.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.

Lasnamäe linnaosa valimisjaoskondade piirid.
Valimisjaoskonnad ja jaoskondade piirid leiad ka veebikaardil aadressil http://gis.tallinn.ee/valimised/

Kodus hääletamine
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STORGARD 
nr 840 JELENA POVERINA-
TŠERNÕH 
nr 841 VADIM BELOBROVTSEV 
nr 842 ANDRA VEIDEMANN 
nr 843 OTT PÄRNA 
nr 844 TOOMAS ALATALU 
nr 845 SIIM TUISK 
nr 846 REET LAJA 
nr 847 JEVGENIA KIRILOVA 
nr 848 TIIU KUURME 
nr 849 REIGO KIMMEL 
nr 850 KARL-MARTIN SINIJÄRV 
nr 851 ANDREI HVOSTOV 

Eesti Iseseisvuspartei 
nr 953 LAURI LIIKANE 

Üksikkandidaadid 
nr 964 ILMAR IBRAGIMOV 
nr 966 GREETE REINSON 
nr 968 HENN LEETNA 
nr 971 MAARIKA PÄHKLEMÄE

KANDIDAADID: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa

Rahva Ühtsuse Erakond 
nr 104 ALEKSANDR APOLINSKY 
nr 105 BEATRICE FENICE 
nr 106 MARITA PITK 
nr 107 KERLI GREEN 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 
nr 148 MARE LIIGER 
nr 149 KAIRET GRASSMANN 
nr 150 ORHAN OKTAIN 
nr 151 GUNNAR STAHL 
nr 152 TOOMAS RULL 
nr 153 VEIKO HARTWIG VALGEPEA 
nr 154 RAUL ÖPIK 
nr 155 RIHO NÜÜD 
nr 156 OLEV PIIR 
nr 157 REIN TÖLP 
nr 158 ALAR EHALA 
nr 159 JUHAN KOBIN 
nr 160 TRIIN VAN DOORSLAER 
nr 161 VEIKO KRASS 

Eesti Reformierakond 
nr 273 KEIT PENTUS-ROSIMANNUS 

nr 274 ARTO AAS 
nr 275 NIKOLAI NOVOSJOLOV 
nr 276 URMAS SUTROP 
nr 277 ÜLLE RAJASALU 
nr 278 IMRE SOOÄÄR 
nr 279 KALEV KALLEMETS 
nr 280 IVI EENMAA 
nr 281 EVE PÄRNASTE 
nr 282 GEORG AHER 
nr 283 OLGA AŠIHMINA 
nr 284 TOOMAS VIKS 
nr 285 KALEV KUKK 
nr 286 TAAVI TOPPI 

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 
nr 398 VIKTORIA LADÕNSKAJA 
nr 399 SVEN SESTER 
nr 400 ERKI NOOL 
nr 401 HENDRIK AGUR 
nr 402 RIINA SOLMAN 
nr 403 KALEV VAPPER 
nr 404 LAGLE PAREK 
nr 405 PRIIDU PÄRNA 
nr 406 REET TREI 
nr 407 MADIS PÄTS 
nr 408 LINDA EICHLER 
nr 409 ILLIMAR LEPPIK VON WIRÉN 
nr 410 SÜLVI SARAPUU 

nr 411 JUKU-KALLE RAID 

Erakond Eestimaa Rohelised 
nr 518 ALEKSANDER LAANE 
nr 519 DARJA VORONTSOVA 
nr 520 KÜLLIKE REIMAA 
nr 521 SERGE TJURIN 
nr 522 EVALD LANGEBRAUN 

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 
nr 556 VALEV KALD 
nr 557 VLADIMIR KRUTŠININ 
nr 558 ALEKSEI DAVÕDOV 

Eesti Vabaerakond 
nr 588 ANDRES HERKEL 
nr 589 JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ 
nr 590 MONIKA HAUKANÕMM 
nr 591 MARIS MERISTE 
nr 592 RAIVO OLMET 
nr 593 MARGUS MAIDLA 
nr 594 JAANUS LUKA 
nr 595 ALEKSANDR DORMIDONTOV 

nr 596 ALAR MAAS 
nr 597 JAAN RIIS 
nr 598 ALDO VAINO 
nr 599 KULNO KESKÜLA 
nr 600 HOLGER PEEL 
nr 601 HELDUR-VALDEK SEEDER 

Eesti Keskerakond 
nr 713 EDGAR SAVISAAR 
nr 714 OLGA IVANOVA 
nr 715 TOOMAS VITSUT 
nr 716 ELENA GLEBOVA 
nr 717 KALLE KLANDORF 
nr 718 TAAVI AAS 
nr 719 TARMO KRIIS 
nr 720 AINI HÄRM 
nr 721 TÕNIS MÖLDER 
nr 722 MARIA JUFEREVA 
nr 723 JURI DANILOV 
nr 724 HELEN LAUSMA-SAAR 
nr 725 NELLI PRIVALOVA 
nr 726 MIHHAIL KORB 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 
nr 838 ANDRES ANVELT 
nr 839 BARBI-JENNY PILVRE-

Hääletamisinfo

• Valimiste kuupäev on 1. märts 2015, mil-
lele eelneb elektrooniline hääletamine 
19. veebruarist - 25. veebruarini 2015 ning 
eelhääletus 23.-25. veebruarini 2015 kõi-
gis valimisjaoskondades ning eelhääletus 
19.-22. veebruarini 2015 väljaspool oma 
elukohta korraldavates valimisjaoskonnas.

• Sõltumata elukohast saab eelhääletuse ajal 
hääletada Paepargi Maximas, Smuuli tee 
Maximas XX, Ümera Keskuses, Lasna-
mäe Centrumis ja Läänemere Keskuses. 
Samuti ka teistes linnaosades järgnevates 
kohtades: Rocca al Mare Kaubanduskes-
kuses, Solarise keskuses, Tallinna Linna-
valitsuses, Kristiine keskuses, Magistrali 
keskuses, Järve keskuses, Nõmme Kultuu-
rikeskuses, Stroomi keskuses.

• Hääletada saab inimene selles valimisjaos-
konnas, mille nimekirja ta on kantud.

• Valijad, kelle elukoha andmed Tallinnas 
on kantud rahvastikuregistrisse Lasnamäe 
linnaosa täpsusega, saavad hääletada Lin-
naosa Valitsuse ruumides (Pallasti 54) asu-
vas valimisjaoskonnas.

• Ettenähtud juhtudel saab valija taotleda 
kodus hääletamise korraldamist. Selleks 
esitab ta hiljemalt 1. märtsil 2015 kell 

14.00 linnaosavalitsusele või elukohajärg-
sele jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotlu-
se või helistab valimispäeval kella 9-14ni 
jaoskonnakomisjonile (telefoninumber 
valijakaardil).

• Kodus hääletamist viiakse läbi ainult vali-
mispäeval, 1. märtsil.

• Kui väljaspool elukohajärgset valimis-
jaoskonda hääletada sooviv valija tervi-
seseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu 
ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas 
hääletamisruumis, võib ta kuni 25. veeb-
ruarini 2015 kella 14.00-ni esitada kirja-
liku taotluse oma asukohas hääletamiseks 
asukohajärgsele linnaosa valitsusele või 
lähimale väljaspool elukohajärgset vali-
misjaoskonda eelhääletamist korraldavale 
jaoskonnakomisjonile.

• Valimispäeval, 1. märtsil, saab valida ai-
nult oma elukohajärgses valimisjaoskon-
nas.

• Valimisjaoskondade telefonid lülitatakse 
sisse alates eelvalimiste algusest.

• Infot valimiste kohta saab küsida Lasna-
mäe LOV numbrilt 6457 700 nii valimiste 
eel kui ka valimiste ajal.

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

• on Eesti Vabariigi kodanik;
• kes on hiljemalt valimispäevaks 

saanud 18-aastaseks; 

Kes saab hääletada

• ei ole valimisõiguse osas teovõime-
tuks tunnistatud; 

• ei ole kohtu poolt süüdi mõistetud; 
• ei kanna vanglakaristust.

Riigikogu valimisel saab hääletada inimene, kes: 
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VALIMISJAOSKONNAD LASNAMÄEL

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 

Tallinna Teeninduskool, 
Majaka 2, telefon 5884 5127. 

Esimees: HAILI LOIGE
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht 

on Tallinna Paekaare 
Gümnaasium, Punane 17, 

telefon 5884 5131. 
Esimees: LJUDMILA 

TARANOVA
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 
Tallinna Linnamäe Vene 

Lütseum, Linnamäe tee 10, 
telefon 5884 5145. 

Esimees: MARI VIINAMÄGI
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus, 
Pallasti 54, telefon 5884 5130. 

Esimees: EIKE HUNT
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.
Väljaspool elukohta hääletamist 

korraldav jaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 

Tallinna Laagna Gümnaasium, 
Vikerlase 16, telefon 5884 5135.

Esimees: REIN KAMPS
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 
Ümera keskus, Ümera 3, 

telefon 5884 5141. 
Esimees: HELEN VEENSALU
Jaoskond on avatud eelvalimiste ajal
19.-22. veebruaril kell 12.00-20.00, 
23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00, 

valimispäeval
1. märtsill kell 9.00-20.00.
Teenindab väljaspool

elukohta ja maakonnakeskuse
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 

Läänemere keskus, Läänemere 
tee 30, telefon 5884 5146. 

Esimees: VIKTOR PEKKANEN
Jaoskond on avatud eelvalimiste ajal
19.-22. veebruaril kell 12.00-20.00, 
23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00, 

valimispäeval
1. märtsill kell 9.00-20.00.
Teenindab väljaspool

elukohta ja maakonnakeskuse
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 
Lasnamäe spordikompleks, 

Pae 1, telefon 5884 5128. 
Esimees: JAANUS RIIBE
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 

Tallinna Laagna Gümnaasium, 
Vikerlase 16, 

telefon 5884 5136. 
Esimees: TAUNO PRULI
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht 
on Tallinna Kuristiku 

Gümnaasium, K. Kärberi 9, 
telefon 5884 5142. 

Esimees: URMAS KOKK
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 
Maxima XX, Smuuli tee 9, 

telefon 5884 5133. 
Esimees: TIINA AVERKIN

Jaoskond on avatud eelvalimiste ajal
19.-22. veebruaril kell 12.00-20.00, 
23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00, 

valimispäeval
1. märtsill kell 9.00-20.00.
Teenindab väljaspool 

elukohta ja maakonnakeskuse 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 
Kultuurikeskus Lindakivi, 

J. Koorti 22, telefon 5884 5134. 
Esimees: EVE ANNUS

Jaoskond on avatud eelvalimiste
ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht 
on Tallinna Kuristiku 

Gümnaasium, K. Kärberi 9, 
telefon 5884 5143. 

Esimees: ANNELA VALDI
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht 
on Tallinna Läänemere 
Gümnaasium, Vormsi 3, 

telefon 5884 5147. 
Esimees: ILJA SCHMIDT
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 

Lasnamäe Vene Gümnaasium, 
J. Koorti 23, telefon 5884 5137. 

Esimees: VIKTORIA 
MESILANE

Jaoskond on avatud eelvalimiste
ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 

Lasnamäe Centrum, Mustakivi 
tee 13, telefon 5884 5139. 

Esimees: AIN ORAV
Jaoskond on avatud eelvalimiste ajal
19.-22. veebruaril kell 12.00-20.00, 
23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00, 

valimispäeval
1. märtsill kell 9.00-20.00.
Teenindab väljaspool 

elukohta ja maakonnakeskuse 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht 

on Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium, Katleri 2a, 

telefon 5884 5138. 
Esimees: NEEME RANDRÜÜT

Jaoskond on avatud eelvalimiste
ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 
Tallinna Pae Gümnaasium, 

Pae 5, telefon 5884 5129. 
Esimees: NATALIA 

PRESNETSOVA
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 
Tallinna Mahtra Põhikool, 

Mahtra 60, telefon 5884 5140. 
Esimees: KRISTIINA KEERD

Jaoskond on avatud eelvalimiste
ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 
Tallinna Linnamäe Vene 

Lütseum, Linnamäe tee 10,
 telefon 5884 5144. 

Esimees: TATJANA MARTENS
Jaoskond on avatud eelvalimiste

ajal 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00,
valimispäeval 1. märtsil kell 9.00-20.00.

Elukohajärgne 
valimisjaoskond.

Valimisjaoskond nr 27 Valimisjaoskond nr 31

Valimisjaoskond nr 45

Valimisjaoskond nr 30

Valimisjaoskond nr 35

Valimisjaoskond nr 41

Valimisjaoskond nr 32

Valimisjaoskond nr 46

Valimisjaoskond nr 28

Valimisjaoskond nr 36

Valimisjaoskond nr 42

Valimisjaoskond nr 33 Valimisjaoskond nr 34

Valimisjaoskond nr 43

Valimisjaoskond nr 47

Valimisjaoskond nr 37

Valimisjaoskond nr 39

Valimisjaoskond nr 38

Valimisjaoskond nr 29

Valimisjaoskond nr 40 Valimisjaoskond nr 44

N 19.02. R 20.02. L 21.02. P 22.02. E 23.02. T 24.02. K 25.02. N 26.02. R 27.02. L 28.02. P 01.03.

EELHÄÄLETAMINE

E-HÄÄLETAMINE 
www.valimised.ee 

algab 19. veebrurar kell 9.00 ...        ... lõpeb 25. veebruar kell 18.00

MAAKONNAKESKUSES HÄÄLETAMINE
12.00-20.00

JAOSKONNAS HÄÄLETAMINE
12.00-20.00

HÄÄLETAMIST 
EI TOIMU

JAOSKONNAS
HÄÄLETAMINE

9.00-20.00

KODUS HÄÄLETAMINE                                     
avaldust saab esitada 

kuni kella 14.00, 
telefoni teel valimispäeval 

9.00-14.00

VALIMISPÄEV

Jaoskonnakomisjoni ja 
hääletamisruumi asukoht on 

Paepargi Maxima XX, 
Paepargi 57, telefon 5884 5132.

Esimees: ROSALIA VIRGA
Jaoskond on avatud eelvalimiste ajal
19.-22. veebruaril kell 12.00-20.00, 
23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00, 

valimispäeval 1. märtsill kell 9.00-20.00.
Teenindab väljaspool

elukohta ja maakonnakeskuse
valimisjaoskond.

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamine on mõeldud valijatele, kellel pole võimalik 
eelhääletamise päevadel ega valimispäeval hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas. Tallinnas saab 
19.-22. veebruarini 2015 hääletada 13-s valimisjaoskonnas ja 23.-25. veebruarini 2015 18-s valimisjaos-
konnas.

19.-22. veebruarini 2015 kl 12.00-20.00 väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda saab hääletada 
järgmistes valimisjaoskondades:
Rocca al Mare Kaubanduskeskus, Solarise keskus, Tallinna Linnavalitsus, Kristiine keskus, Paepargi 
Maxima, Smuuli Maxima , Lasnamäe Centrum, Ümera keskus, Läänemere keskus, Magistrali keskus, 
Järve keskus, Nõmme Kultuurikeskus, Stroomi keskus.

23.-25. veebruarini 2015 kl 12.00-20.00 eespool toodud jaoskondadele, kus saab hääletada väljas-
pool elukohajärgset valimisjaoskonda  lisanduvad järgmised valimisjaoskonnad:
Haabersti Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Valitsus,  Mustamäe polikliinik, Pirita Linnaosa Valit-
sus, Põhja-Tallinna Valitsus.
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MÜÜA RENOVEERITUD  MAJAOSA  NÕMMEL

Männiku tee 10    /    ½  majast    /    kasulik pind 97 m²    /    kaks korrust
Müük:  Signe Kroll  tel.  56 357 333;  signe@kinnisvaraagentuur.com   
Rohkem infot leiad:   city24.ee  või  kv.ee    (müük – majaosa – Nõmme)

HIND
111 000 !

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

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 alates 600 EURi kuus
•	 võimalust teenida tulemustasu
•	 paindlikku ja osalise tööajaga töötamise võimalust
•	 karjäärivõimalusi liikumaks kõrgemale ametikohale ja 

leidmaks uusi väljakutseid
•	 sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi
•	 vajadusel majutust meie ühiselamusG4S on maailma suurim 

turvateenuste pakkuja, kes 
tegutseb 120 riigis ja kuuel 

mandril. Oma 620 000 
töötajaga on G4S maailma 

suurim erasektori tööandja. 
Organisatsioon palkab parimaid 
inimesi, arendab ja inspireerib 
neid, et luua koos turvalisemat 

maailma meile kõigile. 

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri 
läbi on-line keskkonna või saada enda CV aadressile 
personal@ee.g4s.com märgusõnaga „turvatöötaja 
kaubanduskeskuses“. Lisainfo saamiseks võid tulla ka 
meie värbamiskeskusesse  aadressil Paldiski mnt 80 või 
helistada telefonil 6511 787, 13322 Oleme avatud tööpäeviti 
9.00-17.00. 

  Laupäeval 14. märtsil kell 13.00Laupäeval 14. märtsil 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!

KUULUTUSED Mahtra Hostel

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

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

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

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trüki-
seid ja muid kollektsioneerimise esemeid.
Tel. 6020906 ja 5011628 Tim 

VANNIDE RESTAUREERIMINE. 
SANTEHNIKA 55552203

Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075

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

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

Pere ostab nõukogude, EW- ja tsaariaegseid lauanõu-
sid (portselan, klaas, kristall), EW- ja tsaariaegset laua-
hõbedat. Nõukaegse vahvliküpsteaja. Tel56757205

Nostalgiakaup ostab vanavara. 5140618

Lasnamäel tegutsevas tootmisettevõttes pakutakse 
töömahu suurenemise tõttu tööd koosteosakonna 

ja plastivalu operaatoritele.
Tööülesanneteks on detailide monteerimine, 
valmistoodangu võrdlemine näidistoodetega

ja pakkimine.
Töö on kahes ja kolmes vahetuses.

Huvi korral palun saata sooviavaldus koos 
kontaktandmetega aadressile

tallinn@talentplastics.ee või tulla kohale aadressile 
Sõstramäe 8 (Talent Plastics Tallinn AS).

(meie juurde toob Peterburi tee 92 ja 
Tehnoülevaatuse vaheline metsarada.)

Küsimuste korral palun helistada tel 605 9330.
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Tooma järv

     Vana-Narva maantee

Saha - Loo tee

Hawaii
Express

IRU
SEJ

Karlskroona

E20
E265

Tallinn - Narva

Ä
m

m
a teeRahu tee

Laagna tee

Lasnamägi

Lasnamägi

Iru

Nehatu

ORU Äri AS
Ämma tee 78, Iru

AS Oru Äri Irus
Ämma tee 78A
Tel 6216310, 53061726
indrek@gislaved.ee 

E-R 9-17
L 10-15 (hooajal)

 Kõik rehvitööd ja hoiustamine

 Kõik veo- ja sõiduautorehvid

 Mugav kliendinurk, kohv, wi�  
    ja kingitused

 Kohapeal laos üle 10000 rehvi

Meie kaubamärkide rehvidele parima hinna garantii!

Vanim ja suurim Continental rehvide tehaseesindus asub Irus

REHVIVAHETUS.EE
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LLaagna

ATENÄIT
ERIPAKKUMINE!

SELLE REKLAAMI ET JALE 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! 

KARDINAASJATUNDJA – 
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST

UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

Ujumiskursused lastele 

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

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

www.costasolrent.com
Leiad meid Facebookist

Costa Sol Rent pakub kvaliteetset 
puhkusemajutust Hispaania lõuna-

rannikul - Costa del Sol.



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

KASUKAD 
ALATES 119.- 

Itaalia kasutatud ja vintage riiete pood. 
Narva mnt 6. E - R 11-19, L 11-16. 

 -50%
Hooaja lõpumüük 
kogu kaubale:

STARMAN PAKUB
PARIMAT TELETEENUST
EESTIS!

Starmani eesmärk on pakkuda oma klientidele parimaid koduseid meelelahutus-
teenuseid Eestis. Kanalivalik on mitmekesine ja huvipakkuvat sisu leiab endale siit iga 
televaataja. Meie kaasaegse digiboksi, STARboxiga, saate vaadata telesaateid ja filme 
endale sobival kellaajal ning salvestada lemmiksaateid ka kodust eemal olles, näiteks 
suvilas või autos viibides. Meie uusim teenus, TV Everywhere, annab lisaks võimaluse 
vaadata teleprogramme ka kodust eemal olles, selleks on vaja vaid nutitelefoni, arvutit 
või tahvelarvutit. Teleri vaatamine pole kunagi varem olnud nii lihtne ja põnev! 

Külluslik valik telekanaleid
Starmani DigiTV teenus sisaldab 
parimat valikut telekanalitest: Teil 
on võimalus vaadata enam kui 170 
enneolematu kvaliteediga telekanalit. 
Starmani digiTV ś on 4 põhipaketti, 14 
teemapaketti ja 38 üksikuna valitavat 
kanalit. Teemapakettidena on saadaval 
nii HD-kanalid kui ka eraldi paketid loodus- 
ja teadushuvilistele, melomaanidele, 
lastele, vene telekanalite austajatele ja 
spordifännidele. Kes teemapakettidest 
siiski endale sobivat sisu ei leia ning 
soovib valitud kanalid ise kokku panna, 
saab valida oma lemmikuid üksik-
kanalite seast. Starmani valikkanalitega 
on hea võimalus koostada oma á la carte 
pakett, et koduse meelelahutuse menüü 
oleks veelgi täiuslikum. 

Rända ajas tagasi 
Teie käes on küll pult, aga kas olete ikka 
oma televiisori tõeline valitseja? Starmani 
leiutatud Ajamasinaga olete! Teil avaneb 
võimalus vaadata kõiki viimase 8 päeva 
telesaateid just Teile sobival ajal. Starman 
pakub Teile seda ülimugavat teenust 
tasuta. Ajamasinaga saate vaadata üle 
80 telekanali programmi. Kui unustasite 
saate pausi peale panna, kerige see lihtsalt 
tagasi ja vaadake just sealt, kus pooleli jäi. 
Mõistagi saab ka igava reklaampausi kiiresti 
edasi kerida. Ajamasin on ideaalne viis 
teleri vaatamiseks!

Starman murrab piire
Starman hakkas esimesena Eestis pakkuma 
täiesti uut ja ainulaadset teleteenust –
TV Everywhere, mis pakub võimalust 
telekanaleid vaadata nutitelefoni, 
tahvelarvuti ja süle- või lauaarvuti 
vahendusel. Selleks tuleb vaid 
alla laadida Starmani äpp ning 
siduda see STARboxiga. Vaatamata 
sellele, kus Te viibite, saate vaadata 
lemmiksaateid Teie poolt valitud tele-
kanalite paketi ulatuses otseetris seal, 
kus ise tahate, kusjuures piisab üle Eesti 
levivast 3G võrgust! Teie kodune teler on 
nüüd alati teiega kaasas! TV Everywhere 
näitab kuni 20 telekanali otsepilti ja pakub 
ka Ajamasina teenust. Kanalite hulgas 
on vaadatuimad kodumaised kanalid 
ETV ja Kanal 2 ning rida rahvusvaheliselt 
tuntud kanaleid Discovery, Fox, History, 
Sony ning lõbusad lastekanalid Kidzone 
ja Pingviniukas. Lisaks saab Starmani 
äpiga tutvuda üle 170 telekanali 
kavaga, lisada oma nutiseadmesse 
meeldetuletusi algavate saadete 
kohta, otsida pealkirja järgi telekavast 
huvipakkuvat saadet, juhtida oma 
nutiseadmega STARboxi nagu teleka-
puldiga, salvestada lemmiksaateid 
ning vaadata oma salvestusi otse nuti-
seadmest. 

Lisateleri koht
DigiTV lisakaardiga saab kodus mõnes 
teises teleris vaadata sama palju DigiTV 

kanaleid kui põhikaardiga. Lisakaardi 
kuutasu on 1,99 eurot – teenust saab tellida 
täpselt nii palju, kui mitu lisatelerit kodus on.

STARbox annab vabaduse
Starmani kliendid saavad ise otsustada, millal 
on parim aeg oma lemmiksaateid vaadata – 
salvestamise teenus salvestab Teie valitud 
telesaated ning enam ei pea telekavast 
sõltuma! Salvestatud materjalil puudub 
kehtivusaeg ning tehtud salvestusi saate 
säilitada nii kaua kui soovite. Salvestada 
saab koguni 100 telekanalilt ning esimesel 
kuul on teenus uutele STARboxi klientidele 
täiesti tasuta!
Starmani teenuste valikus on ka 48h 
videolaenutuse teenus – kõiki filme saab 
rentida kaheks päevaks ning maksta tuleb 
vaid iga filmi vaatamise eest. 
Pakume ka kuutasulise videolaenutuse 
teenust, millega saab vaadata paketis 
olevaid seriaale ja filme kuu aja jooksul 
täpselt nii palju, kui soovi on. 

Eesti kiireim internet
Starmani kiudoptilise võrgu baasil toimiv 
tehnoloogia on erinevates ülemaailmsetes 
kiirustestides näidanud parimaid tulemusi 
ning on tulevikukindel. Pakume kõigile oma 
kaabelvõrgu klientidele Eesti kõige kiiremat 
kodust internetti: 400 Mbit/s. Starmani 
interneti puhul saab valida nelja erineva 
internetikiiruse vahel, mille hulgast leiavad 
endale sobivaima ka kõige erinevamate 
vajadustega kasutajad.

Birjo Kiik
Audiovisuaalsete 

teenuste juht

 

 
 

 

 

 
 

 

Maxima Eesti OÜ 
pakub tööd:

Uus Vilde tee 77 Maxima XX: 

• MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
• LETITEENINDAJATELE
• MÜÜJATELE

Tallinna Maxima X/XX 
kauplused:

• MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
• LETITEENINDAJATELE
• MÜÜJATELE
• KORISTAJATELE

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

preemiaks  45 eurot - bruto!

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: 
 www.maxima.ee  

Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse 
direktori poole või saatke CV:

personal@maxima.ee   
Info telefonil: 6023147, 6 230690
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Спа –центр
Салон красоты Kalev SPA 
Пн.-Сб. 8-20, В 8-17

Водный центр Kalev
Айя 18, Таллинн
www.kalevspa.ee

Инфо и бронирование 
Тел.  649 3350
wellness@kalevspa.ee

Идя навстречу пожеланиям клиентов, в период с февраля по апрель 2015 г. мы вместе с 
предприятиями-партнерами составим полную программу реновирования бесплатно.

 совместно с управляющим домом составим описание положения дома и   
 выявим потребности

 составим программу реновации

 представим программу правлению КТ и, при желании, на общем собрании КТ

Партнер, который 
ориентируется 

на твои решения

В 2015 году вновь открываются меры 
KredEx по поддержке квартирных 
товариществ. При общении с квартирными 
товариществами выяснилась сегодняшняя 
проблема: технических решений 
существует много, но какие из них 
подходят лучше всего для нашего дома? 
Утеплять и менять окна? Какое решение 
выбрать для системы вентиляции? 
Почерпнуть ли дополнительное тепло из 
канализации? Использовать ли энергию 
солнца? Какой пакет мер лучше всего 
подходит для нашего дома? Какой процент 
поддержки- 15%, 25%, или 40%?

Надежное качество 

Полная программа реновации- бесплатно!

E&G OÜ   работает на строительном рынке начиная с 1998 года и имеет хороший опыт 
строительства различных объектов, а также реновирования домов. Для квартирных 
товариществ все начинается с программы реновирования, которая содержит: описание 
ситуации, энергетический баланс, определение класса потребления энергии, выбор 
подходящего пакета реновации, а также меру поддержки(15%, 25%, или 40%).

напишите по адресу erki@eg.ee или позвоните Эрки +372 55 48 733

ПРИВЕДЕМ 
ДОМА 
В ПОРЯДОК!

Для заказа программы реновации 


