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Lasnamäele aadressile Pae 19/2 rajatud 
linnasauna avamisel osales mitusada 
saunahuvilist, kes peale pidulikku ava-
mist said tutvuda vastsete saunaruumi-
dega. 

„Lasnamäe saun on linnaosa elanike jaoks 
kauaoodatud rajatis. Pae tn 19 kinnistule 
rajatud saunahoones on kokku 520 m2 põ-
randapinda,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. 
„Nii meeste- kui naistesaun mahutavad 
kumbki 30 saunalist, Raua sauna eeskujul 
on Lasnamäe saunas ka aurusaun, lisaks 
on saunahoones tunnidušid, kohvik ja 
juuksur.“

Abilinnapea sõnul on Lasnamäe sauna 
asukoht logistiliselt väga hea. „Piirkond 
on ühistranspordiga hästi ühendatud ning 

saunaskäigule lisab õdusust kõrval asuv 
Pae park,“ ütles Võrk. 

Võrk tõdes, et nõudlus Lasnamäele avali-
ku sauna rajamise vastu oli suur - linna-
osas korraldatud küsitlused näitasid, et 
paljud lasnamäelased soovivad linnaosas-
se korralikku saunakompleksi.

Nii meeste- kui naistesauna ruumides on 
kaks sauna: suur ja mõnus vihasaun ning 
hingamisteid tervendav aurusaun. Pärast 
korraliku leili on suurepärane võimalus 
minna mugavate istepinkidega varustatud 
suletud väliterrassile, kuhu pääseb otse 
pesemisruumist - tõeliselt õige koht, kus 
lasta kehal lõõgastuda ja hingata värsket 
õhku. Pesemisruum on varustatud kraa-
nide, duššide ja istepinkidega. Karastatud 

inimestele pakutakse ka  ekstreemdušši. 
Saunaruumide põrandad on alati mõnusalt 
soojad ning ei teki ohtu, et saunakülastajad 
võivad külmetuda. Oma riideid saab iga 
saunaline hoida oma riietuskapis. Kogu 
saunakompleks on kohaldatud ka piiratud 
liikumisvõimega inimestele – avarad sis-
sepääsud riietus-, wc ja ka saunaruumi-
desse.

Lasnamäe saun on avatud iga päev! Es-
maspäevast neljapäevani kella 11.00st 
kuni 21.00ni ning reedest pühapäevani 
kella 10.00st kuni 22.00ni. Kuu iga teise 
ja neljanda nädala kolmapäeval toimuvad 
sanitaarpäevad ning saun on kinni. Lisain-
fo sauna teenuste ning hindade kohta te-
lefonil 675 00 91 või internetis veebilehel 
www.lasnamaesaun.ee

Lasnamäel avati 
kaasaegne linnasaun

Lasnamäe Linnaosa Valitus kutsus kõi-
ki 22. veebruaril Pae parki meeleolukale 
„Maslenitsa“ peole. Sissepääs üritusele 
oli tasuta ning kõiki külalisi ootas ees 
helge, mänguline programm, mis rõõ-
mustas kogunenuid mitme tunni jook-
sul. Õhtul esines kontsertprogrammiga 
legendaarne laulja Anne Veski.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus koostöös 
kaubandusketiga Maxima kostitas kü-

lalisi vastlakuklitega. Kõik said tant-
sida üheskoos muinasjuttudest tutta-
vate vapustavate tegelastega teatrist 
“Grotesk” ning nautida rahvatantsu- ja 
muusikaansamblite “Zlatõe Gorõ”, 
“Lootos”, “Bõlitsa” ja “Pääsuke” esi-
nemist.

Ürituse lõpus ootas osalejaid tradit-
siooniline maslenitsa hernehirmutise 
põletamine ning tuleshow.

Lasnamäel toimus suurejooneline „Maslenitsa“ pidu

Rahvastikuregistri andmeil elas 3. märtsi seisuga Lasnamäel 118 344 inimest, võrreldes veebruarikuuga kahanes elanike arv 92 inimese võrra.

Pealinna korteriühistud 
saavad haljastustoetust

Tallinna korteriühistud saavad projekti 
„Roheline õu“ raames hoovide korras-
tamiseks toetust taotleda.

Taotluste vastuvõtt avatakse 16. märt-
sil, taotlusi võetakse vastu 30. aprillini. 
Taotlusi võivad esitada Tallinna linnas 
tegutsevad korteriühistud. Maksimaalne 
toetussumma on 600 eurot korteriühistu 
kohta, toetus võib moodustada kuni 60% 
tegevusele kulutatud summast, seega ühis-
tu omaosalus olema vähemalt 40% kogu-
kuludest.

Toetust võib taotleda puude, põõsaste, pü-
sikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja 
istutamiseks; lillevaaside, -amplite ja muu-
de mahutite ostmiseks ja paigaldamiseks, 
istutusmaterjali soetamiseks ja istutami-
seks; muru rajamiseks ja sambla tõrjeks; 
puude raieks  ja hoolduslõikuseks ning 
loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike 
teenuste ostmiseks.

Toetuse saamiseks tuleb esitada korteri-
ühistu juhatuse esimehe või volitatud isiku 
allkirjastatud taotlus ja lisada sellele muud 
nõutavad dokumendid, sh haljastusprojekt 
või asendiskeem koos seletuskirjaga, hal-
jastuse eelarve jm.

Taotlus tuleb esitada Tallinna Linna-
varaametile elektrooniliselt aadressil 
linnavaraamet@tallinnlv.ee või paberil 
aadressil Vabaduse väljak 10, 10146 Tal-
linn.

Projekti lõppedes määratakse ühele projek-
tis osalenud korteriühistule auhind tunnus-
tuseks huvitava lahenduse või silmapaist-
valt hea teostuse eest õueala parendamisel.

Täpsem informatsioon 
www.tallinn.ee/rohelisemtallinn  

Projekt „Roheline õu“ on täienduseks juba 
aastaid edukalt toiminud „Hoovid korda“ 
projektile, mille raames on saanud toetust 
koguni 956 korteriühistut. Lisaks on linn 
toetanud 123 korteriühistut fassaadide kor-
rastamisel.

Südame tervise kuu - tasuta kepikõnni 
treeningud Pae pargis

Treeningud toimuvad kolmapäeviti: 
1.04, 8.04, 15.04 kl 10:00; 22.04, 29.04 
kl 18:00. Osalemine ja käimiskeppide 

laenutus on tasuta. 
Registreerimine tel 645 7702.
Tegevust rahastatakse Euroopa 

Sotsiaalfondi programmist 
“Tervislikke valikuid toetavad 

meetmed 2013-2014”
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Koos saabunud kevadega tulid ka mõningad muudatused linnavalitsuse ning sel-
le haldusasutuste koosseisus. Teie käes on meie linnaosa ajalehe viimane number, 
kus mina kirjutan linnaosa vanema rollis. Tänu teie toetusele sain ma valitud Eesti 
Vabariigi parlamenti. Tänan teid sellise usalduse eest! Nagu ka lubasin, on mul 
plaanis tegeleda paljude meie elanike probleemide lahendamisega nüüd juba va-
bariigi tasemel.

Tunnen uhkust ning rahuldust selle üle, et viimaste aastate jooksul toimus Lasna-
mäel palju  positiivseid muutusi. Linnaosa on muutunud nii kvalitatiivselt, kui ka 
arvuliselt – näiteks  2015. aasta 1. veebruari seisuga  oli meid 118 436 inimest, ehk 
üle 10 tuhande inimese rohkem, kui aastal 2011. See kasv jätkub ka tulevikus, sest 
meie piirkonnas ehitatakse uusi korterelamuid, seal hulgas ka munitsipaal- ning 
sotsiaalmaju. 

On rajatud mitmeid nii linnaosa, kui ka terve linna jaoks olulisi avaliku tähtsusega 
objekte. Eelkõige tuleks muidugi mainida uut õigeusukirikut Jumalaema Kiires-
tikuulja ikooni auks. 2013. aasta suvel oli minul, Lasnamäe linnaosa vanemana, 
au olla koos Vene Õigeusu kiriku patriarhi Kirilliga ning Tallinna linnapea Edgar 
Savisaarega kiriku pühitsemisel ning avamisel. Selle kiriku avamise tähtsust meie 
linna jaoks on keeruline üle hinnata. Varsti, peale pühapäevakooli avamist, muutub 
see lisaks ka kultuurilise ning haridusliku tegevuse keskuseks. 

Järgmiseks oluliseks objektiks on multifunktsionaalne Tondiraba spordi- ja meele-
lahutuskeskus. Tuletan meelde, et 2014. aasta suvel toimunud jäähalli avamine on 
vaid selle arenduse esimeseks etapiks. Tulevikus rajatakse siia ka Balti riikide ja 
Skandinaavia esimene munitsipaal golfiväljak, „olümpia“ ujula ning hotell sport-
laste jaoks. 

Just Lasnamäe on viimastel aastatel saanud ka äri tõmbekeskuseks. Tänu mugavale 
asukohale ning arenenud taristule ilmuvad linnaosa territooriumil aina uued töös-
tusettevõtted, äri-inkubaatorid, kaubanduskeskused ning kontorikvartalid. See on 
hea näitaja sellest, et meie linnaosa muutub aina ahvatlevamaks ning mugavamaks 
elamise ning äriajamise jaoks. Linnaosa valitsuse üheks ülesandeks on erainvesto-
ritega koostöö tugevdamine, mis on üheks eelduseks töökohtade loomiseks linna-
osaelanike jaoks.

Seoses Lasnamäe elanikkonna kasvuga suurenes ka elanikkonna nõudlus erinevate 
sotsiaalteenuste, -toetuste ning soodustuste järgi. Arvestades seda, avasime 2014. 
aastal linna esimese munitsipaalpoe, kus hinnad on oluliselt madalamad kui teis-
tes kaubandusettevõtetes. Samuti avasime uue sotsiaalteenuste keskuse, mis asub 
munitsipaalpoe kõrval ja on eriti mugav külastajate jaoks. Muidugi tuleks mainida 
ka meie kõige värskemat munitsipaalobjekti – Lasnamäe ökosauna. See on rajatud 
vastusena meie linnaosa elanike soovile ning on saanud väga populaarseks kohe 
alates oma avamisest 2015. aasta alguses. 

Olen kindel, et ka tulevikus tegeletakse Lasnamäel projektidega, mis väärivad au-
ditooriumi kiitust – korteriühistute esindajatele suunatud infopäevad, Lasnamäe 
päevad, igakuine juubilaride õnnitlemine ning „teekohtumised“ linnaosa eakate 
elanikega.  Tahaksin tänada kõiki nende ürituste korraldamisega ning läbiviimisega 
tegelevaid linnaosavalitsuse töötajaid. 

Lõpetuseks tahaksin tänada ka teid, Lasnamäe elanikud, teie panuse eest meie lin-
naosa arengusse. Teie aktiivsusest ning organiseeritusest sõltub väga palju ning ma 
kutsun teid ülesse mitte rahulduma juba saavutatuga, vaid püstitada endale uusi 
ambitsioonikaid eesmärke. Omalt poolt luban vastavalt võimalustele toetada teid, 
nüüd siis juba seadusandlikul tasemel ning aidata nende eesmärkide elluviimises. 
Riigikogu saadikuna Lasnamäelt olen ka tulevikus avatud suhtlemiseks teiega ja 
loodan, et meie koostöö jätkub.

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Liikluskorraldus Majaka tänava rekonstrueerimise ajal

Lasnamäe Gümnaasium 
avas pidulikult oma uuenenud maja uksed

Seoses trammiliini rekonstrueerimis-
töödega Lubja tänava tõusul ja Maja-
ka tänaval on alates 2. märtsist suletud 
trammiliinid nr 2 ja 4 ja reisijate veoks 
avati asendusbussiliin nr 42 marsruu-
dil  Vesse – A. Laikmaa. Bussiliini nr 
42 marsruut kulgeb kuni 31. maini 
Majaka tänavava kaudu.

Alates 1. juunist suletakse Majaka tänav 
liiklusele täielikult ja siis suunatakse ko-
halike elanike autod lähipiirkonna täna-
vate kaudu ümbersõidule. Asendusbus-
siliin 42 suunatakse siis ümbersõidule 
Tartu mnt ja Peterburi tee kaudu. 50 ja 
58 liini ümbersõidumarsruut on samal 
ajal Pae tn – Väike - Paala tn – Peterburi 
tee – Pae tn.

Liini nr 39 autobussid sõidavad juba 
praegu, alates 2. märtsist mõlemal suunal 
ümbersõidumarsruudil Tartu maantee, 
Lubja tänav, Lasnamäe tänav, Asunduse 
tänav ja Pallasti tänav. Seoses Majaka 
tänava sulgemisega ja liikluse suunami-
sega teistele tänavatele on juba praegu 
parkimispiirangud Kivimurru ja Tuule-
maa tänavatel.

Tallinna Transpordiamet palub tähelepa-
nelikult jälgida autojuhtidel liikluskor-

raldusvahendite  nõudeid ja ühistrans-
pordikasutajatel ajutistesse peatustesse 
suunavaid tähiseid.

4. trammiliini infrastruktuuri rekonst-
rueerimise suurprojekt lõpeb plaanide 
kohaselt 2015. aasta sügisel.

26. veebruaril avas Lasnamäe Güm-
naasium (Pae 59) oma uuenenud maja 
uksed. Pidulikul päeval õnnitlesid kooli-
peret Tallinna linnapea Edgar Savisaar 
ja Lasnamäe linnaosa vanem Olga Iva-
nova.

Linnapea Edgar Savisaare sõnul võib Tal-
linnas rõõmu tunda selle üle, et korda on 
tehtud enamik linna koolimaju ning mis 
veel vajaka, saab korda paari aasta jook-
sul. „Peame väga oluliseks, missugustes 
tingimustes meie lapsed õpivad. Soojad ja 
valged klassitoad on tänapäeval juba ise-
enesest mõistetavad. Tulevikku vaatavate 
õpikäsitluste juures on aga oluline ka see, 
et keskkond võimaldaks mitmekülgsete 
õppemeetodite kasutamist,“ rääkis linna-
pea. „Möödas on aeg, kus õpilane on vaid 
passiivne kuulaja klassis. Nüüd peab õpi-
lane saama ise tegutseda ja avastada. Tema 
teadmised kujunevad kogemuste ja mõt-
lemise koosmõjul, olulised on koostöö ja 
suhtlemine kaaslastega. Uues koolimajas 
on sellele tähelepanu pööratud õppelabo-
rite ja auditooriumite rajamisega, vähem 
tähtsad pole ka võimalused sportimiseks ja 
vaba aja veetmiseks.“  

1979. aastal rajatud koolihoone läbis 2014. 
a suvel alanud remondi käigus põhjaliku 
uuenduskuuri. Maja sai juurde kaks kor-

rust: B-korpusele kolmanda ning C-kor-
pusele viienda korruse ehk 1330 m2 täien-
davat põrandapinda. Energiasäästlikkuse 
tagamiseks soojustati hoone välisfassaad 
ja vahetati aknad. Kaasajastati kõik tehno-
süsteemid, laiendati sööklat, rekonstrueeri-
ti kooli staadion ja nii edasi.

Kooli juhtkond on uuenenud hoonega väga 
rahul. „Majas on palju õhku ja ilusad vär-
vid. Hoone sai lisaks auditooriumile ning 
keemia- ja füüsikalaborile ka invalifti ja 

jalgrattahoidla 50 rattale. Sportimisvõi-
malusi pakuvad ujula ja staadion,“ rääkis 
direktori asetäitja arengu- ja majandusalal 
Tatjana Ganitševa. „1. ja 2. korrus on ko-
handatud spetsiaalselt algklassidele. Kuna 
vahetunni ajal on koridoris ligikaudu 250 
last, väärivad märkimist ka uued puhke-
nurgad.“ 

Uuenenud koolis hakkab õppima 1100 
õpilast. Kogu rekonstrueerimise maksu-
museks kujunes 4,2 miljonit eurot.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pal-
lasti tn 54 I korruse infosaalis toimub 
Suur-Sõjamäe tn 40 kinnistu detail-
planeeringu eskiislahenduse ja lähte-
seisukohtade avalik väljapanek alates 
23.märtsist kuni 06. aprillini 2015 ja 
avalik arutelu toimub 7.aprillil 2015 
kell 15.00 Lasnamäe Linnaosa Valit-
suses Pallasti tn 54  II korruse saalis 
ruum 203.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
tootmismaa sihtotstarbega Suur-Sõjamäe 
tn 40 kinnistu sihtotstarbe muutmine äri- 
ja tootmismaaks ja ehitusõiguse määrami-
ne kuni 15 meetri kõrguste büroohoone ja 
lao – või tootmishoone ehitamiseks. Suur-
Sõjamäe tn 40 kinnistu detailplaneeringu 
eskiislahenduse jooniste ja seletuskirjaga 
saab tutvuda Tallinna planeeringute regist-
ris aadressil   http://tpr.tallinn.ee/tpr/

DETAILPLANEERINGUD
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Tallinn aitab korteriühistutel 
parkimisprobleeme lahendada

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

AJAKAVA
22.03.kell 17.00 Kevadkontsert „Tere kevad”. Esinevad: Tip-Top klubi, Laura 
Dance Federation, Tantsukool Agneta, Loomingukeskus Aplaus solistid, Sound 
Music kitarristuudio,The Way To Dance.,Gamme Muusikakool, duett Anna Geje-
va, Natalja Tšernobajeva. Pilet 4€
04.04 kell 16.00 Kontsert „Vene šansooni armastatud laulud”. Sergei Maasin, Ra-
fael, Aleksei Romanjuta, Aleksandr Mihailov-Uralski, Andrei Ivanov. Pilet 7/10€
11.04 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Ragnar&Co bänd. Pilet 4€
11.04 kell 19.00 Kontsert „Maailma muusika”. Pilet 10/15€
18.04 kell 12.00 – 15.00 Lasnamäe Karikas – Mis? Kus? Millal? (rahvusvahelised 
koolilaste mälumängu meistrivõistlused). Tasuta.
18.04 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
24.04 kell 18.00 Gala-kontsert „NSV Liidu retro laulud”. Pilet 7/10€
30.04 kell 18.00 Rahvusvahelise tantsupäeva kontsert. Pilet 5€

Näitus: 5-31.03 Kunstnik Sirje Aalde näitus-müük.

Tallinna linnavalitsus seadis korteri-
ühistu Ümera 22 kasuks isikliku kasu-
tusõiguse Tallinna linna omandis olevale 
Ümera tn 22a kinnisasjale.

Korteriühistu liikmete parkimisprobleemi 
leevendamiseks seati isiklik kasutusõigus 
Ümera tn 22a kinnisasja 338 m² suurusele 
osale. Isikliku kasutusõiguse esemeks on 
kinnisasjal paiknev parkimisala. Isiklik ta-
suta kasutusõigus seati 15 aastaks. Korteri-
ühistu peab tagama isikliku kasutusõiguse 

eseme eesmärgipärase kasutamise, hoolda-
mise ja parendamise.

Korteriühistu Ümera 22 esitas 18. det-
sembril 2014 Tallinna Linnavaraametile 
taotluse korteriühistu kasuks isikliku ka-
sutusõiguse seadmiseks Ümera tn 22 kin-
nisasjaga piirnevale Ümera tn 22a üldka-
sutatava maa sihtotstarbega kinnisasjale. 
Nimetatud kinnisasjale on korteriühistu 
2014. aastal vastavalt projektile välja ehi-
tanud 27 parkimiskohaga parkimisala.

Korteriühistu võtab endale kohustuse 
isikliku kasutusõiguse ese omal kulul ala-
liselt heas seisukorras hoida ning kohus-
tub teostama omal kulul isikliku kasutus-
õiguse eseme hooldus- ja parendustöid.

Tallinna linnavalitsus on seadnud par-
kimisprobleemide leevendamiseks 
linnamaale isikliku kasutusõiguse 42 
korteriühistu kasuks. Korteriühistud on 
saanud linna abiga juurde üle 1000 par-
kimiskoha.

Seisame üheskoos linnaosa heakorra eest ja 
peatame prügi ebaseaduslikud ladestajad!

Lasnamäel suletakse 
kapitaalremondiks Ilvese silla trepp

Kevad on käes ja see on aeg, mil meie 
kõigi tähelepanu on rohkem pööratud hea-
korrale elamute ümbruses, haljasaladel ja 
tühermaadel. Mitmel pool on kahjuks taas 
tekkinud omavolilised prügilad, mille lik-
videerimisega linnaosavalitsus on sunni-
tud tegelema. Lubamatu on olukord, et igal 
aastal riivab meie vaatevälja metsa alla ja 
teepervedele tekkinud prügihunnikud. 
Suuri probleeme on olnud ka ehitusprahi 
loodusesse maha kallamisega. Tekib küsi-
mus – kas tõesti on neil ebaseaduslikel la-
destajatel raske võtta see prügi ja viia sel-
leks ettenähtud kohta? Loomulikult mitte! 

Tallinna linna heakorra eeskiri näeb ette, 
et nõuete tagamiseks on keelatud risustada 
ja reostada territooriumi ja ehitisi, seal-
hulgas avalikus kohas visata maha prügi; 
kahjustada, rikkuda, määrida või lõhkuda 
avalikku kohta paigaldatud inventari (jäät-
memahutid, lillevaasid, pingid, valgustid, 
ootekojad vms) ja rajatisi, kahjustada hal-
jasala, omavoliliselt raiuda või hävitada 

puid ja põõsaid. Igal aastal tuleb linnaosa 
valitsusel leida eelarvest lisaraha lõhutud 
pinkide asendamiseks uutega. Ebaseadus-
liku prügi ladestamise eest saab määrata 
prügi ladestajale koheselt rahatrahvi. 

Veel on suureks ohuks ka kulupõlengud, 
millega me samuti praegusel ajal kokku 
puutume. Seetõttu on oluline meeles pi-
dada, et keelatud on põletada prügi ning 
aia- ja haljastujäätmeid. Avalikus kohas on 
lubatud lõket teha ja grillida ainult linna 
rajatud ja märgistatud lõkkeplatsil. Lin-
naosa elanike seas on armastatud pikniku-

kohad Pirita jõe ääres, kus samuti palume 
enda järel prügi ära koristada. 

Siit ka palve - kutsun üles kõiki ela-
nikke tegema oma linnaosa veelgi erk-
samaks, rohelisemaks, optimistliku-
maks ja ilusamaks! Kui leiate metsast 
ladestatud prügi, Teil on teada prügi 
ladestaja või märkate sarnast tegevust, 
andke sellest koheselt teada e-postile:  
Mihhail.Karuse@tallinnlv.ee või telefoni-
teel: 645 7945. Peatame üheskoos prügi 
ebaseaduslikud ladestajad ja seisame ühes-
koos linnaosa heakorra eest! 

Alates 9. märtsist 2015 on Ilvese silla 
trepp remondi tõttu suletud.

Tööde käigus lammutatakse olemasolev 
trepp, taastatakse tugimüür, paigaldatakse 
uus trepp koos invapanduse ja piiretega, 
paigaldatakse valgustus, teostatakse tee-
töid ja taastatakse haljastus.

Remonditava objekti juurde on paigalda-
tud ehitusaegne liiklusskeem, mida palume 
elanikel liikumisel arvestada. Lisaks skee-

mil kirjeldatud marsruudile on võimalik 
jalakäijatel Kadriorust Lasnamäele pääse-
da KUMU treppide ja Pallasti silla kaudu.

Töid teostab Tallinna Kommunaalame-
ti tellimusel Bildex Grupp OÜ. Projekti 
koostas Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik 
OÜ. Omanikujärelevalvet viib läbi Teede 
Projektijuhtimise AS.

Tööde lõpetamise lepingujärgne tähtaeg 
on 29.05.2015.

Jaanus Riibe,
Lasnamäe 
linnaosa vanema 
asetäitja

Märtsi esimesel päeval kutsus Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus lastega peresid Linda-
kivi Kultuurikeskusesse traditsioonilise-
le lastepeole, mis seekord oli pühendatud 
mustkunstile. Väikeseid külalisi ootasid 
mustkunstniku maagilised trikid ning lõ-
busad  praktilised näited.

Täpsemat informatsiooni nii järgmiste 
lastele suunatud kui ka kõigi teiste linna-
osas toimuvate ürituste kohta on võima-
lik leida Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
ametlikul veebilehel, mis asub aadressil  
www.tallinn.ee/lasnamae .

Lindakivis toimus rahvarohke tasuta lasteüritus

Heakorrakuu 2015
Alates 15. aprillist kuni 15. maini on Tallinnas traditsiooniline 
Heakorrakuu, mille raames toimuvad mitmed koristustalgud.

Lasnamäel toimub Heakorrakuu raames ohtlike jäätmete 
kogumisring pühapäeval 26. aprillil  2015

Lasnamäel peatub jäätmekogumise auto
10.00-10.15 Katleri 5 esisel platsil

10.35-10.55 Läänemere tee 66 ja 72 vahelisel platsil
11.15-11.35 Ümera 54 ees
11.50-12.05 Kärberi 4 ees

12.25-12.40 Virbi 20 juures
13.00-13.20 Punane 63 ja 65 esisel asfaldiplatsil

13.40-14.00 Pallasti 30a parkla (Asunduse bussipeatuse juures)

ELANIKELT VASTUVÕETAVATE 
OHTLIKE JÄÄTMETE NIMEKIRI

• Pliiakud, leelisakud
• Patareid ja väikeakud
• Akuhape
• Ravimid
• Vanad värvid, lakid, lahustid
• Õli ja kütusefiltrid
• Aiandusmürgid, foto- ja muud olmekemikaalid
• Elavhõbedat sisaldavad jäätmed, sh elavhõbedalambid
• Elektri- ja elektroonikajäätmed (vana kodutehnika) 

Tuletame meelde, et puuoksi ei tohi ilma 
hoolduslõikusloata lõigata.



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

Uuslinna 6 – peagi valmiv hubane väike kortermaja Kadrioru ja Lasnamäe piiril

Kadrioru ja Lasnamäe piiril, Uuslinna 
asumis, valmib juba 2015. aasta aprillis 
viiekordne elamu kaasaegsete kahe- ja 
kolmetoaliste korteritega. Logistiliselt 
on tegemist äärmiselt hea asukohaga 
- kesklinn, Kadrioru park ja meri on 
lühikese jalutuskäigu kaugusel. Autoga 
on juurdepääs nii Valge tänava, Narva 
maantee kui ka Laagna tee kaudu. 

Lasnamäel on hetkel 5 suuremat uusaren-
dust, mille korterite ruutmeetrihinnad al-
gavad 1400 eurost ja küündivad kuni 2250 
euroni. Kuna Lasnamäe piirkond areneb 
jõudsalt ja see on hea logistikaga elupaik 
kesklinnale suhteliselt lähedal, siis on 
huvi Lasnamäe uute korterite vastu suur. 
Kõige suuremaks arenduseks Lasnamäel 
on Paepargi, Liikuri ja Meeliku arendus. 
Üheks väikseimaks võib pidada Uuslinna 
6 maja, kus on vaid 20 korterit.

Mis teeb Uuslinna 6 elamu paljudest 
teistest Lasnamäe uusarendustest at-
raktiivsemaks?
 
Tegemist on väikese hubase majaga ra-
hulikus ja rohelises piirkonnas. Erine-

valt paljudest uusarendustest on kõigis 
Uuslinna 6 korterites maast-laeni puit-
alumiinium aknad ning samuti rõdud. 
Mitmetest akendest avaneb vaade vana-
linnale ja Kadriorule. Hoone on planee-
ritud nii, et üldkulud oleksid võimalikult 
väiksed. Korterites on põrandaküte ja küt-
tekulude kokkuhoidmiseks on korterites 

kaasaegne soojustagastusega sundventi-
latsioon. Trepikoda on rajatud maja kes-
kele ning maja all ei asu mitte köetavad 
parklad, vaid korralikud varjualused. See 
kõik annab hoonele energiaklassi B, mis 
tähendab, et igakuised küttekulud on 
keskmisest oluliselt madalamad. Siin 
on mõtteainet vanemates paneelmajades 
elavatele inimestele, kelle praegused tal-
vised kommunaalarved võivad küündida 
isegi 300 euroni kuus. Kuna Lasnamäe pa-
neelmaja korteri eest on praeguses turusi-
tuatsioonis võimalik veel mõislikku hinda 
saada, siis keskmise sissetulekuga peredel 
piisab suure tõenäosusega endise korteri 
müügist, et tasuda piisav osamaks uude 
korterisse. Uuslinna 6 korterite ruutmeet-
ri hind algab 1720 eurost. Kuna Uus-

linna 6 asub pigem Kadriorus kui Lasna-
mäel, võib hindu võrreldes julgelt öelda, et 
Kesklinna ja Kadrioru korterite hinnad on 
Uuslinna 6-st tunduvalt kallimad. Seega 
on põhjust Uuslinna 6 korteri ostmist kaa-
luda ka neil, kes ihaldaksid elada Kadrio-
rus, kuid ei pea sealsed hindu mõistlikuks. 
Uuslinna 6 korterid valmivad aprilli lõpus, 
kuid esimene näidiskorter on juba valmis 
ja igal kolmapäeval kl 16-18 on kliendi-
päeva raames võimalus kõikide korterite-
ga tutvuda. Oma otsus tasub teha kiirelt, 
sest suur osa kortereid on juba müüdud 
ja ostes korteri enne aprilli lõppu, saab 
köögimööbli 2500 € väärtuses tasuta! 

Lähemat infot korterite kohta saab veebi-
lehelt www.uuslinna6.eewww.uuslinna6.ee

www.uuslinna6.ee

Securitas on turvavaldkonna
teadmiste liider. Kõikjal väikestest 
kauplustest lennujaamadeni tagavad 
meie 295 000 töötajat Teie turvalisust.

Rahvusvaheline turvaettevõte 
SECURITAS EESTI AS pakub tööd 

TURVATÖÖTAJATELE 
erinevatel kaubandusobjektidel Tallinnas

 
Tööülesandeks on turvalisuse tagamine kliendi objektil. 
Nõutav  vanus vähemalt 19 aastat, põhiharidus, suhtlustasemel eesti keele oskus (A2 tasemel), 
kohtulikult karistamata. 
Pakume TASUTA turvatöötaja kvali�katsiooni omandamist (siduvusaeg 12 kuud), vormiriietust 
ning sportimissoodustust. 
Lisaks paindlikku töögraa�kut ja töötamist ka osaajaga. 

Lisainfo ning kandideerimine: 

Suur-Sõjamäe 46, Tallinn 
Tel: 613 9273 – personalispetsialist Pille Juhkov 
E-post: personal@securitas.ee 
www.securitas.ee Everyday heroes. Every day.



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

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

Seoses tootmismahtude kasvuga vajame 

ÕMBLEJAID
Hilding Anders Baltic AS on rahvusvahelisse kontserni Hilding Anders International 

AB kuuluv ettevõte, mis tegutseb 1997. aastast. Kontsern on Euroopa, Venemaa ja Aasia 
juhtiv madratsite tootja ning tegutseb kahekümne seitsmes Euroopa ja kolmeteistkümnes 

Aasia riigis. Ettevõtte põhitegevuseks on madratsite ja madratsikatete tootmine. Vaata 
lisaks: www.hildinganders.com

Õmbleja tööülesandeks on madratsikatete õmblemine (kant, keeder, overlok). Kan-
dideerijatelt eeldame eelnevat õmblustöö kogemust ning kohusetundlikku töösse suh-
tumist.

Töö toimub kahes vahetuses esmaspäevast reedeni (7.00-15.30 ja 15.30-24.00), 
vahetused roteeruvad nädala kaupa. 

Ettevõte pakub:
• Töötasu tunnipalga ja tükitöö alusel, olenevalt töötulemustest 700-1100 eur 

kuus.  Õppeperioodil minimaalne töötasu 3,56 eur tunnis.
• Tranasporti tööle ja tagasi 
• Häid töötingimusi
• Omatöötaja soodustusi sh tasuta lõunasööki

Kontakt: tel 624 8098 või info.baltic@hildinganders.com, Margit Tuul 

Töö asukoht: Loomäe tee 10, Rae vald, Harjumaa

Laagna poes 
reedel kõik 
kaubad 1€, 
laupäeval 3 

eset 5€

 Alati aus asjaajamine ja aitan ka hinnata. 
Tel. 58725458

Ostan 
vene aegseid 
merevaigust 

ehteid: 
kaelakee, 

sõled, prossid, 
mansetid jne. 

LASNAMÄE LEHT 
Kirjastus ja levi Päike OÜ

Reklaaami tellimine: 
Telefon: 602 7774, 5645 4308 
E-post: info@lasnamaeleht.eeVäike-Rõsna küla, Värska vald 64034 Põlvamaa  

www.spavarska.ee

Lisainfo ja broneerimine: info@spavarska.ee või telefonil 799 3901

Eripakkumised kehtivad 
perioodil  22.03–20.06.2015 
või kuni vabu kohti jätkub!

• Klassikaline ravipakett (7 päeva) 
hinnaga al. 275 € (tavahind 330 €) inimene
• Aktiivne puhkus (5 päeva) 
hinnaga al. 190 € (tavahind 285 €) inimene
• Päev Värska kuurordis
hinnaga al. 30 € (tavahind 42 €)  inimene

Aprill on Naljakuu,

aga tervis ei ole naljaasi.

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist



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

EESTI PARIM 
TELETEENUS!

Vaata Ajamasinaga 80 ja 
Salvestamisteenusega 
100 telekanalit. 
Ainult Starmanis.

KOTKA       KALA

 

 
 

 

 

 
 

 

Tallinna Maxima X/
XX kauplused pakuvad 

tööd järgmistele
ametikohtadele:

• 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 - 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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Monika Murumets
56 691 060
66 84 700

Margus Suumann
50 10 302
66 84 700

   
 

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

Avatud E-L kell 10-20, P kell 10-18
*Pakkumine kehtib kuni 12.04.2015

OSTES 3 VÕI ENAM TOODET 
ALLAHINDLUS -30%*
Lisandub Partnerkaardi soodustus.

Kaubamaja ning ABC Kinga ja SHU leiupood Mustakivi keskuses.

MÜÜGIL 120 MUDELIT KOGU PERELE

Vaata  www.author.ee 

2014 MUDELID -15% MÄRTSI LÕPUNI

HETKEL ÜLEKAALUKALT PARIMAD HINNAD TALLINNAS
TROPHY 26”

TRACTION CLASSIC ASL

590 € 390 €

VECTRA 26” ENERGY 20” MELODY 20” MATRIX 24” MAVERICK 16”

290 €290 €

900 €

270 € 290 € 300 €

600 €

150 €
238 €238 € 225 € 252 € 199 € 119 €

Author Esinduskauplused Tallinnas:
Tartu mnt 171, Mõigu, tel 609 0620 | 
Mehhaanikud tel 609 0741 |  
Avatud: E-R 10-19, L, P suletud
Smuuli tee 43 Maksimarketis, 
tel 609 9928 |  (endine Peterburi tee 62a) 
Avatud: E-R 10-19, L 10-17, P suletud

UUS TREND  

mtb 29”
AUTHOR SPORT LADY

Mahtra Hostel

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

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

Sanitaartehnilised tööd ühistutele!

• Küttesüsteemide renoveerimine
• Küttesüsteemide projekteerimine
• Kütte- ja veekulude arvestussüsteemid 
       (Paigaldus, hooldus ja arvestusteenus)
• Soojussõlmede ehitus
• Soojusvahetite keemiline läbipesu
• Veevarustus ja kanalisatsioon
• Veemõõtjate vahetus

Üle 400 renoveeritud elamu
Asutatud 1990

KÜSIGE PAKKUMIST!

SEKO KHV OÜ
Forelli 12, Tallinn
Tel. 656 3755, 
508 7435
www.seko.ee

Puhkusepakett 

al 39 €

Pakett ühele sisaldab:

• Majutamine  kahekohalises toas 1 öö

• Hommikusöök buff et-lauas

• 2 erinevat hoolitsust valikust (palume valik tea-
tada broneerides): lokaalne massaaž (20 min); 
soe parafi in kätele (20 min);  soe parafi in jalga-
dele (20 min); jalavann meresoolaga (20 min);
sügavsoojendav muda-parafi ini padi (20 min); 
shiatsu-massaaž (20 min); magneesiumsoola 
jalavann (20 min); solaarium (5 min)

• Piiramatu spaa- ja saunakeskuse kasutus lah-
tiolekuaegadel (E-R 8-10 ja  14-22;  L-P 8-22) 

• Hommikumantli ja spaasusside kasutamine

• Õhtusöök hotelli restoranis kl 17.30-19.30

• Käimiskeppide ja/või minigolfi  kasutamine

• Reedel ja laupäeval tasuta pääse ööklubisse 
Club Capital (eriüritustel soodushinnaga pilet) 
või Club Tartu (v.a eriüritused)

• WiFi ja parkimine

Paketi hind (kaheses toas)* P–E 39 €  T–N 45 € R–L 55 €
Majutus üksinda toas** P–E 59 € T–N 65 €  R–L 75 €
Lisatasu  savisviidis  55€ / öö

* Paketi hind kehtib tingimusel, et toas ööbib vähemalt 2 inimest ** ka SGL toas

Kubija hotell-loodusspaa  |  Männiku 43a, Võru  |  Tel + 372 50 45 745  |  info@kubija.ee  |  www.kubija.ee

Puhka kauni Võrumaa 
looduse ja ilusa männimetsa keskel!

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

  Laupäeval 11. aprill kell 13.00Laupäeval 11. aprill 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!
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Helista TASUTA numbril 1203! 
info@hypoteeklaen.ee | www.hypoteeklaen.ee

Laenud
turuliidrilt

Rohkem laenuvõimalusi
Hea valik pankade järel
Läbipaistvad tingimused

Tähelepanu! Tegemist on fi nantsteenusega. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri meie asjatundjaga. Kui laenusumma 
on 10000 eurot ja laenu tagastamise tähtaeg annuiteet graafi ku järgi 10 aastat, siis kuumakse on 161,33 eurot, fi kseeritud intressimäär 15% 

aastas, krediidi kulukuse määr 16,69%, krediidi kogusumma 19360,19 eurot.

Pr
of

essionaalne

nõustamine

TASUT
A

Tutvu ja veendu ise!

Пакет включает:
• 1 ночь проживания в двухместном номере
• завтрак (шведский стол) 
• 2 различные процедуры на выбор*: 

локальный массаж (20 мин); теплый па-
рафин для рук (20 мин); теплый парафин 
для ног (20 мин); ванна для ног с морской 
солью (20 мин); глубоко согревающая 
грязево-парафиновая подушка (20 мин), 
массаж шиатсу (20 мин); ножная ванна с 
солями магния  (20 мин); солярий (5 мин)

• неограниченное пользование спа- и 
банным центром в часы его работы (Пн.-Пт. 
8.00-10.00 и 14.00-22.00; Сб.-Вс. 8.00-22.00)

• пользование халатом и спа-тапочками
• ужин в ресторане природного спа-отеля 

Kubija с 17.30 до 19.30
• пользование палками для скандинавской 

ходьбы и/или мини-гольфом
• по пятницам и субботам билеты в выруский 

ночной клуб Club Tartu (за исключением 
специальных мероприятий) или Club Capital

• WiFi и парковка

Цена пакета (в двухместном номере)* Вс-По  39€  Вт-Че 45€ Пт-Сб 55€
За одиночное размещение дополнительная плата 20€ за 1 ночь 
При размещении в Глиняном люксе доплата 55€ за 1 ночь 

* Цена пакета действительна при бронировании номера, по меньшей мере, на 2 человек 

Kubija hotell-loodusspaa  |  Männiku 43a, Võru  |  Tel + 372 50 45 745  |  info@kubija.ee  |  www.kubija.ee

• неограниченное пользование спа- и • неограниченное пользование спа- и 

Пакет отдыха (1 ночь)

Пакеты отдыха  
начиная

от 39€

 
 ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

При предоставлении этого рекламного купона – 
скидка 10% от стоимости покупки!

 
 

В Ыйсмяэ – ул. Ыйсмяэ, 107A, торговый центр Ярвеотса, II этaЖ 
В центре города – ул. Лоотси, 7, Norde Centrum, I этaЖ   
В Ласнамяэ – ул. Махтра, 1, торговый центр Мустакиви, II этaЖ 

 

ЖДЁМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ГАРДИНЫ*ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ 
 ГАЛАНТЕРЕЯ*МОДНАЯ ОДЕЖДА*БИЖУТЕРИЯ

 
НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ГАРДИН –

ПОШИВ ГАРДИН И ДИЗАЙН

СПЕЦИАЛИСТ  ПО ШТОРАМ – 
ПОСЕТИ НАШИ ВЫСТАВКИ ШТОР!

НОВЫЙ Е-МАГАЗИН
WWW.VAVARS.EU


