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Lasnamäe Linnaosa Valitsus kutsus 18. 
aprillil kõiki huvilisi ja soovijaid osa 
võtma vana Priisle turu taguse ala ko-
ristustalgutest. Üritus korraldati hea-
korrakuu kampaania raames ning ko-
hale tuli rohkem kui 150 inimest.

Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäitja 

Jaanus Riibe sõnul on heakorrakuu kam-
paania populaarsus iga aastaga olnud kas-
vutrendis. Üha rohkem tuleb projektiga 
kaasa erinevad koostööpartnereid ja oma 
panuse annavad ka linnaosa valitsuse töö-
tajad.

Heakorrakuu tunnuslause on ka sel aastal 

„Lööme linna läikima!”, sest oluline on 
tagada järjepidevus ning kampaania sõnu-
mi kinnistumine linnaelanikes. Kampaania 
eesmärk on suurendada elanike keskkon-
nateadlikkust ja teha koos pealinn puhta-
maks ning ilusamaks Tallinna päevaks, 15. 
maiks.

Lasnamäel toimusid 
heakorrakuu koristustalgud!

31.märtsist algasid Lasnamäe Sotsiaal-
keskuse laste päevakeskuses jalgratturite 
koolitused lastele vanuses 10-15 eluaastat. 
Tasuta kursus sisaldab teooriatunde, esma-
abi lühikursust ning jalgrattahoolduse tun-
di. Peale teooria- ja sõidueksamite edukat 
sooritamist väljastatakse koolitusel osale-
nutele jalgratturi juhiluba. 

Koolitust viib läbi Lasnamäe Linnaosa 

Valitsus koostöös Maanteeameti Põhja 
regiooni keskusega, Põhja prefektuuriga 
ning Eesti Punase Risti Tallinna Seltsiga.

Liiklusseaduse järgi võib jalgratast iseseis-
valt sõiduteel juhtida vähemalt 10-aastane 
isik, kes on omandanud jalgratturi kvalifi-
katsiooni. 10–15-aastasel isikul peab sõi-
duteel sõitmisel olema kaasas sellekohane 
juhiluba.

Lasnamäel algasid jalgratturite 
koolitused lastele

Lõpuks ometi – Lasnamäe 
luterlastel on oma kogudus

Jumala ja EELK Püha Vaimu koguduse 
koostöös alguse saanud Lasnamäe Püha 
Markuse kogudus alustas kooskäimist eel-
mise aasta lõpus. Grupp inimesi koguneb 
igal teisipäeva õhtul selleks, et koos pal-
vetada, õppida mõistma Jumala Sõna, mõ-
tiskleda, vestelda kristlaseks olemise üle, 
hoida üksteise hingi ning otsida võimalusi 
ligimeste teenimiseks. Püha Markuse ko-
guduse vaimulik on misjonär Kai-Petteri 
Lappalainen Soomest.

Kõik need, kes on jäänud kõrvale, aga kel-
le südames on kutse elada oma elu koos 
Jumalaga, on väga oodatud teisipäeviti kl 
18 Lindakivi Kultuurikeskuse (Koorti 22) 
II korruse konverentsisaali. Markuse kogu-
duse tegemiste kohta leiab teavet ka kogu-
duse Facebooki lehelt (EELK Lasnamäe).

Seli ja Priisle vahele 
rajatakse kergliiklustee

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu 
kohaselt nõustub Tallinna linn osalema EL 
struktuurivahendite meetme „Linnaliste 
piirkondade arendamine“ välisprojektis 
„Priisle tee kergliiklustee esimese etapi 
rajamine”.

„Projekti eesmärgiks on Priisle tee kerg-
liiklustee I etapi, 500 meetri pikkuse lõi-
gu, rajamine Narva maanteest kuni Lää-
nemere teeni. Kergliiklustee rajamisega 
luuakse võimalus kergliiklejate ohutumaks 
liiklemiseks Pirita Kose ja Lasnamäe 
Priisle ning Seli asumite vahel ning raja-
takse ühendus naabervaldade kergliiklus-
teedega,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf. 
„Perspektiivis on linnal kavas rekonstruee-
rida Ussimäe tee ja Priisle tee ristmik ning 
rajada kergliiklusteed Ussimäe tee äärde ja 
Iru hooldekodu suunas.“

Projekti rahastatakse 72% ulatuses Euroo-
pa Regionaalarengu Fondist. Projekti ko-
gumaksus on 274 583 eurot, millest maksi-
maalne välistoetus Tallinna linnale on 197 
700 eurot ja projekti omafinantseerimine 
76 883 eurot, millele lisandub projektiga 
seotud lisafinantseering projektijuhtimise 
teenuse osutamiseks summas 5020 eurot. 
Projekti indikatiivne kogueelarve koos 
mitteabikõlblike kuludega on 279 603 eu-
rot.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
kutsub Euroopa päevale 
pühendatud kontserdile, 

mis toimub 8.mail kell 13.00 
Kultuurikeskuses Lindakivi. 

Sissepääs TASUTA!

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. aprilli seisuga Lasnamäel 118 328 inimest, võrreldes märtsikuuga kahanes elanike arv 16 inimese võrra.
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Lasnamäel toimuvad tasuta 
kepikõnni treeningud

LINNAOSAVANEMA VEERG

Lugupeetud Lasnamäe elanikud, õnnitlen teid kevade saabumise puhul!

Riigikogu valimistega seotud tuline poliitiline võitlus on möödas. Valimiste tule-
mus mõjutas ka Tallinna administratiivset elu: mitmed linnavalitsuse ning -voliko-
gu liikmed said parlamendi saadikuteks, linnaosade juhtimises (sealhulgas ka meie 
linnaosas) toimuvad muutused. Loomulikult avaldas kohaliku omavalitsuse tööle 
mõju ka meie linnapea Edgar Savisaare ootamatu haigus. Soovime talle kiiret para-
nemist ning naasmist aktiivse tegevuse juurde. Tahaks aga ka omalt poolt kinnitada, 
et nii linna, kui ka Lasnamäe juhtimine toimib tavapäraselt. 

Juba alates märtsi algusest käivad Lasnamäel täie hooga linnaosa jaoks tähtsate ob-
jektide ulatuslikud rekonstrueerimistööd. Majaka tänavale ja Lubja tõusule tulevad 
uued trammirööpad, Majaka tänava liiklust korraldatakse ümber, märgistakse ära 
uued parkimiskohad. Selle lõigu ehitustööd on kavas lõpetada 2015. aasta sügisel. 
Alates 1. juunist suletakse Majaka tänaval liiklus täielikult, kuid samal ajal avatak-
se Pallasti tänava liiklus. Jälgige sellekohast informatsiooni!

Vaatamata asjaolule, et aprilli ilm pole nii kevadine kui oodati, algasid linnaosas 
siiski talvel teedele ja tänavatele ilmunud aukude remonditööd. Sealhulgas paran-
dati oluliselt ka meie linnaosa peamise magistraali – Laagna tee – olukorda. 

Käesoleval kuul jätkusid ka meie traditsioonilised sotsiaalsed projektid. Kehakul-
tuuri harrastajaid kutsub linnaosa valitsus juba kuuendat aastat järjest osalema ke-
pikõnni treeningutel. Trennid toimuvad iganädalaselt kolmapäeviti, osavõtt ning 
spordivahendite rent on tasuta. 

10-15 aastased noored said võimaluse läbida tasuta õpe ning sooritada eksam jalg-
ratturi juhilubade saamiseks. Järjekordne koolitus toimub 29. aprillil Lasnamäe sot-
siaalkeskuse juures töötavas laste päevakeskuses (Katleri, 2а). 

Paljud eakad Lasnamäe elanikud võtsid hästi vastu Lindakivi Kultuurikeskuses toi-
muvaid tantsuõhtuid. See traditsioon jätkub ka aprillis, tantsuõhtuid korraldatakse 
ka edaspidi. 

Aprillis möödub 35 aastat Paekaare lasteaia avamisest ning 15 aastat Lasnamäe 
muusikakooli avamisest. Linnaosa valitsus õnnitleb nende haridusasutuste kollek-
tiive ning õppijaid suurte tähtpäevade puhul! 

Täie hooga käib ka ettevalmistus jaanipäeva tähistamiseks, mis ka sellel aastal toi-
mub Paevälja platsil. 

Aprill on tavapäraselt ka meie linna tänavate ning hoovide heakorrastamisele pü-
hendatud kuu. Kahjuks tuleb tõdeda, et aastatega ei ole muutunud paremaks meie 
kaaslinlaste käitumine. Peale talve lõppu näeme jälle meie metsades, teede serva-
del  ning tühermaadel prügi hunnikuid. Just seetõttu korraldab Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus igal aastal ühe sarnase prügistatud koha koristamise aktsiooni. Sel korral 
korraldati talgud 18. aprillil Priisle tänaval ehitatava „MAXIMA XXX“ supermar-
keti taga asuval tühermaal. Täname kõiki hoolivaid linnaosa elanikke, kes ühinesid 
meie aktsiooniga! Neile aga, kes siiamaani arvavad, et oma prügi tohib igale poole 
jätta, tuletan meelde, et selline sanktsioneerimata tegevus on õigusrikkumine ning 
seda karistatakse rahatrahviga. Rahatrahv on kuni 800 eurot eraisikutele ning kuni 
2000 eurot juriidilistele isikutele. Palun ka korteriühistutel pöörata tähelepanu: sa-
geli on prügikonteinerite kõrval näha prügihunnikuid, s.h. suuremõõtmelist prügi. 
Juhul, kui selliseid jäätmeid ei koristata 7 päeva jooksul, on munitsipaalpolitseil 
õigus korteriühistut selle eest trahvida. Heakorrastamise kuu raames paigutatakse 
meie linnaosasse mitu suurt konteinerit sellise prügi jaoks.
 
Koristamine nii meie linnaosas, kui ka linnas tervikuna jätkub, tööde põhiline osa 
peab olema lõpetatud Tallinna Päevaks, mida tähistatakse 15. mail. Linnaosa valit-
sus kutsub kõiki korteri- ja garaažiühistuid, samuti ka kinnisvara- ja maaomanikke 
ühinema selle protsessiga. Teeme meie linna puhtaks!

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa 
vanema k.t.

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

MAIKUU AJAKAVA
29.04 kell 18.00 Dokumentaalfilm Sipelgapesa. Pilet 2/4€
30.04 kell 18.00 Rahvusvahelise tantsupäeva kontsert. Esinevad rahvatantsuansam-
bel Kandali, rahvatantsurühm Kärutajad, Harku Harakad ning Tabasalu Tammed ja 
Toomed, tantsustuudio Mission4, Fiesta, Star Dance, Viktoria, koreograafiastuudio 
Lootos, tantsuklubi Koit, Agneta, laste laulustuudio Nupukesed, Laura Dance Fede-
ration. Pilet 5€
09.05 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Siiri Känd&Combo bänd. Pilet 4€
10.05 kell 12.00 Emadepäeva kontsert. Tasuta.
16.05 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
23.05 kell 17.00 The Way To Dance kontsert  WTDinALADDIN. Pilet 5€
28.05 kell 18.00 Kontsert „ARABESK” kutsub!” Pilet 5€
29.05 kell 18.30 Dream Studio kevadkontsert. Pilet 8€

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kutsub kõiki 
kepikõnni algkursusele Pae pargis. Osale-
mine ja käimiskeppide laenutus on tasuta. 

Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäitja Jaa-
nus Riibe sõnul jätkatakse juba mitmendat 
aastat kepikõnni treeningutega, et pakkuda 
linnakodanikele vabas õhus tasuta sporti-
misvõimalusi. „Pakume teoreetilist etteval-
mistust ja võimalust veenduda, et kepikõnd 
on jõukohane igaühele,“ selgitas Riibe. 
Treeningud toimuvad Tallinna Ülikooli lek-

tori ja rahvusvahelise kepikõnni instruktori 
Rene Meimeri juhendamisel. Järgmine ning 
viimane kevadise sarja treening toimub 29. 
aprillil algusega kell 18.00.

Kogunetakse Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
fuajees, Pallasti tn 54. Kohtade arv on piira-
tud. Lisainfo ja registreerimine telefonil 645 
7702. 
Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi 
programmist „Tervislikke valikuid toetavad 
meetmed 2013-2014“.

Lasnamäe lasteaedade töötajad 
osalesid reguleerija pädevuskoolitusel

Kevade lõhnad

9. ja 10.aprillil toimusid Lasnamäe Linna-
osa Valitsuses Reguleerija I pädevuskoo-
litused lasteaedade töötajatele. Õppekava 
läbimine võimaldab omandada teadmisi 
liikluse reguleerimist käsitlevast seadus-
andlusest, lasterühma saatja kohustusest ja 
vastutusest, reguleerija märguannetest ja 
turvavarustuse kasutamisest. Praktilise õp-
puse käigus tänaval kogetakse reguleerija 
tegevust liikluse peatamisel ja lasterühma-
ga sõidutee ületamist. Osalejatele väljasta-
takse reguleerija tunnistused. 

Koolitajaks on LRK Autokoolitus OÜ. 
Koolitust rahastab Maanteeamet.

10. aprillil toimus Kultuurikeskuses „Lin-
dakivi“ kevadele pühendatud Lasnamäe 
koolide loominguliste kollektiivide kont-
sert. Ürituste motoks oli „Olgu jääv meile 
päike!“. Tuleb ära  mainida, et saalis va-
litsev atmosfäär oli väga sõbralik, soe ja 
rõõmsameelne. Noored artistid tõid lavalt 
saali erilist headuse ja valguse energiat, 
ning said kuulajatelt tagasi oma talendi 
eest suure toetuse ning tänulikkuse.

Kontserdikava oli väga mitmekesine, esin-

datud olid mitu erinevat žanri: luuletused, 
tantsud, laulud.
Meie Kultuurikeskuse stuudiote kasvan-
dikud esinesid suurepärase muusikalis-
kirjandusliku kompositsiooniga „Kevade 
lõhnad“. Vaatamata asjaolule, et paljud esi-
nesid laval esimest korda elus, suutsid nad 
oma elevusest üle saada ning rõõmustada 
pealtvaatajaid oma loomingulise tööga. 
Auhinnaks oli sõbralik pikalt kestev aplaus 
ning pealtvaatajate innustatud hõisked.

Avaldame siirad tänusõnad Jelena Anstali-
le, Sofja Blühherile ja Julia Rakovale meie 
kasvandikega läbi viidud tänuväärse töö 
eest. Samuti täname Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse töötajaid ning Natalja Nei isikli-
kult selle suurepärase ürituse korraldamise 
eest, mis jättis meie südametesse unusta-
matud mälestused ja suure hulga positiiv-
seid emotsioone!

Lasnamäe lastekeskuse kollektiiv.
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Alanud on registreerimine Tallinna päeval 
toimuvale teatejooksule „Toompea 18.45“

8.-10.mail toimub Tallinna Botaanikaaias tulpide ja teiste 
kevadiste sibullillede näitus ning laupäeval esinevad Kõrsikud.

Juba seitsmendat korda toimuvale jook-
sule „Toompea 18.45“ oodatakse jõu- ja 
riigikaitsestruktuuride, asutuste, ettevõ-
tete, organisatsioonide, sõpruskondade 
ja õppeasutuste võistkondi. Registreeri-
da saab 30. aprillini.

Tänavu möödub 15. mail toimuval Tal-
linna päeval 25 aastat päevast, mil Eesti 
Vabariik oli ohus. Toompeale Interrinde 
miitingule kogunenud nõukogudemeelne 
raevunud rahvamass tungis Toompea lossi 
sisehoovi, eesmärgiga kukutada alles mõni 
kuu ametis olnud ja riiki iseseisvumistee-
le suunama hakanud valitsus. Kell 18.45 
pöördus tolleaegne peaminister Edgar Sa-
visaar raadio kaudu Eesti elanike poole. 
Tallinlased ja ümberkaudsete piirkondade 
elanikud ruttasid Toompeale appi, sundisid 
märatsejad taltuma ning lossi sisehoovist 
ja lossiesiselt platsilt lahkuma.
Öösel kell kolm võttis Eesti Vabariigi 
valitsus vastu otsuse kodu, rahu ja ühis-

kondliku korra ning kodanike turvalisuse 
tagamiseks luua organisatsioon Eesti Ko-
dukaitse.

Nende sündmuste meenutamiseks hakati 
aastal 1993 Eesti Kodukaitse poolt korral-
dama teatejooksu „Toompea 18.45“. Ko-
dukaitse tegevus lõpetati 1996. aastal ning 
jooksutraditsioon katkes pärast kolmandat 

jooksu.
2012. aastal taaselustati ajalooline teate-
jooks Eesti Kodukaitse Ajaloo Seltsi poolt 
ja võeti kohe ka Tallinna päeva kavva. Ka 
tänavu algab Kiek in de Köki juures 15. 
mail täpselt kell 18.45 teatejooks, kus nel-
jaliikmelised võistkonnad jooksevad üm-
ber Toompea. Distants on kokku pisut üle 
kolme kilomeetri.

Tallinna päeva tähistatakse 15. mail, kuna 
1248. aasta 15. mail anti linnale Lübecki 
linnaõigus. Tallinna päeva tähistatakse ala-
tes 2002. aastast.

Teatejooksule registreerumine toimub kuni 
30. aprillini e-posti aadressil: kodukaitse@
gmail.com või Tallinna Kesklinna Valit-
suses (Nunne tn 18) kuni 30. aprillini kell 
17.00.

Täiendav informatsioon: 
http://www.kodukaitse.ee/ või 5074999

Tere, lugupeetud Lasnamäe elanikud!

Tervitan teid meie linnaosa ajalehes 
juba uues rollis – Riigikogu saadikuna. 
Peaaegu kuu aega on möödunud minu 
ning minu kolleegide vande andmisest 
ning tahaksin jagada teiega informat-
siooni selle aja jooksul Toompeal toimu-
nud sündmuste kohta. 

Neist peamine on uue valitseva koalitsioo-
ni moodustamine. Reformierakonna, Sot-
siaaldemokraatide ning Isamaa ja Res Pub-
lica Liidu kolmikliit sündis raskelt ning 
mitte asjata ei saanud mitu solvavat hüüd-
nime – „kahtluste liit“, „õnnetu kolmik“, 
„hädavalitsus“ jms. Kõikide ilmingute 
järgi on selgelt näha, et reformistid mitte 
ainult ei juhi seda „rõõmsameelset“ liitu, 
vaid ei jäta kasutamata ka võimalust irvi-
tada oma partnerite üle. Irvitamise tipuks 
sai loomulikult Jürgen Ligi nimetamine 
haridus- ja teadusministriks sotsiaaldemo-
kraadi Jevgeni Ossinovski asemel. Nagu te 
mäletate, kaotas J. Ligi rahandusministri 
koha sotsiaalvõrgustikes J. Ossinovskiga 
toimunud tüli tõttu. Nüüd aga toimus kät-
temaks. Veelgi enam, sotsiaaldemokraa-
did said valitsuses vaid ühe tõesti kaaluka 
positsiooni – kaitseministri oma. Kolm 
ülejäänut – kultuuriminister, tervise- ja 
tööminister, ettevõtlusminister - ei kuulu, 
kogu austuse juures, esmatähtsate hulka 
(ning kaks viimast jagavad oma asutusi 
veel ühe ministriga). Ka teiste portfellide 

jaotus üllatas olulisel määral. Neid said 
enamasti mitte eriala spetsialistid, vaid 
truud „erakonna sõdurid“. Näiteks isegi 
Kristen Michali peamine roll kolme aasta 
taguses reformierakonna seadusevastases 
rahastamisskandaalis, mis tol ajal maksis 
talle justiitsministri koha, ei takistanud 
tema tulekut uude valitsusse majandus- ja 
kommunikatsiooniministri rollis. 

Reformistide nips vastu partnerite ja va-
lijate nina oli kõlav, kuid meie peaksime 
keskenduma uue valitsuse reaalsetele plaa-
nidele. Need, vaatamata näilisele sotsiaal-
sele suunale, kutsusid mitmetes elanikkon-
na gruppides esile hämmeldust. 

Siiamaani võib olla kindel ainult selles, et 
valitsus tõstab ka edaspidi kütuse-, tuba-
ka- ja alkoholi aktsiisi. Nelja aasta pärast 
maksab kütus Eestis enam, kui Soomes 
ning kindlasti avaldab see kallinemine 
oma mõju kõigile kaupade ning teenuste 
kategooriatele. Just seetõttu sai esime-
seks Keskerakonna poolt uues parlamendi 
koosseisus esitatud seaduseelnõuks elekt-
rienergia aktsiisi alandamine 4,5 korda, 
Euroopa Liidus kehtestatud miinimumini. 
Hetkel maksame 4,47 eurot 1 megavatt-
tunni energia eest, meie fraktsioon tegi et-
tepaneku kehtestada selle tasemel 1 euro 1 
megavatt-tunni eest. 

Uues koalitsioonileppes on mitu punkti, 
mis kutsuvad esile kahtlust nende ellu-
viimises. Näiteks, p.16.2 räägib tasuta 
kursuste juurutamisest nende jaoks, kes 
soovib sooritada eesti keele eksamit  ko-
dakondsuse saamiseks. Kuid minu poolt 
riigikogu saalis esitatud täpsustavale kü-
simusele nende lubaduste täitmise tähtaja 
kohta vastas peaminister Taavi Rõivas 

vägagi põiklevalt. See iseloomustab te-
gelikult uue valitsuse peaaegu kõiki suuri 
algatusi...
Meil kui parlamendi opositsiooni esindaja-
tel ei jää ilmselt muud üle, kui kritiseerida 
lähiajal koalitsiooni plaane ning üritada 
takistada neist kõige vähem õnnestunud 
plaanide realiseerimist.

Isiklikult minu jaoks on see kuu olnud par-
lamendi tööga tutvumise kuuks, kuigi aega 
pikaks „stardiks“ praktiliselt pole. Üheks 
minu esimeseks teoks sai korteriühistute 
toetusrühma asutamine, mida ma asusin 
ka juhtima. Meie töörühma (kuhu kuulub 
kuus Keskerakonna liiget, kes on antud 
temaatikaga hästi kursis) eesmärgiks on 
korteriühistute olemasolevate probleemi-
de põhjalik uurimine, nende huvide eest 
seismine parlamendi tasemel, vajalike sea-
dusandluse muudatuste edendamine. Mina 
sain ka Eesti-Venemaa parlamendivahelise 
töörühma juhi asetäitjaks. See töörühm 
koordineerib koostööd Vene Föderatsiooni 
Riigiduumaga. Piirilepingute ratifitseeri-
mise protsessi taasalustamise valguses pa-
kub tegevus antud valdkonnas minu jaoks 
tõsist huvi. 

Põhjalikumalt oma tegevusest EV parla-
mendis, seaduste väljatöötamisest, kohtu-
mistest  ning töölähetustest räägin edaspidi 
oma Facebooki lehel ning samuti ka Las-
namäe Lehe tulevastes numbrites. 

Kui teil on küsimusi, saate minu poole alati 
pöörduda e-posti aadressil Olga.Ivanova@
riigikogu.ee või telefonil 631 65 65.

Lugupidamisega,
Olga Ivanova, Riigikogu saadik Lasna-
mäelt

Lasnamäe Noortekeskus
Kuulutab välja lisavastuvõtu huviringidesse ning 

stuudiotesse 2015/16. õppeaastaks

Eesti keel (eelkooliealised lapsed, 1-2 klass, 3-4 klass, 5-6 klass,7-9 klass)
Eesti keel (ettevalmistus B1, B2 taseme eksamiks) 
Keelekümblus (eesti keel, 6-8 aastased lapsed)
Inglise keel (eelkooliealised lapsed, 1-2 klass, 3-4 klass, 5-6 klass, 7-9 klass)
Inglise keel täiskasvanutele 
Hispaania keel (koolilapsed, täiskasvanud)
Ettevalmistus kooliks (4-5 aastased lapsed, 6-aastased lapsed)
Tantsustuudio (vanuserühmadele 4-6, 7-10, 11-13 aastat)
Käsitöö (7-12 aastased lapsed)
Joonistamine (6-12 aastased lapsed)
Logopeed 
Kunstistuudio (5-10 aastased lapsed)
Floristika (7-14 aastased lapsed)
Keraamika (7-16 aastased lapsed)
Estraadilaul (7-26 aastased lapsed)
Arvutikursused (1-3 klass, 4-6 klass)
Ajalooline rekonstrueerimine (ajalooline vehklemine, turniirid ja massla-
hingud, isikliku ajaloolise riietuse õmblemine, vanusele 7 kuni 26 aastat) 
Male (5-12 aastased lapsed)
Matemaatika (ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi eksamiks)
Füüsika (lisaõpe)

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 

Lasnamäe Noortekeskus kutsub traditsioonilisse linnalaagrisse 
Juuni vahetused:
8-12. juuni, 15-19. juuni
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

LASNAMÄE VAEGKUULJATE 
TERVISE- JA TEABEPÄEV 

                                 kolmapäeval 06.05. 2015 kell 12.00
            LASNAMÄE SOTSIAALKESKUSES, KILLUSTIKU 16

1. Kuulmisohutus ja kuulmislanguse järjest uuematest põhjustest heaoluüh-
iskonnas.
2. Uued kuulmisabivahendid ja mitmesugused vajalikud signaliseerimise ja 
häireseadmed kasutamiseks tööl ja kodus.  
3. Proovimine, vajadusel ja soovi korral vahendite tellimine;

Teabepäeva korraldavad:

LASNAMÄE SOTSIAALKESKUS     www.lsk.ee
KADRIMARDI OÜ    www.kadrimardi.ee

Info: 511 5340
Lasnamäelt bussid 50, 58, 55 Pae peatusesse
Kesklinnast A.Laikmaa peatusest buss 42 Majaka põik peatusesse

Tulbid on ühed armastatumad ja enim-
kasvatatud kevadised sibultaimed, mille 
värvid ja vormid on inimesi lummanud 
juba sajandeid. Aegade jooksul on 
aretatud tuhandeid tulbisorte, neist paljud 
kasvavad ka meie aedades. Värvirikkuse, 
õite mitmekesisuse ja varajase õitsemisaja 
tõttu on tulbid kevadises aias asendamatud. 
Näitusel eksponeeritakse väga erinevaid 
tulbisorte lõikelilledena. Lisaks tulpidele 
on näitusel eksponeeritud nartsissid, hüat-
sindid, püvililled, koerahambad, ülased jt.

9.mail toimub tulbifestivali avaüritus, kus 
esinevad Kõrsikud ning lilleseade töötoas 
on võimalik emale valmistada kaunis 
kimp. 
Tallinna Botaanikaaed on avatud iga päev.

Vanu rehve võetakse tasuta vastu 
jäätmejaamades (eraisikutelt kuni 8 tk 
korraga) ning MTÜ Eesti Rehviliidu ja 
MTÜ Rehviringluse kogumispunktides 
(piiramata koguses nii era- kui ka jurii-
dilistelt isikutelt). Lisainfo www.rehvi-
ringlus.ee ja www.rehviliit.ee

Tallinna Jäätmejaamad asuvad: Rahu-
mäe tee 5a, teenindab MTÜ Keskkonna-
teenused (tel 529 3020); Pärnamäe tee 36, 

teenindab MTÜ Keskkonnateenused (tel 
529 3020); Paljassaare põik 9a, teenindab 
OÜ Kesto (tel 6395222); Suur-Sõjamäe 
31a, teenindab AS Ragn-Sells (tel 15155); 
Raba 40 (Pääsküla prügila territoorium), 
teenindab AS Ragn-Sells (tel 15155).

Rehvide maaletoojad ja edasimüüjad on 
kohustatud vanu rehve vastu võtma või 
andma infot vastuvõtupunkti asukoha koh-
ta.

Vanu autorehve võetakse vastu 
jäätmejaamades
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LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/lasnamae

LASNAMÄE LEHT
E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Reklaaami tellimine, 
kirjastus ja levi  Päike OÜ 
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

Päästenõustaja aitab sind veebis

Alates 11. veebruarist saab politseid kutsuda 
hädaabinumbrilt 112. See tähendab, et politseil, päästel 
ja kiirabil on nüüdsest ühine hädaabinumber.

Tallinna kesklinnas asuv bar-buffee Nikolay pakub 
ehedaid Vene meistrite pirukaid 

Jaanika Palm
Päästeamet
Põhja 
päästekeskuse 
ennetustöö büroo 
juhtivspetsialist

Alates eelmise aasta novembrist alustas 
Päästeametis tööd päästenõustaja Jaanika 
Palm, kelle ülesanne on pääste ennetus-
töö korraldamine veebis. See tähendab, et 
inimesed saavad tule- ja veeohutusalaseid 
nõuandeid ja kasulikku informatsiooni 
veebikeskkondades, kus nad liiguvad - 
Facebook, Twitter, foorumid, kommen-
taariruumid. Lisaks vastab päästenõustaja 
igapäevaselt online´is inimeste päästealas-
tele küsimustele. 

Kuidas sind veebis on vastu võetud?

Väga hästi on vastu võetud ning mul on 
hea meel, et inimesed tõesti tunnevad mu-
ret oma kodude tuleohutuse pärast ning ta-
havad asju õigesti teha. Näiteks küsitakse, 
kuhu tuleks vinguandur paigaldada ja kust 
leiab kvalifikatsiooniga korstnapühkija, 
aga on ka keerulisemaid küsimusi.

Mis on keerulisemad küsimused?

Päris palju küsitakse nõu, kui hoone on 
ehitamisjärgus või renoveeritakse eluruu-
me, et hoonele kasutusluba taotlema ha-
kates ei oleks ebameeldivad üllatusi. Väga 
spetsiifilised küsimused on keerukad ning 
nendele vastamisel on mulle suureks abiks 
kolleegid insenertehnilisest ja tuleohutus-
kontrolli büroost ning menetlusbüroost.

Kes on sinu sihtgrupp?

Minu sihtrühm on eelkõige need inimesed, 
kes liiguvad igapäevaselt veebis, soovi-
vad leida infot ning ka suhelda veebis. 
Foorumite ja kommentaariruumide kaudu 
loodan jõuda konkreetse infoga konkreet-
se sihtgrupini, näiteks Perekooli foorumi 
kaudu teavitada lapsevanemaid väikelapsi 
ähvardavatest ohtudest veekogu ääres ning 
näiteks reisifoorumites jagada infot, kui-
das ujuda ohutult kasvõi ookeanis.

Kuidas sinuga kontakti saab?

Minuga suhtlemiseks on mitmeid või-
malusi, näiteks rääkida online´is või jätta 
sõnumeid Facebookis. Inimesed, kel pole 
Facebooki kontot, aga tahaks samuti ohu-
tusinfoga kursis olla, leiavad selle Twitte-
rist, ilma et peaksid omale konto tegema. 

Inimesed, kes armastavad anonüümseks 
jääda, saavad minult nõu küsida kodutu-
leohutuks.ee lehel. Päästeameti kodulehelt 
leiab ka kõik minu kontaktid.

Miks veebis ennetustöö tegemine on va-
jalik?

Tänapäeva elu ongi suures osas veebi koli-
nud. Ma usun, et veebi kaudu on mul või-
malik inimestele ennetusteemadega lähe-
male pääseda ning neid ohutusteemade üle 
mõtlema panna. Tegelikult on ju ohutuse 
tagamine lihtne, aga selle peale peab aeg-
ajalt mõtlema. Kasvõi lihtsate näpunäide-
te jagamine inimestele, näiteks, et küünal 
peaks olema kõrgemas küünlatopsis, kui 
peres on kass, kes võib selle ümber ajada. 
Sellise info edastamiseks ei tee ju kampaa-
niat või ei saada pressiteadet, aga nii õnne-
tused just juhtuvad – ootamatutest asjadest 
ootamatul ajal.

Päästenõustaja leiate: 
Facebookis 
www.facebook.com/paastenoustaja  
Twitteris
https://twitter.com/Paastenoustaja_  
Kodu tuleohutuks veebist 
www.kodutuleohutuks.ee 
Päästeameti kodulehelt 
www.paasteamet.ee

Ühtse hädaabinumbri 112 kasutusele võt-
misega muutub abi kutsumine inimesele 
lihtsamaks, sest meeles tuleb pidada ai-
nult ühte numbrit, millega saab kutsuda 
nii kiirabi, päästjaid kui ka politseid või 
mitut abiosutajat korraga. Tavaolukorras ei 
ole numbril 112 ootejärjekorda, sest töötab 
kõnede ülevoolu süsteem ehk kõnele vas-
tab esimene vaba päästekorraldaja ükskõik 
millises Häirekeskuse piirkondlikus kesku-
ses. Kõik Häirekeskuse päästekorraldajad 
on välja õpetatud teenindama kõigi kolme 
valdkonna – kiirabi, pääste ja politsei hä-
daabikõnesid. Numbril 112 helistajad posit-
sioneeritakse automaatselt, millega lüheneb 
see aeg, mis varasemalt kulus asukoha täp-
sustamisele.

Üleminekuperioodil ei jää politsei senine 
number 110 tummaks, vaid suunatakse au-
tomaatselt edasi Häirekeskusse, kus kõiki 
operatiivset abi osutavaid jõude juhitakse 
ühest töösaalist, mis võimaldab vajadusel 
suunata kõik operatiivtalitused üheaegselt 
sündmuskohale. Number 110 kaob kasutu-
sest peale pikemat üleminekuperioodi, kui 

selle kasutamine on jõudnud miinimumini.

Vaatamata kõikidele uuendustele jääb 
hädaabinumbri 112 kasutajatele kehti-
ma palve:
• nii põhjalikult, kui võimalik kirjeldada 

sündmust
• teatada võimalikult täpne sündmuse 

toimumise koht
• kuulata saadavaid juhiseid
• vastata küsimustele

Kõik eeltoodu kergendab päästekorraldaja 
tööd ja võimaldab kiiremini otsuseid vastu 
võtta.
Lisaks on Häirekeskuses loodud teenus 

SMS-112, mille kaudu saavad kuulmis- ja 
kõnepuuetega inimesed saata eesti ja vene 
keeles hädaabisõnumeid politsei, kiirabi 
või päästjate appi kutsumiseks numbrile 
112. Täpsema informatsiooniga teenuse 
SMS-112 kohta saate tutvuda Häirekeskuse 
kodulehel http://www.rescue.ee/.

Hädaabinumbri 112 kasutamine on ta-
suta nii helistamisel, kui ka SMS teenuse 
kasutamisel.

Kurikaeltele, kes hädaabinumbri 112 ka-
sutamisega nalja soovivad teha teatame, et 
antud tegevus on karistatav väärteokorras 
Karistusseadustiku § 278 alusel (eritalitus-
te vale väljakutsumine), mis võib endaga 
kaasa tuua kas rahatrahvi või aresti ja mis 
veelgi tähtsam, sellise tegevuse tõttu võivad 
kellegi elu, tervis ja vara päästmata jääda.

Piirkonnapolitseinik Bert Põder
Piirkonnapolitseinik 
Vladislav Grigorjev
Ida-Tallinna konstaablijaoskond
Ida-Harju politseijaoskond

Venemaalt pärit originaalretseptide jär-
gi käsitsi valmistatud täidisega pirukad 
on ainulaadne võimalus maitsta filmi-
dest ja multifilmidest tuttavaid suuri 
ümmargusi küpsetisi, mille eripäraks 
on naturaalsus, paks täidisekiht ja õhu-
ke tainas. Just selliseid ehedaid maitseid 
pakutakse Tallinnas Gonsiori 10 asuvas 
bar-buffees Nikolay.

Nikolay pagarid küpsetavad oma pirukaid 
ainult naturaalsest ehedast toorainest – 

liha ja kalaga, köögiviljade ja marjadega. 
Kohapeal tükeldatakse kana ja lõhe, sega-
takse marjad kohupiimaga ning hakitakse 
värsked juurviljad. Magusatesse pirukates-
se pannakse ainult naturaalseid marju, mit-
te moosi. Pagarite uhkuseks on kihitatud 
pärmitainas, mille retsepti hoitakse kiivalt 
salajas. 

Pirukate valik on lai. 26 sordi seast leiab 
igaüks endale meeldiva: lihaga, kalaga, 
kapsaga, spinati-fetaga, kartuli-seenega, 
kalkuniga, sibula ja munaga või hoopis 
magusa kirsi-, vaarika-, mooni- või sidru-
nipiruka. Pirukaid küpsetatakse iga päev 
alates kella kuuest hommikul ja ühe piru-
ka küpsetamine tähendab keskmiselt neli 
tundi käsitööd. Iga pirukas on kaunistatud 
isesuguse mustriga, mis on samuti puhas 
käsitöö. Mitte kunagi ei müüda Nikolays 
eilseid pirukaid, vaid kogu toodang on 
värske ja südamega küpsetatud.

Bar-buffee Nikolay on aadressil Gonsio-

ri 10 (endises Leiburi esinduskaupluses) 
külastajatele ahjusooje pirukaid pakkunud 
juba ligi kaks aastat. Aastate jooksul on 
kohvikul välja kujunenud oma klientuur, 
kes käivad pirukaid kohapeal söömas 
ning tellivad 1 kg, 1,5 kg või 2 kg piru-
ka tähtpäevaks koju või kontorisse. Piru-
kaid saab tellida internetis www.nikolay.
ee või telefonil 673 2060 täpselt valitud 
kellaajaks. Tellitud küpsetistele võib tulla 
ise järele, aga saab tellida ka kojutoomise. 
Piruka kilohinnaks on 12-22 eurot, sõltu-
valt valitud täidisest.

Nikolays saab ka muud: peale tavapära-
se supi, pudru, omleti ja salatite on me-
nüüs käsitsi valmistatud pelmeenid ja 
vareenikud ning naturaalne kohapeal teh-
tud jõhvika-, pohla- ja kirsimorss.

Pirukate tellimine ja kohaletoomine 
kella 9-20 telefonil 673 2060, internetis 
www.nikolay.ee või kohapeal aadressil 
Gonsiori 10.

17. aprillil linastub Eesti kinodes täispikk 
dokumentaalfilm „Sipelgapesa“, mis ju-
tustab elust ühes tuntud Lasnamäe garaaži-
kompleksis. 29. aprillil kell 18:00 toimub 
filmi seanss Lindakivi Kultuurikeskuses 
(pileti hind 2-4€). Filmi ideest ning selle 
loomise protsessist rääkis meie ajalehele 
režissöör Vladimir Loginov. 

Kuidas tekkis idee sellist filmi luua? 
Miks sa arvasid, et garaaži kasutajate 
elu võib olla huvitav?
Ma elasin Lasnamäel enam kui 15 aastat. 
Tunnen seda linnaosa ning selle elanikke 
väga hästi. Kord istusime operaator Maks 
Golomidoviga kohvikus ning ta jutustas 
oma garaažist, mis asub Lasnamäe linna-
osa serval. Rääkis, kui palju huvitavaid 
inimesi seal ringleb ning millised uskuma-
tud lood seal toimuvad. Otsustasime sõita 
kohale ja vaadata ning arvasime koheselt, 
et see on uue dokumentaalfilmi jaoks väga 
huvitav teema. 
Minu isal oli samuti garaažiboks suures 
garaažikompleksis. Lapsepõlves oli minu 
jaoks väga huvitav, millega ta seal näda-
lavahetustel tegeleb. See lapsepõlvest 
pärit huvi oli samuti oluliseks lähtepunk-
tiks. Üldiselt arvan, et dokumentaalkino 
missiooniks on filmida ümbritsevaid 
inimesi, fikseerida reaalsust ning mõtiskel-
da loominguliselt selle üle.

Filmisite kolm aastat. Kas tekkis ka 
probleeme intervjuude ja filmimise 
protsessiga, kuidas suhtusid inimesed 
kinogruppi?
Kui alustasime filmimisega, siis me loo-
mulikult ei arvanud, et kogu protsess kes-
tab kolm aastat. Kuid dokumentaalkino 
nõuab aega. On vaja, et inimesed, keda me 

filmisime, harjuksid kaameraga. Et nende 
käitumine muutuks maksimaalselt tavapä-
raseks, et nad ei reageeriks kaamera peale, 
vaid lihtsalt elaksid oma elu. Üritasime 
intervjuusid mitte võtta ning oma peatege-
lastest mõnevõrra distantseeruda, et nende 
käitumist mitte mõjutada. Me lihtsalt jäl-
gisime nende elu ja aeg ajalt vajutasime 
kaamera REC-nuppu. 

Kas saab öelda, et see, mida te nägite, 
iseloomustab venelasi Eestis? 
See pole saladus, et Lasnamäe on „vene-
keelne“ linnaosa. Me ei püstitanud enda-
le eesmärki segmenteerida inimesi nende 
rahvuse järgi. Üks meie peategelastest – 
valvur Viktor – on rahvuselt eestlane, kuid 
valdab vene keelt. Vastasel juhul vaevalt 
suudaks ta töötada garaažis, kus peamiseks 
suhtluskeeleks on vene keel. 
Ei tahaks üldistada, et see, mida nägime, 
iseloomustab venelasi Eestis. Film räägib 
pigem tavaliste inimeste elust, tavapäraste 
inimlike soovidega, unistustega. Inimes-
test, kes räägivad „reaalses“ filtreerimata 
keeles. Võib olla mõnele tundub selline 
keel kinos demonstreerimiseks mittesobiv, 
kuid meie tegime dokumentaalfilmi, kus 
oluline on suhete tõde ning arvasime, et 
oleks ebaaus reaalsust ilustada.

Millised on edasised loomingulised plaa-
nid?
Praegu algab filmi linastus. Rahvusvahe-
line esilinastus toimub ühel suurimal do-
kumentaalkino festivalil Visions du Reel 
(Šveits). Meie film pääses põhikonkurssi, 
mida on päris keeruline saavutada. Tava-
liselt tuleb festivalile ligi 2000 filmi ning 
vaid 50 neist pääsevad konkursi program-
mi. 

„Sipelgapesa“ – esimene 
Lasnamäe elanikele 
pühendatud dokumentaalfilm.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 23. märtsi 
2015 istungil korraldusega nr 438-k alga-
tada Sepise tn 9 // Valukoja tn 8 ja Sepise tn 
8 kinnistute detailplaneeringu koostami-
ne. Planeeritava maa-ala suurus on 1,85 ha. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
ärimaa sihtotstarbega Sepise tn 9 // Valukoja 
tn 8 kinnistule ehitusõiguse määramine kahe 
kuni 13 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
galeriiga ühendatud ärihoone ehitamiseks 
ning Sepise tn 8 kinnistu sihtotstarbe muut-
mine tootmismaast ärimaaks ja ehitusõiguse 
määramine kuni 5-korruselise parkimishoo-
ne ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus 
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, 
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põ-
himõtteline lahendus.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress 
Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja 
on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 
10151 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtes-
tab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse 
väljak 7, 15199 Tallinn).
Samuti otsustati mitte algatada Sepise tn 
9 // Valukoja tn 8 ja Sepise tn 8 kinnistute 
detailplaneeringu keskkonnamõju stratee-
gilist hindamist. 

Detailplaneeringu algatamise ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Kesk-
konnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 
14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 
kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris 
aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 01. aprilli 
2015 istungil korraldusega nr 495-k keh-
testada Priisle tee 2 kinnistu detailplanee-
ring.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 02. aprilli 
2015 istungil otsusega nr 52 tunnistada keh-
tetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 
korraldusega nr 1474-k kehtestatud „Betoo-
ni tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneering” 
Betooni tn 7a (positsioon 1) ja Silluse tn 13 
(positsioon 3) kinnistute osas.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus teatab:
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 
54 I korruse infosaalis toimub Sepise tn 9// 
Valu-
koja tn 8 ja Sepise tn 8 kinnistute detail-
planeeringu eskiislahenduse ja lähteseisu-
kohtade avalik väljapanek alates 21.aprillist 
kuni 29. aprillini 2015 ja avalik arutelu toi-
mub 30.aprillil 2015 kell 16.00 Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54  II korruse 
saalis ruum 203. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
ärimaa sihtotstarbega Sepise tn 9 // valukoja 
tn 8 kinnistule ehitusõiguse määramine kahe 
kuni 13 maapealse ja 1 maa-aluse korruse-
ga galeriiga ühendatud ärihoone ehitamiseks 
ning Sepise tn 8 kinnistu sihtotstarbe muut-
mine tootmismaast ärimaaks ja ehitusõiguse 
määramine kuni 5-korruselise parkimishoo-
ne ehitamiseks. Sepise tn 9// valukoja tn 8 
ja Sepise tn 8 kinnistute detailplaneeringu 
eskiislahenduse jooniste ja seletuskirjaga 
saab tutvuda Tallinna planeeringute registris 
aadressil https://tpr.tallinn.ee/

DETAILPLANEERINGUD LASNAMÄEL



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

KUULUTUSED
Üürin omanikult korteri. Tel. 5089052

Vannide emailimine, 5570877

ATKO Liinid pakub tööd bussijuhi ametikohal Harju 
maakonna liinide teenindamisel. Info tel: 6272713

Müüa LOOMASÕNNIKUT 7T-150€, 15T-220€, 
MULDA, KILLUSTIKKU ja LIIVA. Tel. 56971079, 
e-mail: taluaed@hot.ee

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

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

Nostalgiakaup ostab vanavara. 5140618

VANNIDE RESTAUREERIMINE. SANTEHNIKA 
55552203

Jäta kevadväsimus koju, tule puhkama
Parim ravi kevadväsimuse vastu on mõ-
nus kosutav puhkus. Eesti inimene vajab 
pika talve järel vaheldust, et laadida oma 
akusid. Olgu lihtsalt üleväsimus ja stress 
või mõni tõsisem tervisehäda – puhkus 
Värskas aitab alati!
Värska kuurort erineb kõigist teistest selle 
poolest, et see on ehitatud otse mineraalvee 
allikate lähedusse. Mineraalvesi ühes koha-
liku ravimudaga annavad maailmas ainu-
laadse koosluse. Lisaks ravivannidele saab 
mineraalvett Värskas nautida nii mõnedes 
veekeskuse basseinides kui ka joogiks.
Meie puhkuse mõju on teaduslikult tõestatud. 
2012–2014 a. teostati Eesti  SPA-des uuring 
osteoartroosi haigetele. Analüüsiti  kuurort-
ravi toimet. Uuringus selgus, et kõige pare-
maid tulemusi  andis just Värska ravipakett.

Pakume sobivaid pakette nii noortele, laste-
ga peredele kui ka pensionipõlve nautijatele.  
Maikuus täitub Värska Sanatooriumil 35 
tegutsemisaastat ning seetõttu on sünnipäe-
vakuul ka erihinnad:
• Päev Värska kuurordis
hinnaga al. 30 € (tavahind 42 €) inimene

• Aktiivne puhkus (5 päeva) 
hinnaga al. 190 € (tavahind 285 €) inimene

• Klassikaline ravipakett (7 päeva) 
hinnaga al. 275 € (tavahind 330 €) inimene

Meeldiva puhkuse saad broneerida
e-posti info@spavarska.ee või 
telefoni teel 799 3901

Eripakkumised kehtivad kuni 20.06.2015 
või kuni vabu kohti jätkub!

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. 

Omniva on 
Eesti Posti 
uus nimi

 Tule meie toimekasse ja 
usaldusväärsesse meeskonda

Lasnamäe kandekeskusesse

REKLAAMIKANDJAKS 
Tööpäevad E-R, graafiku alusel 

umbes 16 tundi nädalas

Lisainfo telefonil 
6643684

Kandideerimiseks saada oma CV 
aadressile cv@omniva.ee

AS Paljassaare Kalatööstus 
pakub tööd  

LIINITÖÖLISTELE 
Nõudmised kandidaadile
• Soov ja suutlikus teha intensiivset tööd
• Täpsus, korrektsus ja kohusetundlik suh-

tumine oma tööülesannetesse
• Valmisolek vahetustega tööks (8h,12h)  sh 

öised vahetused
• Eriti on oodatud kandideerima naised!

Meie pakume:
• Väljaõpet kohapeal
• Pikaajalist töösuhet
• Töötajate vedu liinil Maardu-Lasnamäe-

Paljassaare
Asume aadressil  Paljassaare tee 30, Tallinn. 
Info telefonil  5209464

Mahtra Hostel

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

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

Soovid oma ettevõtet, teenust või toodet reklaamida, 
siis Lasnamäe Leht on selleks parim võimalus! 

1/48 lk 69 x 30 mm, hind 25 € 
Tellimine: Tel: 602 7774, 5645 4308 

E-mail: info@lasnamaeleht.ee 
www.lasnamaeleht.ee
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            Laupäeval 9. mail kell 13.00Laupäeval 9. mail 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!

Uuendused ja värsked uudised Laven-
del Spa Hotellist ei lõpe. Nii nagu Viim-
sigi on pidevas uuenemises, soovib ka 
Lavendel hotell ajale mitte jalgu jääda. 
Maikuu toob kaasa lausa kaks muudatust. 
Viimsi rahvale tuntud ja tublisti poolehoidjaid 
võitnud Lavendel Café teeb alates maikuust 
läbi uuenduskuuri. Need, kes on leidnud tee 
kohvikusse, ei pea tulevikuski pettuma. Mai 
alguspäevadest alustab kohviku Lavendel 
Café ruumides tegutsemist populaarsust ko-
gunud restoran „Talleke ja Pullike“. Rahva 
suhtumist ja hinnangut näitab seegi, et resto-
rani „Talleke ja Pullike“ menüü nautimiseks 
on mõistlik lauad aegsasti broneerida. Ooda-
tud on kõik – nii endised kui ka uued Lavendli 
kliendid.
Endiselt on oodatud külastajad, kes hinda-

vad mõnusalt koduseid kõhutäisi Laven-
del Café lõunabistroos. Bistroo on avatud 
argipäeviti kella 11:00-st kuni 15:00-ni.  
Need, kes siiani on sammud seadnud on 
Lavendlisse hõrgutavate kookide-küp-
setiste mekkimiseks, saavad Lavendel 
Café kondiitrite toodangut kaasa osta 
ning tellida Viimsi Marketi toidupoest. 
 
Teine tore uudis puudutabki Viimsi Marketit, 
mis maikuu keskel avab oma uksed  uuenenud, 
avara ning kaasajastatud väljanägemisega. 
Lähiümbruses kerkivate ja peatselt avatavate 
suurpoodide seas on Viimsi Market kui hea ja 
oma kodupood. Klientide mugavuse huvides 
saab Viimsi Marketi kauplus ruumi juurde ja 
müügipind laieneb. Rikkalik valik Lavendel 
Café kokkade poolt valmistatud roogi on en-

diselt kliente ootamas  kulinaarialetis - kala- ja 
lihatooted, erinevad salatid ja suupisted. Nen-
de kvaliteedis ja maitses ei pea pettuma, Viim-
si Market pakub oma klientidele värsket toidu-
kaupa, mis valmistatud kvaliteetsest ja ausast 
kohalikust toorainest. Esiletoomist vääriv tõ-
siasi on seegi, et kõik kulinaarialetis pakutav, 
kohapeal valmistatu, ei sisalda mitte mingisu-
guseid säilitusaineid ega konservante. Suvele 
vastu minnes laieneb omatoodangu valik veel-
gi ja see peaks eriliselt rõõmustama  grillimi-
sest lugu pidavaid kliente. Ning loomulikult 
iga päev Lavendli pagarite käte alt tulevad 
värsked leivad-saiad ja erinevad pirukad!  
Viimsi Marketis müüdavat Lavendel Café 
kokkade omatoodangut võib teatud mõttes 
isegi võrdsustada mahetoodanguga, millele 
saab anda garantii, et see ei sisalda lisaaineid, 

millega võiks kahjustada klientide ja ostjate 
tervist.

Kauplus Viimsi Market pakub oma 
klientidele väga laia valikut mahetoo-
teid ja ökotoitu ning kaupluse sortimen-
ti lisandub ka Mahe Marketi toodang. 
Viimsi Market on mugav ja mõnus kauplus, 
kus saab kiirelt sooritada vajalikud ostud ko-
duse toidulaua katmiseks. 

Kõik head pakkumised on üleval Viimsi Mar-
keti kodulehel www.viimsimarket.eu

Viimsi Market asub aadressil Sõpruse tee 9, 
Haabneeme, Viimsi vald. Võta meiega ühen-
dust helistades telefonile +372 58 092 561 
või kirjuta toit@viimsimarket.ee

UUDISEID LAVENDLIST

Selle kupongi esitamisel
soodustus 30%
kuni 31.05.2015

OLEME AVATUD 
IGA PÄEV 7.30-20.00

 Tellimine ja info
 WWW.AHJUPALA.EE
 Tel. +372 5650 0967

Spordiklubi „Newox“  korraldab Lasnamäe  
linnaosa territooriumil linnalaagri 

10 –  13 aastastele noortele  04. – 15. 
juunini Lasnamäe linnaosa territooriumil, 
kus põhitegevusteks on vaba aja veetmine 

sportlikult ja erinevad puhkusevormid. 

15. – 22. juunini korraldab sk. Newox“ 
sportmängude laagri  Pärnus, kus on kavas 

erinevad treeningud, tutvumine Pärnu 
linna vaatamisväärsustega ning Pärnu 

Terviseparadiisi külastamine jne. 
Kohtade arv piiratud. Info 5049790

Merka-tex OÜ
Müük tootjalt suurte allahindlustega: 

tekkid, padjad, voodikatted, voodipesu, 
madratsid, madratsikatted. Erinevad 

värvid, väga hea kvaliteet.
Hulgi ostjatele ja juriidilistele isikutele – 

erilised soodustused. Tel. +372 55 699 666.
Aadressid:  Lootsi 8, “Lootsi keskus“, 2 
korrus  - alates 24.04.15 kuni 1.06.15 ja 

Mustamäe tee 12, 2 korrus - alates 1.05.15 
kuni 1.06.15
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MÜÜGIL 120 MUDELIT KOGU PERELE

Vaata  www.author.ee 

2014 MUDELID - 20% SOODSAMALT

LASTERATASTEL ÜLEKAALUKALT PARIMAD HINNAD TALLINNAS!
TROPHY 26”

INSTINCT CLASSIC ASL

800 € 390 €

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

290 €290 €

1190 €

270 € 320 € 300 €

600 €

150 €
238 €238 € 225 € 280 € 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

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menet-
lusse Aktsiaselts METAPRINT (registrikood: 
10000573, aadress: Suur-Sõjamäe 30, Tallinn) 
17.03.2015 esitatud keskkonnakompleksloa 
taotluse nr 24863-5. Keskkonnakomplekslu-
ba taotletakse Harju maakonnas, Tallinnas, 
Suur-Sõjamäe 30, 30r, 30p ja Väike-Sõja-
mäe 17, 19, 21 (registriosa nr: 7666901; 
7667001; 8028701; 25920801; 25920801; 
25920801; katastritunnus: 78403:314:2450; 
78403:314:2460; 78403:314:2440; 
78403:314:0155; 78403:314:0156; 

78403:314:0157) asuvale käitisele.
Kompleksluba taotletakse tulenevalt tööstus-
heite seaduse § 19 lg 2 p 9 ja lg 3 ning Vabarii-
gi Valitsuse 06.06.2013 määruse nr 89 § 12 p 
1, mis sätestab kompleksloa kohustuse ainete, 
esemete või toodete pinnatöötlusele orgaani-
liste lahustite kasutamisega, näiteks viimist-
lemine, trükkimine, katmine, rasvaärastus, 
veekindluse tagamine, kruntimine, värvimine, 
puhastamine või impregneerimine orgaanilis-
te ainete kuluga üle 50 tonni aastas või üle 
150 kilogrammi tunnis. Käitises kasutatakse 

toodete pinnatöötlusel orgaanilisi lahusteid 
enam kui 50 tonni aastas. Käitises valmista-
takse aerosoolpudeleid ja plekki, mis on kae-
tud lakitud trükiga. Käitises on üks lakiliin ja 
kaks trükiliini. Lisaks on käitises 3 maagaa-
sil töötavat katelt olmeruumide kütmiseks ja 
sooja vee saamiseks. Ühest katlast saadavat 
soojust kasutatakse ka keevisõmblusele laki 
ja pulbri peale kandmiseks. Käitises aastane 
tootmismaht on 21 500 tonni lehtmetalli tööt-
lust. Käitises ülesseatud tootmisvõimsus on 
72 000 tonni lehtmetalli töötlust aastas. Käi-

tise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas, 
8760 tundi aastas. Käitis on tegutsenud alates 
2000. aastast.
Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude 
asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik 
tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 
regiooni Harju kontoris Viljandi mnt 16, 
Tallinn (kontaktandmed: 674 4806, maigi.
paaren@keskkonnaamet.ee). Taotlus on di-
gitaalselt kättesaadav ka Keskkonnaameti 
dokumendiregistris aadressil http://sadr.kesk-
konnaamet.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
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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.

 

 
 

 

 

 
 

 

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/brutos! 

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


