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23. aprillil toimus Jüriöö pargis Jüriöö 
ülestõusu aastapäeva tähistamine. Üri-
tus oli elamusterohke: hobustel saabus 
võidutuli, aupaukude saatel süüdati 
lõke, sõna võtsid poliitikud, sõjaväe-
lased ja Eesti avaliku elu tegelased, 
taustaks mängis orkester ning esines 
meeskoor. 

Piduliku tseremoonia järel pakuti külalistele 
sõdurisuppi ja kuuma teed.

Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäitja Jaa-
nus Riibe pälvis Jüriöö ülestõusu 672. aasta-
päeva tähistamisel Jüriöö Tähe. Jüriöö Pargi 
aumärkidega tunnustatakse ühiskonnatege-
lasi, kes on kaasa aidanud Jüriöö pargi aren-
gule ja rahvuslike aadete propageerimisele.

Tallinn käivitas piloot-
projekti omastehooldaja 
asendusteenuse  
osutamiseks

Teenuse eesmärk on omastehooldajate hool-
duskoormuse vähendamine lühiajalise puh-
kuse ja vaba aja võimaldamiseks, näiteks 
mõned tunnid asjaajamiseks pangas, arsti 
külastamiseks, juuksuris käimiseks jmt.

Teenust osutatakse hooldajaks määratud isi-
kutele ja muudele suure hooldusvajadusega 
isikute hooldajatele hooldatava kodus. Tee-
nus on omastehooldajale ja hooldatavale 
tasuta, kulud tasub Tallinna Sotsiaal- ja 
Tervishoiuamet. Teenust osutatakse kõigil 
nädalapäevadel kell 07.00-22.00.

Teenuse saamiseks tuleb omastehooldajal 
pöörduda teenuseosutaja poole, kelleks on 
MTÜ Koduhoolduskeskus Certis. Teenu-
se sisu on välja töötatud koostöös Tallinna 
omastehooldajate tugigrupi liikmetega. 

Lisainfo: Koduhoolduskeskus Certis, 
www.certis.ee, Jaanika Luus - teenuse 
koordinaator tel 522 8938, e-post: jaani-
ka.luus@certis.ee

15. mail, korraldas Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus Tallinna päeva raames Kivila 
pargis 3845 suvelille istutamise. Rah-
varohkel üritusel said kõik huvilised 
üheskoos rajada kauni ning värvilise 
lillepeenra.

Üritus toimus Kivila tn 42 kinnistu kõrval. 
Kõik vajalikud töövahendid lillede istuta-
miseks olid kohapeal ning töid juhendasid 

kogenud spetsialistid.

Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäitja 
Jaanus Riibe sõnul pakkus lillede istutami-
ne lõbusat ja kasuliku ajaveetmist nii täis-
kasvanuile kui ka lastele. Kaunis peenar 
hakkab ilustama parki kogu suve jooksul 
ning meelitab kohale nii linnaelanikke kui 
ka külalisi. „Meie linnaosas on mitmeid 
ilusaid ning omapäraseid parke ja me otsi-

me pidevalt võimalust anda 
neile lisaväärtust. 

Käesoleval aastal on kavas 
alustada ka Kivila pargi 
viimase ehitusetapi tööde-
ga, mille käigus rajatakse 
juurde kergliiklusteed ja 
valgustus“, lisas Riibe.

TPIK pakub 
kogemusnõustamise 
teenust puuetega laste ja 
noorte peredele

Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks 
on ennetada puuetega laste ja puuetega 
noorte vanemate sotsiaalsete ja vaimse 
tervise probleemide teket, aidates seeläbi 
parandada nende perede toimetulekut ja 
tõsta elukvaliteeti, soodustada laste ja 
noorte kasvuks ja arenguks vajaliku per-
ekeskkonna kujunemist.

Tallinna elanikele pakub kogemusnõusta-
mise teenust Tallinna Puuetega Inimeste 
Koda, kus Vabaühenduste Fondi rahas-
tatud projekti käigus koolitati eesti ja vene 
keelt kõnelevad vabatahtlikud kogemus-
nõustajad, kes on ise puuetega laste ja 
noorte vanemad. 

Kogemusnõustamise teenus on Tallinna 
linna elanikele tasuta. 
Kogemusnõustamise kohta saab rohkem 
informatsiooni aadressilt 
http://tallinnakoda.ee/1,196. 

Teenusele saab registreeruda esmaspäeviti 
ja kolmapäeviti 9:00-11:00 ning reedeti 
16:00-18:00 koordinaatori Anu Väli num-
bril 58849965 või e-maili aadressil koge-
mus@tallinnakoda.ee

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. mai seisuga Lasnamäel 118 386 inimest, võrreldes aprillikuuga kasvas elanike arv 58 inimese võrra.

Lasnamäel tähistati 
Jüriöö ülestõusu 
672. aastapäeva

Kivila pargis toimus traditsiooniline suvelillepeenra rajamine

Laupäeval, 23. mail tähistab linna-
pood LIPO oma esimest sünnipäeva.

Mullu 21. mail avatud LIPO sünni-
päevapidu kestab kella 9-18.
Sünnipäeval pakutakse lisaks toidu-
kaupadele ka mitmesuguseid sood-
said käsitöökaupu, tööstuskaupu, 
toiduaineid ning värskeid aiasaadu-
si. Meeleolukal kontserdil esinevad 
juba varasemalt lasnamäelaste tutta-
vad Genny ja Sergei Voronov.

Lapsi lõbustavad batuut, hobused ja 
kartautod. Seega jagub meelepärast 
tegevust kogu perele.

+ ERILEHT NOORTELE
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MUUSIKAFESTIVAL „VIKERKAAR“ 2015

Paekaare gümnaasiumis toimus ohutusteemaline 
viktoriin-mäng

LINNAOSAVANEMA VEERG

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!
On lõppemas kevade viimane kuu, ees seisab aktiivseim aeg – meie lühike suvi, 
mille kestel tuleks teha head tööd, kuid samuti ka hästi puhata.  Meie linnaosa valit-
suse jaoks on kevad-suvine periood alati olnud sisustatud igasuguste tegevustega, 
üritustega ja plaanide tegemisega.

Mai on traditsiooniliselt heakorrakuu ning käesoleval aastal osalesid Lasnamäe ela-
nikud talgutel eriti aktiivselt, koristades ja puhastades meie linna. Tänan kõiki, kes 
ei jäänud ükskõikseks ning aitasid selles olulises ettevõtmises!

Lõpule on jõudmas ka õppeaasta ning Lasnamäe linnaosa valitsus jätkab mitme-
aastast traditsiooni toetades mittetulundusühinguid laste suvelaagrite korraldamisel 
meie linnaosa koolide juures. Eraldame meie eelarvest vahendeid laste toitlusta-
miseks, kes laagris olles saavad võimaluse rikastada oma vaba aega mitmekesiste 
tegevustega. Tänu linnaosa valitsuse finantseerimisele on laste laagris viibimine 
lastevanemate jaoks soodsam. 

Igal aastal ootavad lasteaedade kasvandikud ning kooliõpilased suve saabumist 
ka seetõttu, et mais toimuvad traditsiooniliselt nende osavõtmisel kontserdid ja 
festivalid, mis tõmbavad joone alla pika õppeaasta õppetegevusele. Nendeks on 
lasteaedade Laulupidu (14.05), festival „Ema, kallis ema“ (07.05), Lasnamäe muu-
sikakooli klaveri eriala õpilaste lõpukontsert (09.05) ning ka terve rida teisi üritusi. 

Ärgem unustagem ka meie sportlikku elu. Lasnamäe linnaosa valitsus korraldab 
juba kuuendat korda kursuseid noortele jalgratturitele. Vastavalt liiklusseaduse-
le peab jalgratturil vanuses 10-15 aastat liikudes väljaspool õueala olema kaasas 
tunnistus, mis tõendab liikluseeskirjade ning turvalise liikumise reeglite tundmist. 
Kursuste korraldamise viie aasta jooksul laste päevakeskuses on vastava tunnistuse 
saanud 296 õpilast. Mai lõpus lisandub nendele veel 65 noort Lasnamäe elanikku.

Liikumine ja tervislik eluviis on olulised igas vanuses. Üheks kõige kättesaadava-
maks ning efektiivsemaks viisiks oma organismi aktiivsuse toetamisel on skandi-
naavia keppidega kõndimine. Igal aastal korraldab linnaosa valitsus tasuta kepikõn-
ni treeninguid kõigile soovijatele, kusjuures spordivahendeid saab rentida samuti 
tasuta. Sel korral osales viiel treeningul ligikaudu 90 inimest.

Selleks, et igas vanuses Lasnamäe elanikud saaksid tegeleda oma tervise tugev-
damisega linnaosast lahkumata, pöörab linnaosa valitsus päris olulist tähelepanu 
ja eraldab ka vahendeid parkide  ning aktiivse puhkuse alade arendamisele. Juuni 
lõpus ehitatakse valmis pereväljak aadressil Paasiku tn. 3 koos mänguelementidega 
laste jaoks ning trenažööridega täiskasvanutele. Kivila pargis on plaanis aasta teises 
pooles ehitada valmis jalgrattateed ning valgustus. 

Olulisel kohal on linnavõimu jaoks käesoleval perioodil teede ja tänavate remont. 
Lasnamäel on suurimateks objektideks trammiteede ning teekatte rekonstrueeri-
mine Majaka tänaval ja Lubja tõusul, Suur-Sõjamäe tänava kapitaalremont ning 
Ümera tänava taastamistööd. Esimese neist plaanime lõpule viia sügisel, teise juuni 
lõpus ning Ümera tänava remont plaanitakse lõpetada 2016. aasta sügisel. Kindlasti 
tegeleme ka kvartalisiseste teede remondiga. Konkreetsed projektid ning rahasta-
mise mahud tehakse selgeks peale riigihangete läbiviimist suuremate taristu objek-
tide ehitamiseks.

Juuni alguses toimub Ilvese jalakäijate sillale viiva trepi pidulik avamine peale 
remonti. Tööde käigus vahetati välja trepiosad, käsipuud, valgustus, monteeritud 
pandused lapsevankrite ning ratastoolide jaoks. 

Loomulikult peaksid need, kes on teinud head tööd, ka korralikult puhkama! Las-
namäe linnaosa valitsus on juba alustanud ettevalmistust kahe suurejoonelise peo 
– Jaaniöö ning Lasnamäe päeva – korraldamiseks. Need toimuvad tavapärastes 
kohtades: Jaaniöö tule süütame Paevälja platsil ning grandioosne kontsert kohaliku 
ning vene estraadi tähtede osalemisel toimub Lauluväljakul. Rõhutan, et sissepääs 
üritustele on kõigile pealinna elanikele tasuta. 

Soovin teile viljakat ning sooja suve!

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa 
vanema k.t.

Pikaajaline töökogemus koolieelse kasva-
tuse ja õpetamise süsteemis näitab, et laste 
festivalides, konkurssides, kontsertides ja 
teatri etendustes osalevad peamiselt edu-
kad lapsed. Erivajadustega lapsed on tih-
ti vaid vaatajad. Lasteaia õpetajad, kelle 
tööks on erivajadustega laste õpetamine 
ja kasvatamine, teavad, et ka need posid 
ja tüdrukud unistavad artisti rollis laval 

esinemisest ja aplausist. Kahjuks mõned 
lapsevanemad häbenevad oma laste puu-
dusi piirates oma laste suhtlemist teiste 
inimestega.

Tekkinud olukord vajas muutmist. Nii toi-
mus 2014.a. kevadel esmakordselt erivaja-
dustega lastele mõeldud muusikafestival 
„Vikerkaar“. Festivali korraldamise idee, 

mis kuulub Tallinna Lindakivi Lasteaia 
direktorile Tamara Krõssina’le, kiideti 
heaks ja leidis toetust nii korraldajate kui 
ka osalejate seas. Selle aasta aprillis kogu-
nesid juba teist korda Lindakivi Kultuu-
rikeskuses festivali osalejad ja külalised 
Lindakivi, Järveotsa, Ülemiste, Linnamäe 
ja Kajaks lasteaedadest, ning ka Paekaare 
gümnaasiumist, Lasnamäe põhikoolist, ja 

Lasnamäe laste keskusest. 

Noored artistid nautisid 
laval olemist, nende vane-
mad said emotsionaalset 
tuge, vaatajad õppisid ole-
ma tolerantne ja sõbralik. 
Sellel aastal oli festivali 
osalejate arv 255 inimest.

16. aprillis toimus Tallinna Paekaare güm-
naasiumis ohutusteemaline viktoriin-mäng 
„Külas Koer Nublu ja Lõvi Leo“. Kooli 
jaoks on see üritus saanud traditsioonili-
seks, seda korraldati 15. korda ning kõik 
15 korda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
toel. Sel aastal osales üritusel rekordarv 
koole – 13. 

Ürituse põhieesmärgiks oli kokku võt-
ta õpilaste teadmisi ohutusalal, et tagada 
tervise ning elu turvalisust kaasaegsetes 
tingimustes. Üritus toimus kahes etapis. 
Esimene etapp sisaldas liiklus- ning tuleo-
hutusalaseid küsimusi, samuti ka küsimu-
si Rahvusvahelise Punase risti liikumise 
kohta ning eesti- ning venekeelseid ohu-
tusalaseid termineid.

Teine osa oli praktiline – oli vaja õigesti 
selga panna ning esitleda tuletõrjuja töörii-
deid ning ratturi varustust.

Oli tunda, et nii õpilased kui ka õpetajad 
olid tõsiselt ette valmistanud. Žürii pidi 
sel päeval tegema tõsist tööd, sest valida 
parimaid oli keeruline. Laste vastused olid 
samal ajal õiged ning ka huvitavad ning 
teravmeelsed. Praktilise osa sooritasid õpi-
lased suurepäraselt. 

Sel aastal olu võitjate kolmik järgmine:
koht - Tallinna Tõnismäe Reaalkool
koht - Tallinna Paekaare Gümnaasium
koht - Tallinna Pae Gümnaasium

Kõik osalejad ning pedagoogid said osale-

mise eest diplomid, auhindu ning kingitusi. 
Ürituse lõpus toimus Paekaare gümnaasiu-
mi noorte artistide poolt ette valmistatud 
suurepärane kontsert.
Ürituse läbiviimist toetasid: Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus, Põhja Prefektuuri Liik-
lusjärelevalvekeskus, Päästeameti Põhja 
Päästekeskus, Maanteeamet, Eesti Punase 
Risti Tallinna selts.

15 aastat Lasnamäe Muusikakooli

18. aprillil tähistas Lasnamäe Muusika-
kool 15. sünnipäeva Kultuurikeskuses 
Lindakivi.

Kahetunnisel kontserdil esinesid puhkpil-
liorkester ja esmakordselt sümfooniaor-
kester ning väga palju erinevaid ansamb-
likoosseise. Kontserdi esimeses pooles 
esinesid ka muusikakooli sõpruskoolide 
noored muusikud Vilniusest ja Minskist. 
Kohal oli ka helilooja Riine Pajusaar, kelle 
uudisteost esitasid Anita Koševaja ja keel-
pilliorkester.

Päeva lõpetas meeleolukas koosviibimine 
muusikakooli salong-saalis, kus vilistala-
sed meenutasid  õpinguaastaid nii Lasna-
mäe Muusikakooli eelkäijaks olnud 1980. 
aastal avatud muusikaosakonnas Tallinna 

13. Keskkoolis (hilisem Tallinna Laagna 
Gümnaasium) ja 2000. aastal avatud muu-
sikakoolis.
Esimesed 5 aastat jätkati ruumide jagamist 
Tallinna Laagna Gümnaasiumiga ja alates 
oktoobrist 2005 oma majas Punane tn. 69. 
Tänaseks on muusikakoolist kujunenud 
väga heade õpitingimustega kool. 2013. 
aastal tunnistati kool Hea õpikeskkonnaga 
kooliks. 

Muusikakoolis saab õppida 20 erialal. 
Lasnamäe Muusikakoolis õpetatakse ka 
selliseid erialasid, mida teistes Tallinna 
muusikakoolides veel õppida ei saa, nagu 
orelit, süntesaatorit, elektri- ja basskitarri 
ning jazz-klaverit. Muusikakool on varus-
tatud väga heade pillide ja tehniliste õp-
pevahenditega. Solfedžotundides toimub 

õpetamine interaktiivse tahvli vahendusel 
(ainukesena vabariigis). 
Lasnamäe Muusikakool korraldab rah-
vusvahelist klaverifestivali Lustlik klaver. 
Muusikakoolil on välja kujunenud mitmed 
traditsioonilised kontserdid. Vabariigi aas-
tapäeval toimub orkestrite kontsert Linda-
kivis ja solistide ning ansamblite kontsert 
RAT Talveaias. Igal kevadel toimub Õue-
kontsert kooli siseõues. Traditsiooniline on 
ka heategevuslik jõulukontsert, tihe koos-
töö Paepealse lasteraamatukogu ja Tallin-
na Laagna Gümnaasiumi ning teiste laste-
asutustega. Osaletud on ka laulupidudel.

Lasnamäe Muusikakooli õpetajate eesmär-
giks on kasvatada noortes armastust muu-
sika vastu ja anda vajalikud teadmised, et 
valida sobiv huviala või elukutse.

Lasnamäe muusikakooli pillimehed 
kutsuvad Lasnamäe elanikke traditsioo-
nilisele ÕUEKONTSERDILE 25. mail 
kell 17.00 muusikakooli siseõue.

Uusi väikeseid muusikahuvilisi oodatakse 
kooli katsetele 2.ja 3. juunil. Konsultat-
sioonid on 28. mail ja 1. juunil. Täpsem 
info kooli koduleheküljel www. muusika.
tln.edu.ee

Maile Harik
Muusikaosakonna 
ja muusikakooli rajaja 

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 
masslahingud, isikliku ajaloolise riietuse õmblemine, vanusele 7 kuni 26 aastat); / Male (5-12 aastased lapsed); / 

Matemaatika (4-12 klassid); / Füüsika (lisaõpe).

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.

Huviringidesse ning laagritesse registreerimine ja lisainfo telefonidel 6328814, 55567784, 
samuti ka e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee 
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Politsei jaoks on prioriteediks iga peretüli ja 
lähivägivallajuhtum

Põhiseaduse muutmine kohalike omavalitsuste 
valimiste valimisea langetamise eesmärgiga

Olga Ivanova
Riigikogu saadik

Vaatamata sellele, et järjekordsetest vali-
mistest on möödunud vaid 2 kuud, jätku-
vad mängud valijatega peaaegu valimis-
eelse kampaania rütmis. Nimelt toimus 
käesoleval nädalal EV Põhiseadusse muu-
datuste sisseviimist lubava seaduse eelnõu 
lugemine. Eesmärgiks on lubada 2017. 
aastal valimiskastide juurde noori, vanuses 
alatest 16. aastast ehk neid, kes on hetkel 
14 aastat vanad. 

Milleks on see vajalik valitsevale koalit-
sioonile ja reformistidele? 

Esiteks, on see lootus ja soov muuta jõudu-
de tasakaalu Tallinna linnavolikogus. Pole 
juhuslik, et koalitsioonilepingus on eraldi 
punktina kirjas pealinna staatuse reform. 
Koalitsiooni liikmed ei kiirustada selle 
punkti sisu avalikustamisega, kuid kõigile 
on niigi arusaadav, et  keskerakondlaste 
ainuvalitsemine ning nende kasvav toetus 
valijate seas on noorte Reformierakonna 
juhtide jaoks nagu kont kurgus. 

Teiseks, panustavad selle idee autorid ilm-
selgelt sellele, et Eesti noored näitavad 

oluliselt kõrgemat kodanikuaktiivsust ning 
jälgivad suure huviga Eesti meedias ilmu-
vat informatsiooni. Kohalikud venekeel-
sed noored vanuses neliteist kuni kuusteist 
aastat, omakorda, unistavad selles eas 
sageli sellest, et nende tulevik on seotud 
mõne teise Euroopa riigiga. Nad jälgivad 
kohalikul poliitika maastikul toimuvat 
oluliselt vähem, kas huvi puudumise või 
eesti keele ebapiisava valdamise tõttu. 
Suurt mõju avaldavad ka lapsevanemad 
ning nende suhtumine valimistesse. Kui 
täiskasvanud ei näidanud eeskuju kui olu-
line on valimistes osalemine, siis pole vaja 
oodata sellist arusaama noortelt vanuses 
alates 16 aastat. 

Kolmandaks, valitsuse plaanide totaalse 
kriitika taustal kütuse-, alkoholi- ja tuba-
kaaktsiiside ning turismisektori maksude 
tõstmise osas, vajavad reformierakondla-
sed kiiresti mõnd „positiivset“ otsust, et 
vahetada mõnevõrra ühiskonna retoorikat. 
Noortele hääletamisõiguse andmine sobib 
antud eesmärki täitma, kuigi mõningate 
mööndustega.

Ütlesid А, ütle ka B

Keskerakondlased olid algusest peale just 
sellise küsimuse püstitamise vastu. Vali-
misõigus eeldab mitte vaid võimalust oma 
häält ühe või teise kandidaadi eest anda, 
vaid ka võimalust esitada oma kandidatuu-
ri valimistel. Valitsevad parteid aga, muu-
tes selliseid olulisi seadusi nagu põhisea-
dus ja valimisseadus, ei anna sellist õigust 
noortele vanuses alates 16 aastat. Ning 
miks antakse sellist õigust vaid hääleta-
miseks kohalike omavalitsuste valimistel? 

Seega, argumendid noorte meelitamiseks 
aktiivsesse poliitikasse ei pea absoluutselt 
paika. Kogu selle initsiatiivi taga on selgelt 
näha soovi kasutada noori oma poliitilistes 
mängudes.
 
Lisaks, saame me kõik aru, et meie ühis-
konna politiseeritus on niivõrd kõrge, et 
ükski poliitiline partei ei jäta tähelepanuta 
võimalust alustada tööd valijaga juba prae-
gu, kui ta on alles 14 aastat vana. Arvan, 
et iga ema ja isa ei rõõmustaks eriti oma 
lapse aktiivse kaasatuse üle poliitilisse 
kampaaniasse, sest sellises vanuses on 
prioriteediks ikkagi õpingud ja lapse in-
tellektuaalne areng. Kui koolides viiakse 
valimiseelsel perioodil sisse „poliitilise 
hariduse süvendõpe“ pole vaja palju ar-
vata, mis võtmes need toimuvad kui Hari-
dusministeeriumi juhib hetkel mitte lihtsalt 
Reformierakonna liige, vaid partei selline  
esindaja nagu Jürgen Ligi. 

Näeme uuesti selgelt, et valitsevad parteid 
kasutavad kõikvõimalikke meetmeid, ise-
gi põhiseaduse muutmist oma poliitiliste 
ambitsioonide saavutamiseks. Kui ka see 
samm ei aita neil saavutada avaldatud 
eesmärki, siis vägagi võimalik on, et nad 
nõustuvad ka hiljuti EKRE partei esin-
dajate poolt sõnastatud ettepanekuga jät-
ta mittekodanikud valimisõigusest ilma. 
Sest tõesti, võrreldes Lätiga, näib selline 
õigus meie riigis peaaegu imena ning eba-
loogilise erandina. Kuigi hetkel on sellist 
sammu keeruline endale ette kujutada, siis 
aasta-kahe pärast, kui tekib järjekordne va-
litsuskriis, siis kes teab, milleks on refor-
mierakondlased valmis selleks, et võimul 
püsida?

Politsei jaoks on oluline iga peretüliga seo-
tud väljakutse ning nende kohustuseks on 
tulla kohale ka siis, kui keegi osapooltest 
väljakutse annuleerib. Lisaks politseile on 
inimestele koduvägivalla puhul abiks ka 
Ohvriabi ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
sotsiaaltöötajad. 

Esmalt on alati oluline rääkida ausalt ära kõik 
pretentsioonid ja kirjeldada reaalselt juhtu-
nud olukorda, sest see aitab politseiametnikel 
kohapeal välja selgitada, millise süüteoga on 
tegemist ja kuidas kannatanut abistada. Kõik 
konfliktid ei vajagi tegelikult politseinike sek-
kumist ning näiteks suusõnaliste tülide puhul 
on sageli headeks abimeesteks ja nõuandja-
teks Ohvriabi ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
vastava eriala koolituse saanud spetsialistid. 
Samas teavitatakse linnaosavalitsust koheselt 
juhtumitest, kui mõne pere juurde tehakse 
seoses lähivägivallajuhtumiga korduvkutseid.

2014. aastal registreeriti Lasnamäel 1367 
perevägivallajuhtumit, millest 29 olid toime 
pandud lapse suhtes ning 368 laste juures-
olekul. Oma kodust kainenema toimetati 244 
inimest ning koguni 245 korral alustati vägi-
vallajuhtumi alusel kriminaalmenetlust.

Alaealiste lastega perede puhul sekkuvad iga 
lähisuhte vägivallajuhtumi korral koheselt 
noorsoopolitseinikud ning sotsiaal- ja laste-
kaitsetöötajad. Erilist tähelepanu pööratakse 

peredele, kus on lapsi rohkem kui üks. Selles 
valdkonnas on politseile abiks linnaosavalit-
suste juures tegutsevad sotsiaalosakondade 
lastekaitsetalitused, kes on politsei koostöö-
partnerid ja kellega noorsoopolitsei tegutseb 
käsikäes.

Väga sageli vajavad koduvägivalla all kan-
natavad inimesed  rohkem abi kui nad enda-
le ja teistele tunnistada julgevad. Selleks on 
loodud avalik ohvriabiteenus, mille eesmärk 
on säilitada või parandada ohvri toimetuleku-
võimet. Toimetulekuks vajab ohver nii emot-
sionaalset tuge kui ka informatsiooni võima-
liku abi kohta. Õigeaegne abi hoiab ära ohvri 
iseseisva toimetuleku halvenemise ning seda 
ei maksa häbeneda ega karta küsida Sotsiaal-
kindlustusameti ohvriabi osakonna töötajatelt 
kõikides Eesti maakondades.

Õigus ohvriabile on kõigil inimestel, kes on 
langenud hooletuse või halva kohtlemise; 
füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla 
ohvriks. Ohvriabi saab iga inimene, kellele 
on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, 
sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tul-
nud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud 
kriminaalasi. Abi saamise eelduseks ei ole 
kuriteo toimepanemine, vaid kannatanu soov 
ja julgus parandada oma elu kvaliteedi riigi 
poolt pakutavate teenuste abil. 

Ohvriabi töötajate kontaktandmed 

Klientide vastuvõtt: E 9.00-12.00 ja 13.00-
18.00
K, R 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Maardu, Karjääri 11
Anne Jegorova 600 6204
e-post: harju.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Ida-Harju Politseijaoskond, Pinna 4
Riina Laane 600 9059
e-post: tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee                                                                 

LASNAMÄE VAEGKUULJATE TERVISE- JA TEABEPÄEV 
kolmapäeval 03.06.2015 kell 12.00 Lasnamäe Sotsiaalkeskuses

1. Räägime põhjalikult kuulmisohutusest ja kuulmislangusest meie heaoluühiskonnas.
2. Näitame uusi kuulmisabivahendeid ja mitmesuguseid vajalikke signaliseerimise- ja häireseadmeid 

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

Tasuta trennid Tallinna elanikele!

Alates 1. juunist on kahe nädala jooksul 
pealinna parkides võimalik tutvuda hiina 
tervisevõimlemisega Taichi. 

Hiinas tegelevad inimesed Taichi tervi-
sevõimlemisega iga päev õues, parkides 
ning ka keset tänavat. Kas tõepoolest on 
see võimlemine nii kasulik kui hiinlased 
arvavad?
Taichi võimlemine ühendab pehmeid lii-
gutusi, hingamistehnikat ja meditatsiooni.
Võimlemine tugevdab liigeseid, suuren-
dab füüsilist ja vaimset vastupanuvõimet, 
arendab koordinatsiooni ja paindlikkust.

Taichi tervisevõimlemine sobib igas vanu-
ses meestele ja naistele. Tai Chi kunst näeb 
välja nagu ebatavaline tants, tegelikult aga 
on võimas vaimset ja füüsilist tervist aren-
dav instrument ning enesekaitse vahend.
Projekti viib läbi Taichi spordiklubi koos-
töös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti-
ga ning Lasnamäe, Mustamäe, Haabersti, 
Põhja-Tallinna Linnaosavalitsuste ja teiste 
koostööpartnerite toetusel.
Lasnamäe trennid toimuvad Pae pargis 
- Esmaspäev, Reede: 10.00, 18.00

Registreerimine tel. 53494150 (eesti kee-
les), 56501350 (vene keeles)
Facebook.com/Taichi.Tallinn 

Tervise trend - “Tai chi”
Lähisuhtevägivald on vaime, füüsiline 
või seksuaalne vägivald, mis leiab aset 
inimeste vahel, kes on või on varem 
olnud üksteisega lähisuhetes, seadu-
sest tulenevalt seotud või omavahel 
veresugulased, sealhulgas praegune 
ja endine abikaasa/elukaaslane, vane-
mad või kasuvanemad, vanavanemad, 
teised ülenejad või alanejad sugulased 
või hõimlased.        
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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

Lasnamäe Linnaosa Valitsus korraldab regulaarselt 
nõupidamisi Lasnamäe koolide õpilasesindajatega

Tallinna Laagna Gümnaasium

Tallinna Mahtra Põhikooli huvitegevus 2014/2015 õ.a.

Pildil on linnaosa vanema kohusetäitja 
Jaanus Riibe ja õpilasesindajad, kes aruta-
vad noorte mõtteid ja ideid linnaosa juh-
timisest ja arendamisest, noortel on või-
malus pakkuda välja oma mõtteid, ideid ja 
projekte. 
Lisaks korraldatakse igal aastal ka välja-
sõidukoolitusi. Eelmisel aastal külastasid 
õpilased Haapsalu linna. 

Me ei teadnudki, …
et iga inimkeha on suurepärane masin, mis 
täidab mitmesuguseid keerukaid ülesandeid, 
ja nagu iga masin vajab see ka tõhusaks töö-
tamiseks hooldust ja korrashoidu, nii enne-
tuslikku (tehnoülevaatust) kui ka ravi; 
et teadmised oma keha ülesehitusest ja funkt-
sioneerimisest on ainuüksi tervise säilitamise 
huvides hädavajalikud; 
et meil kõigil on rätsepalihas, kaks- ja kolm-
pealihased, lestlihased, igaühel oma hanejalg 
ja kõigil neil veel vaimustavad nimed: exten-
sor carpi radialis longus; 
et paljud meist tahavad ülikoolis õppida ars-
tiks; 
et juba 10.klassis saab hakata selleks tead-
misi koguma ja see annab ülikooli astudes 
lisapunkte; 
et see on nii põnev!; 
et töövarjupäeval saab kaasa sõita kiirabiga 

või olla abiks haiglas; 
et tervishoiu õppesuuna läbinu ei pea juhilu-
bade saamiseks sooritama esmaabieksamit; 
et õpetust viivad läbi Tervishoiu Kõrgkooli 
õppejõud; 
et osa õppetööd toimub kõrgkooli ruumides! 
See on meile nüüd selge, sest oleme juba 
pool aastat õppinud Tallinna Laagna Güm-
naasiumi tervishoiu õppesuunal. 

Me ei teadnudki, …
et Excel aitab lahendada matemaatilisi prob-
leeme ja kodutöid; 
et koodi kirjutades saab ka joonistada; 
et TTÜs toimuvad huvitavad loengud täiesti 
tasuta; 
et infotehnoloogia suunal õppimine aitab 
kaasa ülikooli sissesaamisele; 
et tänu IT suuna õppekava edukale lõpeta-
misele saab sertifikaadi, millega on lihtsam 
meeldivat tööd leida; 
et CPU ehk Central Processing Unit ehk 
keskprotsessor on arvuti osa, mis täidab ar-
vutiprogrammide juhiseid ning on peamine 
vahend arvuti ülesannete täitmisel; 
et Androidi operatsioonisüsteem põhineb Li-
nuxil; 
et esimesed arvutid olid massiivsed ja täitsid 
kogu toa; 
et „Juku“ oli esimene Eestis toodetud perso-
naalarvuti; 
et IT on põnev ja üüratult lai mõiste. 
See on meile nüüd selge, sest oleme juba 

pool aastat õppinud Tallinna Laagna Güm-
naasiumi infotehnoloogilisel õppesuunal. 

Me ei teadnud, 
et 10. klassi tuleb kokku väga tore, töökas, 
loominguline ja õpihimuline seltskond; 
et meie klassist kujuneb kooli eliitklass; 
et saame oma klassi üle uhkust tunda; 
et meile satuvad kõik head, professionaalsed 
ja õiglased õpetajad, kes arvestavad ka õpi-
laste eripäraga; 
et vahetunni ajal võib oma klassis teed keeta 
ja rahulikult suhelda; 
et me igapäevase koolitöö ja igaühe trennide 
kõrvalt hakkame laduma ka oma isikliku kul-
tuurilise arengu vundamenti; 
et me saamegi sellega hakkama; 
et see kõik meile meeldib! 

Aga me teadsime, 
et kool on ilus, renoveeritud; 
et meie kooli söök on parim (võitnud kon-
kursse); 
et koolis toimub sageli huvitavaid ettevõt-
misi; 
et koolil on hea asukoht; 
et sportimisvõimalusi on palju ja seda soo-
sitakse. 
Me loodame, et järgmine 10. klass on sama 
hea. 

Tallinna Laagna Gümnaasiumi 10. klass
Klassijuhataja Silme Gutman 

ÜRO SIMULATSIOON
7.−29. märtsini toimus Jüri Gümnaasiumis 
ÜRO simulatsioon, mille käigus arutlesid 
UNESCO ühendkoolide õpilased ÜRO-
s 2015. aasta septembris vastu võetavate 
kestliku arengu eesmärkide üle.

Kohal olid noored 16 erinevast Eesti 
UNESCO ühendkoolist, lisaks külalised 
Lätist ja Ukrainast. Aruteludes keskendu-
ti kvaliteetse hariduse, nüüdisaegse ener-
giamajanduse, rahumeelsete ja kaasavate 
ühiskondade ja riikidevahelise ebavõrdsu-
se vähendamise olulisusele jätkusuutliku 
tuleviku tagamisel. 5.-6. mail sõidavad 
üheksa õpilast, sealhulgas ka meie kooli 
õpilane Andrei Pankratov, preemiareisile 
Brüsselisse, kus tutvutakse Euroopa par-
lamendiga ning kohtutakse Eesti esinda-
jatega.

ÕPILASTE KONVERENTS
5.märtsil toimus Mahtra Põhikoolis õpi-
laste konverents “Kuidas muuta maailma 
paremaks?” Konverentsil osalejateks olid 
Viktoria Šipilova juhendamisel 7. ja 8. 
klasside õpilased. Loovtööde raames val-
mistasid õpilased ette huvitavaid esinemi-
si, vastasid kuulajate küsimustele, jagasid 
kogemusi oma heade tegude kohta. Põhili-
seks järelduseks sai see, et koos me saame 
muuta maailma paremaks!

PEALINNA EELKOOLI 
HARIDUSLIKKE ASUTUSTE 
TEATRI PROJEKTIST OSAVÕTT
Teatrikuu raames osales Teatri projektis 
25 Tallinna kooli, sealhulgas ka Mahtra 
Põhikool. Meie kooli tööõpetuse õpetajate 
Svetlana Tsabijeva ja Nikolai Adriankovi 
juhendamisel valmistasid õpilased kuus 
nukuteatri komplekti. Tööõpetuse tundides 
meisterdasid poisid niinimetatud varju-
teatri nukkude “teatri kohvrid” ning mini-
lavad. Tüdrukute poolt valmisid lemmik-
muinasjuttude tegelased: 30 jänest, karu, 
siil, rebane ja hunt ning nukulava kardinad. 
Kõige esimese teatrikomplekti kinkisime 
meie partnerile - Raadiku lasteaiale 30. 
aastapäevaks.

LASTELOOMINGU FESTIVAL
30.03.-02.04.2015 toimus X Lasteloomin-
gu festival. Meie partnerid on Ümera, Seli, 
Muhu, Raadiku ja Mahtra lasteaiad. Fes-
tivalide kava kaudu soovisime tutvustada 

lastele lastekirjanike loomingut ning laien-
dada nende silmaringi, arendada kõne - ja 
näitlemisoskusi. Kuna selle aasta teemaks 
olid Eesti muinasjutud, siis esitasid lapsed 
näidendeid ka eesti keeles.

HALLO, ME OTSIME TALENTE!
24. aprillil toimus suure eduga meie koo-
lis isetegevuslike talentide võistlus. Kõige 
tähtsam, miks meie lastele meeldib selline 
üritus - on see, et siin nad saavad näidata 
ennast igas loomingu žanris. Sel aastal said 
pealtvaatajad näha mitte ainult muusikalisi 
ja vokaalseid numbreid, vaid ka teatrila-
vastust, akrobaatilist esinemist, luuletuste 
ilmekat lugemist ja isegi oma jõududega 
loodud multifilmi. 

LASTEASUTUSTE TÖÖTAJATE 
LINNAKONVERENTS
Kaasaegses maailmas on üha rohkem ini-
mesi, kelle arengu käik erineb normist. 
Kaasaegne kool peab pakkuma õpilastele 
erilisi õpitingimusi. 6.aprillil toimus meie 
koolis sellele teemale pühendatud iga-aas-
tane seminar. Aktuaalsete probleemide üle 
arutlemiseks olid kutsutud teiste koolide 
õpetajad ja tugisüsteemide töötajad. Semi-
narist osavõtjatel oli võimalus jagada oma 
kogemusi töös erivajadustega õpilastega.

M. Akulistaja Tallinna Mahtra Põhikoo-
li huvijuht

Läänemere gümnaasiumil on tekkinud 
25-aastase tegevusperioodi jooksul palju 
traditsioone, mis on toetanud kooli iga-
päevase tegevuse teatud vastupidavust. 
Vastlapäeva, Sõbrapäeva tähistamine, iga-
aastase  peatustega mängu, tervisepäeva, 
kirjanduslike salongide, jõulukarnevali 
korraldamine – need on üritused, mille 
poolest on meie kool tänapäeval huvitav, 
omapärane ja ainulaadne. Jah, mõned üri-
tused saavad traditsioonideks, jätkuvad 
arenedes ning muutudes, teised saavad eri-
nevatel põhjustel otsa, tekivad uued ning 
sa rõõmustad selle üle, kui oma lapse sünni 
üle.

Peale viieaastast pausi mängiti meie koolis 
uuesti KVN-i, mis pühendati rahvusvaheli-
sele Huumori päevale. Aastatel 1990. kuni 
2009. mängiti 65. keskkoolis KVN-i regu-
laarselt. See oli suurepärane traditsioon, 
kui vanemate klasside õpilaste võistkond 
kohtus sõpruskohtumises õpetajate võist-
konnaga. Pedagoogide KVN võistkonna 
koosseis säilis aastate jooksul sisuliselt 
muutmatul kujul, kuid vanemate klasside 
võistkonnad loomulikult vahetusid. See 
oli lihtsalt super!!! Ning nüüd, 1. aprillil 
2015. aastal, kohtusid estraadminiatüüride 
laval uus õpetajate võistkonna koosseis 
„Fiksikud“ ning 12. klassi võistkond „Kol-
lase värvi 10 tooni».

Lisaks 8-12. klasside õpilastele, õpetaja-
tele ning lastevanematele, jälgisid ja hin-
dasid mängu žürii liikmed. Kuna KVN on 
mäng naljast naljani ning „nali on tõsine 
asi“, siis ka kohtunike kolleegiumi liikme-
teks olid tõsised inimesed. Jelena Gusseva, 
Eesti KVN koondise administraator, Mih-
hail Kotsub, Eesti KVN 1. liiga koondise 
redaktor, Anna Zavolner – meistriliiga hõ-
bemedali omanik, võistkonna „Klassika-
line misjonär“ liige, Ilja Samoilov – meie 
gümnaasiumi eks-president, 2014. aasta 
vilistlane, Eesti KVN 1 liiga koondise 
mängija ning Ljudmilla Reznikova – meie 
kooli õpetajate võistkonna eks-kapten aas-
tatel 1990. kuni 2009. Alates esimesest 
konkursist õnnestus mõlema võistkonna 
näitlejatel hõivata saali tähelepanu klou-
naadiga laval. Tervitused viisid pealtvaa-
tajaid naljast naljani. „Fiksikud“ jäävad 
meelde oma tulise fraasiga, näiteks, et 
„õpetajatel on õigus isiklikule elule, kuid 
seda elu neil pole“... 12. klassi võistkonna 
naljad esitlesid meile neid „poltergeiste“, 
keda kõik teavad, kuid keda vähesed on 
näinud. Kutid kinkisid meile uue tunnus-
lause: „näha ühte 12-klassi õpilast - edu, 
kahte – pikk elu, aga kümmet – tuleb Ees-

tis palav suvi“. Kümnesse tabas ka nali 
sellest, et 12. klassi õpilased käivad koolis 
nagu teatris või peol, kui 1. klassi õpilased 
kui „Vormel 1“ trassil. Ning kui teater al-
gab nagist, siis kool - garderoobist. Pealt-
vaatajad naersid kogu südamest, kuidas 
öösel läbitud „qwestide“ tõttu hilinejad 
kasutavad oma fantaasiat, et garderoobi 
hoidjaga kokku leppida: mängu tulid nii 
ihaldatud „kuldvõtmeke“ mäng-otsing 
ning isegi valged roosid... Kuid garderoo-
bihoidja kindlus vallutas südameid. Siin-
juures sooviks, kahjuks, meelde tuletada, 
et igal KVN mängul on üks vaieldamatu 
eelis – selleks on aktuse ainulaadsus! Kõi-
gile, kes viibisid 1. aprillil kahe tunni jook-
sul Läänemere gümnaasiumi aulas vedas, 
sest nad said jälgida KVN kahte peaosa-
list: Naeru saalis ning „Tema majesteeti 
Nalja“ laval.

Käesoleval õppeaastal, 11. aprillil 2015, 
tänu D.A. Presnjakovi, Läänemere güm-
naasiumi direktori,  ideele, toimus meil 
huvitav üritus, mis loodetavasti muutub 
meie pikaajaliseks traditsiooniks. Pere-
päev. Spordiüritusel osales ligi 80 inimest. 
See polnud esimene korraldatud peretüüpi 
üritus. 11. oktoobril  2014. aastal toimus 
Tervisepäev õpilaste, nende vanemate ja 
õpetajate jaoks. Tol korral said osalejad 
proovida oma jõudu mitte ainult jooksus ja 
jõuharjutustes, vaid ka sõudmises väikestel 
süstadel Pirita jõel. Sel korral pakuti kõigi-
le osalejatele soojendamiseks sporditantsu 
esitamist. Vanemad said ise proovida meie 
traditsiooniks muutunud peale 4. tundi 
läbiviidavat tantsuvahetundi. Esimesel 
peatusel (spordisaalis) viskasid pered palli 
korvi, hüpati üle hüppenööri ja tõmmati 
köit. Teisel väljakul prooviti oma jõudu 
viktoriinis, ristsõnade lahendamises. Au-
las, mis oli laste ja nende vanemate jaoks 
kolmandaks peatuseks, õpetas V. Degt-
jarjov - meie gümnaasiumi lauamängude 
klubi juhendaja, osalejatele mängu, mee-
litades neid kõiki huvitavasse lapsepõlve 
maailma. Neljandat väljakut võib julgelt 
nimetada loominguliseks artelliks. Siin 
valmistati korve lihavõtte munade jaoks, 
tutvustati erinevaid kunste. Siin oli või-
malik meisterdada mälestuseks ka küünalt. 
Perepäeva korraldajad üritasid lähendada 
lapsevanemaid koolile, tuletades meelde 
aktiivse puhkamise eeliseid ning pakkuda 
huvitavat ja arendavat vaba aja veetmise 
võimalust. Vaadates üritusel osalenute jäe-
tud märkusi gümnaasiumi fuajee suurele 
infoplakatile, see õnnestus! Siin on mõnin-
gad nendest: „Täname emotsioonide ja hea 
tuju eest!“, „Soovime veel!“, „Loodame, 
et see muutub traditsiooniks!“, „Pere on 
kõige tähtsam! Täname peo eest!“.

Kooli traditsioonid säilitavad igavesi väär-
tusi: põlvkondade pärandit, armastust ja 
lugupidamist oma kodukooli ajaloo vastu. 
Traditsioonid on Läänemere gümnaasiumi 
olevik.

I.A. Zuravljova, Läänemere gümnaa-
siumi vene keele õpetaja.

TALLINNA LÄÄNEMERE 
GÜMNAASIUMI TRADITSIOONID

ERILEHT NOORTELE



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

VANNIDE RESTAUREERIMINE. SANTEHNIKA 
55552203

KUULUTUSED
Luutar OÜ otsib enda meeskonda müügikonsultanti-
klienditeenindajat.Ootame sinu CV-d koos foto ja 
motivatsioonikirjaga nastasja@luutar.ee lisainfo ja 
küsimused telefonil +372 6008 505 
Tööasukoht: Keemikute 8, Maardu.

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

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

Niidan muru,pikema  heina niitmine trimmeriga  
Tallinnas ja Harjumaal.Tel.55547291 

Müüa 2 toal. korter Valge 18f. Hind 74900. 
Tel 5122122

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

Nostalgiakaup ostab vanavara. 5140618

Kui tunned, et just Sina võiksid kuuluda meie töökasse meeskonda, 
siis kandideeri tööportaali või Tallinki kodulehekülje kaudu: 
http://www.tallinksilja.com/et/web/ee/toopakkumised

Tallink Hotels on Eesti suurim hotellikett. Hotelliketti kuulub neli hotelli Tallinnas - Tallink City Hotel, Tallink Spa & 
Conference Hotel, Tallink Express Hotel ja Pirita SPA Hotell ning üks hotell Riia kesklinnas - Tallink Hotel Riga. Igal 
aastal peatub meie hotellides kokku üle 300 000 külalise, kellele me pakume meeldejäävaid ja kordumatuid 
hetki ning kirkaid emotsioone.

Otsime oma meeskonda
KELNERIT (Pirita SPA Hotell)
Peamine tööülesanne
• professionaalne klientide teenindamine hotelli restoranis,  
 sh toitude ja jookide tutvustamine, soovitamine ja 
 serveerimine

Nõudmised kandidaadile
•  omad eelnevat teenindusalast töökogemust restoranis
•  oled tähelepanelik ja positiivne klientide soovide suhtes
•  meeskonnatöö sobib Sulle
•  valdad suhtlustasandil eesti ja inglise keelt

Omalt poolt pakume
• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd   
 rahvusvahelises ettevõttes
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• ettevõttesiseseid soodustusi

Kui tunned, et just Sina võiksid kuuluda meie professionaalsesse ja töökasse meeskonda, 
siis kandideeri tööportaali või Tallinki kodulehekülje kaudu 
http://www.tallinksilja.com/et/web/ee/toopakkumised

Tallink Hotels on Eesti suurim hotellikett. Hotelliketti kuulub neli hotelli Tallinnas - Tallink City Hotel, Tallink Spa & 
Conference Hotel, Tallink Express Hotel ja Pirita SPA Hotell ning üks hotell Riia kesklinnas - Tallink Hotel Riga. Igal 
aastal peatub meie hotellides kokku üle 300 000 külalise, kellele me pakume meeldejäävaid ja kordumatuid 
hetki ning kirkaid emotsioone.

Otsime oma meeskonda
KOKKA (Pirita SPA Hotell)
Peamine tööülesanne
• toidu valmistamine ja serveerimine hotelli restoranis

Nõudmised kandidaadile
• omad kokatöö kogemust
• omad erialast kutsetunnistust
• oled kiire ja hea pingetaluvusega
• soovid töötada meeskonnas
• valdad suhtlustasandil eesti keelt

Omalt poolt pakume
• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd   
 rahvusvahelises ettevõttes
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• ettevõttesiseseid soodustusi
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SUVEKURSUS täiskasvanutele  
02.07. kell 19.00-20.15 (8x) 
Lindakivi Kultuurikeskuses Koorti 22

ERATUNNID
SEADED PRUUTPAARIDELE

Info: www.tkrevalia.ee
Registreerimine: 
merle@tkrevalia.ee
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Merle Klandorfi  juhendamisel

Hiinast pärit Meistri Yongsheng Sheng 
juhendamisel toimuvad terviseliikumise TAI 

CHI ja võitluskunsti WUSHU KUNGFU 
tunnid juuni-aug.2015 Tere Tennisekeskuse 
pargis, Tallinn Sõjakooli 10 (Tondi). Info tel 

5860 8888, www.yongsheng.ee

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 44 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2400 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame oma uude avatavasse VIIMSI SELVERISSE

INFOTEENINDAJAID
KASSAPIDAJAID

LETITEENINDAJAID
SAALITEENINDAJAID

PAGAREID
TRANSPORDITÖÖLISI

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate ootuste 
kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega 

liituda, siis palun saada oma CV personal@selver.ee  või täida 
kohataotlusankeet kodulehel. 

Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

NB! Võtame ühendust vaid välja 
valitud kandidaatidega.

www.costasolrent.com
Leiad meid Facebookist

Costa Sol Rent pakub 
kvaliteetset puhkusemajutust 

Hispaania lõunarannikul - 
Costa del Sol.



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

Esita pildid hiljemalt 26. juuliks 2015!

VÄLJA KUULUTATAKSE:

Täpsem info: www.bauhof.ee/rodukonkurss

„AASTA RÕDU“ 1500 € REISIKINKEKAART

„NUTIKAS Rõdu“ 200 € Bauhofi kinkekaart

„SUURIM muutuja“ 200 € Bauhofi kinkekaart 

„RAHVA lemmik“ 100 € Bauhofi kinkekaart

Bauhofi Aiaparadiis väärtustab nutikaid, 
julgeid ja rõõmsameelseid rõdu- ning terrassi-
lahendusi! Tee endale ise maitsetaimede- või 
lillesein, mõnus puhkenurgake raamatu lugemiseks 
või anna oma rõdule/terrassile täiesti uus väljanägemine. 

AUHINNAFOND

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!

Mahtra Hostel

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

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

Viimsi Lihapood Haabneemes võtab 
tööle lihameister-lihalõikaja.

Väike töökollektiiv. Hea töötasu.
Stabiilne töö.

6011320  5033585

Tegeleme  võileibade 
valmistamisega ja pakume tööd:

• pakkijale
• nõudepesijale

Tasuta transport. Väljaõpe kohapeal.

Lisa info:
Mob. tel: 58 205 868

Asukoht: Loo, Harjumaa 

Lindakivi kultuurikeskuses

HEA SÕNUM  
KOOS MUUSIKAGA!

Külalised Soomest 
Jagatakse toiduabi pakke

Sissepääs tasuta

Laupäeval 13. juunil kell 13.00



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

Tee tööd,
mis laseb sul
vabalt elada!

Vajadusel koht G4Si mugavas Tallinna ühiselamus
Ei mingit 9-17 rügamist, 

tööta graafiku alusel Väärt 
töökogemus

www.g4s.ee/karjaar

Kui sinu jaoks on oluline, et töö oleks lahe ja tööandja 
tuntud, siis tule ja ühine meie turvameeskonnaga!

Ära enam pikalt mõtle ja saada enda CV e-posti aadressil personal@ee.g4s.com 
ja saa sel suvel väärt töökogemus rahvusvahelises ettevõttes. 

19+alates 19. eluaastast

Tallinnas Bravo keskuses  
(Pae 80, II korrus) 
on avatud UUS ja  
SOODNE kauplus

 E-R 10-18.00
 L 10-16.00 

Müügist saadud tulu läheb  
lastega perede toetuseks.  

MAGDA
Lasnamäe pood

kasutatud ja uus
kodusisustus, -tekstiil, 
mänguasjad, 
jalanõud, rõivad  
kogu perele. 

www.facebook.com/magdapood

UUS!

Betooni 18, tel. 605 9960, 503 5313
e-post: info@summutiabi.ee

Selle kupongiga laos olevad summutid -20%
www.summutiabi.ee 

Müük, vahetus, remont

KATKINE SUMMUTI?
POLE PROBLEEM!



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

Täpsemalt
numbril

 

 
 

 

 

 
 

 

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

TM

Vaba WiFi leviala

Member of Nokian Tyres

TALLINN:
Peterburi mnt. 58b, tel. 605 6090
Tartu mnt. 119, tel. 605 1066
Mustamäe tee 54, tel. 654 7650
Punane tn. 6, tel. 607 0104

PÄRNU:
Tallinna mnt. 82, tel. 443 9081

RAKVERE:
Haljala tee 15, tel. 322 7411

TARTU:
Ringtee 35, tel. 737 1850
Aardla 23c, tel. 730 3745

VILJANDI: 
Piiri 2, tel. 435 5572

RAPLA (Rehvikeskus OÜ):
Uusküla küla, Soone, 
tel. 489 4166

VÄNDRA (Karotam OÜ):
Vihtra tee 5, Vändra alev, 
tel: 443 0400

www.tireman.ee

V I A N O R  -  M U G A V  A U T O H O O L D U S !
SILLA REGULEERIMINE

(SÕIDUAUTO, ESISILD)

30¤
+ TASUTA 16-punkti kontroll autol!


