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23. juunil toimus Paeväljal suur meele-
olukas Lasnamäe jaanipidu. Üritus al-
gas kell 20.00 ja kestis kella üheni öösel. 
Kõiki külalisi ootas suurepärane meele-
lahutuslik programm. 

Kontserdilaval lõbustasid oma kavadega 
rahvast tuntud lauljad Voldemar Kuslap, 
Diana Hoprova ja Ervin Lillepea ning pop-

rock muusika armastajatele tuntud „Tricky 
Jay“.
Piduliku meeleolu lõi ka traditsioonilise 
jaanilõkke süütamine. Korraldati erinevaid 
konkursse ning võistlusi, mille võitjad said 
toredaid auhindu Selverilt kui ürituse part-
nerilt. Lapsi lõbustas Lasnamäe noortekes-
kus, kes hoolitses kohapeal vapustavate 
näomaalingute tegemise eest.

Jüriöö pargis 
tähistati võidupüha

23. juunil tähistati Jüriöö pargis võidupü-
ha. Peeti võidupüha kõnesid, üles oli rivis-
tatud Vahipataljoni auvahtkond, kõlas rah-
vuslik muusika, süüdati võidutuli ja ürituse 
lõpus jagati kõigile tasuta suppi.

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. juuli seisuga Lasnamäel 118 397 inimest, võrreldes juunikuuga kahanes elanike arv 13 inimese võrra.

Lasnamäel toimus suur jaanipidu

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 seelä-
bi parandada nende perede toimetulekut 
ja elukvaliteet, soodustada laste ja noorte 
kasvuks ja arenguks vajaliku perekesk-
konna kujunemist.

Tallinna elanikele pakub kogemusnõusta-
mise teenust Tallinna Puuetega Inimeste 
Koda, kus Vabaühenduste Fondi rahasta-
tud projekti käigus koolitati eesti ja vene 
keelsed vabatahtlikud kogemusnõustajad, 
kes on ise puuetega laste ja noorte vane-
mad. 

Kogemusnõustamise teenus on Tallinna 
linna elanikele tasuta. Kogemusnõusta-
mise kohta saab rohkem informatsiooni 
aadressilt http://tallinnakoda.ee/1,196. 
Teenusele saab registreeruda esmaspäe-
viti ja kolmapäeviti 9:00-11:00 ning ree-
deti 16:00-18:00 koordinaatori Anu Väli 
numbril 58849965 või e-maili aadressil 
kogemus@tallinnakoda.ee
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Mai lõpus avati Eesti Vabaõhumuuseu-
mis kaks uut majapidamist. Üks nen-
dest on võimas setu põlistalu, mis toodi 
muuseumisse praeguse Venemaa terri-
tooriumilt Lõkova külast juba 1979. aas-
tal. Kahjuks jäi hoone aastakümneteks 
muuseumisse hoiule. Mõni aasta tagasi, 
kui talu püstitamine võimalikuks sai, 
selgus, et ületoodud palkidest pole suurt 
midagi järele jäänud. Kahjurid ja aeg 
olid oma hävitustöö teinud. Seega püsti 
sai koopiahoone päris Vanatalo jooniste 
järgi. 

Nüüd ilutsebki muuseumi ühes servas 
võimas setu kindlustalu koos kõrvalhoo-
nete ja suure kivilaudaga. Kuna tegemist 
on koopiatega, siis saab hooneid kasutada 
oluliselt mitmekülgsemalt, kui muuseumi 
ülejäänud eksponaate. Suur kivilaut on 
kohandatud kaasaegsete tingimustega se-
minari- ja peosaaliks, kus saab pidada väga 
erinevaid üritusi. Samuti saab setu taredes 
korraldada mitmeid huvitavaid õpitubasid 
või näiteks tüdrukuteõhtuid. Need üritused 
on küll ette tellimisega, aga ka igapäevaselt 
toimub setu talus palju põnevat. Esmaspäe-
vast neljapäevani saavad külastajad tutvu-
da setu käsitöövõtetega ja neljapäevast pü-
hapäevani näha kuidas valmivad setu köögi 
hõrgud road. 

Setu talu kõrval asub veel teinegi tore ma-

japidamine. See on peipsivene vanausulise 
kaluri Petšonkini maja. See annab hea et-
tekujutuse sellest, kuidas sügavalt usklik 
kalur ligi sajand tagasi Kallaste linnas elas. 
Ka see maja on koopia, kuna 1991. aastal 
ületoodud alghoonest ei jäänud aastatega 
kuigi palju. 

Peipsiveerelt pärit elamus saab tutvuda va-
nausulistele iseloomuliku käsitöö ja toidu-
kultuuriga ning korraldada erinevaid üritu-
si. Majapidamises on ka kaks toredat kitse. 
Peipsivene kaetud õue jäävas väikeses vi-
deoruumis saab vaadata filme vanausuliste 
päritolust, tõekspidamistest, religioonist ja 
traditsioonidest. 

Setu ja peipsivene majapidamine kokku 
moodustavad vabaõhumuuseumi „Palju-
rahvuselise Eesti Keskuse“. Vanausuliste ja 
setu kultuuri kõrval on muuseumi eesmär-
giks tutvustada Eestis elavate vähemusrah-
vuste vaimset ja materiaalset kultuuripä-
randit. Igal pühapäeval kell 15.00 toimuvad 
uues keskuses erinevate vähemusrahvuste 
kooride ja ansamblite kontserdid. Esine-
nud on Ukraina, Kabardi-Balkaaria, setu 
ja teised kollektiivid. Väga palju erinevaid 
rahvusi oli siin laulmas ja tantsima 14. juu-
nil, jaanipäeva eelpeol. Samuti toimuvad 
iga kuu erinevad teemapäevad. Näiteks on 
juba olnud setu tantsude õpituba, vanausu-
liste vaimulike laulude päev. 2. augustil on 
tulemas vanausuliste folklooripäev ja 30. 
augustil setu rahvarõivapäev. Oktoobri 
alguses toimub peipsivene sibula ja kala 
päev ning seto mihklipäiv. 

Samuti tähistab vabaõhumuuseum nüüd-
sest ka slaavi ja setude rahvakalendri täht-
päevi. 7. juulil peeti maha seto jaanipäiv ja 
Ivan Kupala pidu. Halvale ilmale vaatama-
ta oli üritus tore ja meeleolukas. Talvel on 
plaanis vana kalendri jõulude ja vastelde 
tähistamine. Kõik  Paljurahvuselises Ees-
ti Keskuses toimuvad üritused on nii eesti 
kui vene keeles ja siia on oodatud kõik eri-
nevast rahvusest inimesed. Tulla tasub nii 
üksi kui kogu perega!

Eesti Vabaõhumuuseum tutvustab peipsivene 
vanausuliste ja setu kultuuri

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tere, lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Rõõm on tervitada teid uuesti meie linnaosa lehe kaudu. Käesoleval aastal eriti 
põhjamaiseks osutunud suvi on murdnud oma selgroo. Ning vaatamata asjaolule, 
et juuli on kohaliku omavalitsuse süsteemis kollektiivpuhkuste perioodiks, töö ei 
peatu. Juulikuu jooksul oli elanike jaoks tehtud palju kasulikku, eelkõige tahaksin 
loomulikult rääkida erinevatest taristu objektidest.

Paljud teist kindlasti märkasid, et Laagna teed ületavatel sildadel on ilmunud sil-
did nende nimetustega. Valgustatud 6-meetri laiused tablood hakkavad kaunistama 
kõik 10 silda Pallastilt Raadikuni. Kuid tegemist pole vaid kaunistustega – nüüd on 
nii meil endal, kui ka linna külalistel oluliselt kergem liikluses orienteeruda. 

Kui jätkata juttu teedest, siis juuli alguses võeti kasutusele kardinaalselt ümberehi-
tatud Suur-Sõjamäe ning Smuuli tänavate ristmik. Tööd algasid 2014. sügisel ning 
nüüd on oluliselt lihtsam ja mugavam sellesse kiiresti arenevasse tööstuspiirkonda 
jõuda. 

Juuli lõpus avatakse peale remonti Viru bussiterminal, seega teekond Lasnamäe-
le kesklinnast on taas muutumas mugavaks. Mõne päeva pärast taastatakse linnas 
osaliselt ka trammiliiklus, kuid Majaka tänava rekonstrueerimine koos trammiteede 
vahetusega jätkub kuni augusti lõpuni. 28. juulil on kavas lõpetada soojustrassi re-
mont Pae tänaval Paekaare ning Võidujooksu tänavate vahelisel lõigul, seega bus-
sid №31 ja №58 naasevad tavalistele marsruutidele. Alates 3. augustist ka 29., 30. 
ning 63. marsruutide bussid, mille teekond kulgeb hetkel kergliiklustee ehitustööde 
tõttu Priisle tänaval. See uus valgustatud tee valmib augusti lõpuks.

Käesolevatel päevadel algab Tallinnas uus noortele suunatud aktiivsete ürituste 
kava „Suvi linnas“. See toimub pealinna kõikides haldusosades, pakkudes linna-
elanikele vanuses 7 kuni 26 aastani huvitavaid üritusi spordi-, kultuuri- ning kuns-
tivallas. Lasnamäel on kavas neid läbi viia 5. ja 6. augustil. Esimesel päeval on ko-
gunemispaigaks valitud Laagna raamatukogu hoovis olev plats (Võru tn.11), teisel 
päeval aga – Pae park. Kõik üritused on osalejate jaoks tasuta!

On lõppemas juuli, algamas on august, mis tähendab, et aina lähem on paljudele 
lemmikuks saanud püha – Lasnamäe Päev. Sel aastal toimuvad mastaapsed üritused 
taas Lauluväljakul, ootame teid seal koos teie lähedastega 30. augustil. Ürituse pea-
esinejaks on populaarne vene laulja Natali. Sissepääs on traditsiooniliselt kõigile 
tasuta.

Loomulikult sooviksin ära mainida veel ühe juulikuu positiivse sündmuse. Kuu 
keskpaigal osales linnapea Edgar Savisaar, kes on läbimas rehabilitatsiooni pea-
le rasket haigust, Keskerakonna juhatuse koosolekul. Soovime Tallinna linnapeale 
kiiret paranemist, taastumist ja ootame teda juba tööle!

Soovin teile head suve jätku ning aktiivset tagasitulekut puhkustelt töisele lainele!

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa 
vanema k.t.

Haigekassal algas uus hambaravi 
valikupartnerite lepinguperiood  
Möödunud nädalal kinnitas haigekassa 
juhatus laste hambaravi ja ortodontia 
lepingupartnerite valikukonkursi tule-
mused. Uus valikupartnerite lepingupe-
riood algas 1. juulist 2015 ja lõppeb 30. 
juunil 2019.

Haigekassa tasub alla 19-aastaste laste 
hambaravi eest oma lepingupartnerite juu-
res. Kontrollige aga alati üle, et valitud 
hambaarstil oleks leping haigekassaga. 
Haigekassa kodulehelt www.haigekassa.
ee leiate täpsema info nii haigekassa lepin-
gupartneritest (Inimesele » Arsti- ja õen-
dusabi » Eriarstiabi » Lepingupartnerid) 
kui ka hambaravist (Inimesele » Arsti- ja 
õendusabi » Hambaravi).

Kui leping puudub, peab lapsevanem tee-
nuse eest ise tasuma täies mahus ning seda 
raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekas-
sa tasub vaid nende teenuste eest, mis on 
kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste 
loetelus. Infot saab küsida ka haigekassa 
infotelefonil 16363 või e-posti aadressilt 
info@haigekassa.ee. 

NB! Pärast isiku 19-aastaseks saamist osu-
tatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul 
ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku 
viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saa-
mist. Tasuta teenust saab sama hambara-
viteenuse osutaja juures, kus ravivajadus 
tuvastati.

Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat 
(sh breketid), kuid ainult teatud juhtudel. 
Seda tehakse raskete diagnooside korral, 
mille kohta saab täpsemat infot haigekassa 
kodulehelt.

Nende partneritega, kellega hambaravi 
ja ortodontia teenuse leping lõppeb, sõl-

mitakse lepingupikendus, mille alusel 
tagatakse nende partnerite juures seisuga 
30.06. ravijärjekorras või ravil olnud pat-
sientidele osutatavate teenuste rahaline hü-
vitamine kuni selle aasta lõpuni. 
Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema, 
et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks 
osutunud teenuseosutaja juures pooleli või 
ei toimu kokkulepitud ajal. Edaspidi on 
kindlustatul võimalik valida endale sobiv 
teenuseosutaja haigekassa lepingupartne-
rite seast.

JÄTA MEELDE!
• Esimest korda võiks lapsega hamba-

arsti külastada lapse esimese hamba 
lõikumisel või umbes aastase lapsega

• Alla 19 aastastele lastele on hambara-
vi haigekassa lepingupartnerite juures 
tasuta, haigekassa lepingupartnerid 
leiad www.haigekassa.ee

• Külasta hambaarsti regulaarselt vähe-
malt kord aastas

• Pese hambaid hommikul ja õhtul ning 
kasuta selleks fluoriidiga hambapastat

• Janu korral joo vett!

Akrobaatikafestival „PÜRAMIID 2015“ 
Tallinna Laagna Gümnaasiumis

Tallinna Laagna Gümnaasium on paljude toredate traditsioonidega kool. Igakeva-
diseks oodatud sündmuseks on akrobaatikafestival „Püramiid“. Festival toimus sel 
aastal juba kuuendat korda. Esinejaid oli nii väiksemate kui ka suuremate õpilaste 
hulgast. Samuti olid kohal külalisesinejad Kuristiku Gümnaasiumist. Püramiidi ka-
vade vahel esinesid efektsete tantsudega õed Alana ja Riina.
Ettevõtmisele on alati õla alla pannud Lasnamäe Linnaosa Valitsus. Parimaid esine-
jaid autasustati karikate ja kommikottidega. 

Rauno Talussaar
TLG ÕE asepresident 

Eesti Haigekassa hambaravi lepingupartnerid Lasnamäel 1. juulist 2015

Eriala
Teenuse 
osutamise 
koht

Raviasutus Raviasutuse aadress
Raviasutuse 
registratuuri 
telefoninumber

laste 
hambaravi Tallinn OÜ Medicum Dental Punane 61,Tallinna linn, Harju maakond 13619 6050615

laste 
hambaravi Tallinn OÜ BALNEOM Punane 18, Tallinna linn, Harju maakond 13619 6052715

laste 
hambaravi Tallinn Osaühing FORMORA Läänemere tee 33-3, Tallinna linn, Harju 

maakond, 13914 6366062

laste 
hambaravi Tallinn OSAÜHING DENTA 

SAFLOR Vikerlase 23, Tallinna linn, Harju maakond 13616 6012742

laste 
hambaravi Tallinn Läänemere hambakliinik OÜ Läänemere tee 30, Tallinna linn, Harju maakond 

13913 6600460

laste 
hambaravi Tallinn Lasnamäe Hambakliinik OÜ Tähesaju tee 14,Tallinna linn, Harju maakond  

13917 6024900

laste 
hambaravi Tallinn GALINA KULINITŠ 

HAMBAKLIINIK OÜ Katusepapi 6, Tallinna linn, Harju maakond 11412 6228877
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Sportlik ja lõbus suvepäev Pirital Maxima GP-l

Jalgratturi meelespea

Taavi Rõivase valitsuse katastroofiline start: 
uus kohmakas katse selgitada rahva seas 
ebapopulaarseid otsuseid välise kriisiga

Olga Ivanova, 
Riigikogu saadik

Juuli keskel möödusid uue valitsuse esime-
sed 100 päeva. Uue välisministri (Marina 
Kaljurand) ametivande andmiseks oli kok-
ku kutsutud parlamendi erakorraline istung 
(tuletan meelde, et endine välisminister 
Keit Pentus-Rosimannus läks erru seoses 
kohtuotsusega, mille järgi kannab ta samuti 
vastutust oma isa firma sihipärase laastami-
se eest), kus peaminister kasutas juhust, et 
sooritatud tööst „aru anda“.  

Minu hinnangul võib valitsuse tööd hinnata 
hindega kaks. 

100 päevaga Taavi Rõivase poolt ellu viidud 
poliitikat võib iseloomustada alljärgnevate 
teesidega: 
• suure osa aktsiisimäärade kiire tõus 

Pühapäeval, 2. augustil toimub Pirital 
Maxima GP – tipprattur Lauri Ausi mäles-
tussõit. Põnevat programmi jagub nii pere 
pisematele, harrastajatele kui ka tippsport-
lastele. Pirita kloostri õhustikus loovad 
meeleolu muusikud ning hea õnne korral 
on võimalus võita 1000 euro eest jalgrat-
tavarustust.

Päev algab juba hommikul kell 9, kui Pi-
rita kloostri esisel alal avatakse võistlus-
keskus. 

Profiratturid alustavad 126-kilomeetrilist 
eliidisõitu Pirita-Kloostrimetsa ringra-
jal kell 11. Kuna kohe järgmisel nädalal 
toimuvad Tartus maanteesõidu Euroopa 
Meistrivõistlused, on Piritale oma vormi 
testima oodata väga tugevaid võistlejaid 
kõikjalt Euroopast. 

Perekondlik pidu

Profiratturite sõidule järgnevad juba sport-
likule perekonnale mõeldud üritused. 
Esmalt on kell 14 kavas 6-kilomeetrine 
Peresõit, mis on jõukohane igale rattasõb-
rale alates 6. eluaastast. Kell 14:45 antakse 
start traditsioonilisele Tillusõidule – pere 
kõige väiksematele liikmetele mõeldud 
distantsi pikkus on 200 meetrit ning finišis 
ootab igat lõpetajat maitsev üllatus.

Kohe pärast peresõitude lõppemist algab 
51-kilomeetrine tõsisele rattahuvilisele 
mõeldud Rahvasõit, samal ajal rõõmusta-
vad külalisi Eesti muusikud. Päiksepaiste-
lisel platsil pakutakse ka kehakinnitust.

Auhinnaks perele jalgrattad

Rahvasõidul osalemise tasu on eelregist-
reerunutele 15 ja kohapeal 20 eurot. Pere-
sõidul on eelnevalt registreerudes osalemi-
ne tasuta. Kohaletulnutele loositakse välja 
ka uhke auhind – 1000 euro eest jalgrattaid 
perele, mille valib välja Eesti rattalegend 
Jaan Kirsipuu. Täpsed kampaania tingimu-
sed leiab kodulehelt www.maxima.ee.

Nagu õigele rattasportlasele kohane, paneb 
iga võistlusel osaleja pähe ka rattakiivri! 
Kohtumiseni 2. augustil Pirital!

Ilusad ilmad toovad tänavatele jalgratturid, 
sest see on tervisesõbralikum ja suviste um-
mikute ajal ka mugavaim viis liiklemiseks. 
Et sõit oleks ohutu, ei tohiks unustada liik-
lusseadusest tulenevaid nõudeid. Ees peab 
olema valge ja taga punane helkur, samuti 
oranžid või valged kodarahelkurid. Pimeda 
ajal või halva nähtavuse korral sõites peab 
jalgrattal olema ees valge ja taga punane 
tuli. Kokkupõrgete vältimiseks eelkõige ja-
lakäijatega peab jalgrattal olema signaalkell 
ja töökorras pidurid. Soovituslik on kanda 
eredavärvilist riietust, et jalgrattur oleks pa-
remini nähtav. Kiivri kandmine on kohustus-
lik kuni 16-aastastele jalgratturitele, aga ka 
täiskasvanud ratturid võiksid kanda kiivrit, 
et oleks turvalisem sõita ja et näidata posi-
tiivset eeskuju noorematele. 

Igal kevadel korraldab Lasnamäe linnaosa-
valitsuse terviseedendaja koostöös Põhja 
prefektuuri politseinikega linnaosa lastele 
tasuta jalgrattakoolitusi nii eesti kui ka vene 
keeles. Selle raames õpitakse selgeks liik-

luse põhireeglid ja liiklusmärgid, läbitakse 
praktiline sõiduõpe ning kursuse lõpus toi-
muvad eksamid. Kirjaliku testi ja praktilise 
sõidu edukal sooritamisel väljastatakse lap-
sele jalgratturi juhiluba. Jalgratturi juhiluba 
on kohustuslik kõigile 10-15 aastastele sõi-
duteel iseseisvalt liiklevatele lastele. Liik-
lusseaduse kohaselt on lubatud lapsevanema 
järelevalve all sõiduteel jalgratast juhtida 
vähemalt 8-aastasel lapsel. Sel juhul ei ole 
ka  juhiluba nõutav, küll aga vastutab siis 
lapsevanem ohutuse ja õige liikluskäitumise 
eest.

Liiklusseadus lubab jalgratturil sõiduteed 
ületada ülekäigurajal sõites, aga ei anna 
jalgratturile eesõigust autojuhtide suhtes. 
Seetõttu tuleb alati eelnevalt veenduda enne 
sõidutee ületamist selle manöövri ohutuses. 
Avarii korral auto ja jalgratturi vahel on kan-
natajaks alati nõrgem osapool ehk jalgrattur. 

Me kõik osaleme iga päev liikluses kas auto-
juhi, jalgratturi või jalakäijana. Igaüks meist 

saab anda oma panuse viisakama ja hooliva-
ma liikluskultuuri edendamisse. Kui peame 
kinni reeglitest ja näitame positiivset eesku-
ju, saame koos muuta liiklemise ohutumaks 
ja turvalisemaks, sest meid kõiki oodatakse 
elusalt ja tervelt koju.

Ilusat ja turvalist suve Teile!

Ida-Tallinna konstaablijaoskonna piir-
konnapolitseinikud
Veronika Jänes ja Tatjana Paškovskaja

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, www.lindakivi.ee

Üritused:
03.08 kell 18.00 Iidse vene rahvamuusika ansambel Rusichi kontsert. Tavapilet 
24€, pensionäridele 15€
19.08 kell 18.00 Taasiseseisvumispäeva kontsert. Erich Krieger ja 
koreograafiastuudio Lootos. Tasuta. 
22.08 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 4€
Näitus: 28.07 – 27.08 Nerva graafika näitus ”Puu&Pall”

Teade detailplaneeringutest Lasnamäel

Tallinna Linnavalitsus otsustas 19. juu-
ni 2015 istungil:
Korraldusega nr 1099-k võtta vastu 
Lasnamäe linnaosas asuva 11,60 ha suu-
ruse maa-ala kohta koostatud Lagedi 
tee 8 kinnistu ja lähiala detailplanee-
ring, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 05350, 
milles on ette nähtud Lagedi tee 8, Lagedi 
tee 4b, Lagedi tee 4c, Lagedi tee 6, Lage-
di tee 6a kinnistute piiride muutmise teel 
moodustada kokku 14 krunti, neist kaks 
0-30% äri- ja 70-100% tootmismaa või 
100% mäetööstusmaa, viis 0-30% toot-
mis- ja 70-100% ärimaa või 100% mäe-
tööstusmaa, kaks maatulundusmaa või 
mäetööstusmaa või 0-30% tootmis- ja 
70-100% ärimaa, kaks maatulundusmaa 
või mäetööstusmaa või üldkasutatava maa 
või 0-30% tootmis- ja 70100% ärimaa, üks 
tootmismaa või mäetööstusmaa, üks trans-
pordimaa või mäetööstusmaa ja üks trans-
pordimaa sihtotstarbega, ning moodustata-
vatele kruntidele on määratud ehitusõigus 

kokku kuni 12 hoone (sealhulgas üks maa-
alune hoone) - ühe kuni 14-korruselise äri- 
ja tootmishoone või tootmishoone, viie 
kuni 4-korruselise äri- ja tootmishoone 
või tootmishoone, nelja kuni 7-korruseli-
se äri- ja tootmishoone või ärihoone, ühe 
kuni 5-korruselise äri- ja tootmishoone või 
ärihoone ehitamiseks, kusjuures kaheksale 
hoonestatavale krundile, sealhulgas trans-
pordimaa sihtotstarbega krundile, on antud 
võimalus 2 maa-aluse korrusega parkla 
ehitamiseks. 

Muuta Tallinna Linnavalitsuse 13. det-
sembri 2000 korralduse nr 4935-k punkti-
ga 1.4 algatatud „Lagedi tee 7 ja 8 krun-
tide detailplaneeringu” nimetust, lugedes 
uueks nimetuseks „Lagedi tee 8 kinnistu ja 
lähiala detailplaneering”, ning muuta pla-
neeritud maa-ala suurust 14,80 hektarilt 
11,60 hektarini.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

DETAILPLANEERINGUD LASNAMÄEL

alates järgmise aasta 1. jaanuarist,
• hotellide käibemaksumäära kasv, 

mis omakorda toob kaasa teenuste 
kallinemise ning palkade kasvu pea-
tumise antud sektoris, 

• konkreetse positsiooni puudumine 
pagulaste küsimuses, 

• samuti rahva massiline rahuolema-
tus valitsuse tegevuse osas, 

• eelneva tulemusena Reformierakon-
na madalaim reiting 2 kuud peale 
valimisi. 

Tuletan meelde, et just enne üldise puhkuse-
perioodi algust, surusid koalitsiooniparteid 
parlamendis läbi seaduseelnõu, mis tõstab 
alates järgmise aasta 1. jaanuarist kütuse-, 
alkoholi- ning tubakaaktsiisi, samuti ka käi-
bemaksumäära hotellidele. Sellest on kir-
jutatud ning räägitud palju, on ilmunud ka 
protestartikleid ning -sõnavõtte, kuid see ei 
peatanud koalitsiooni ning seadus võeti vas-
tu. Kusjuures, läbi viidi see mahuka seadus-
eelnõude paketi pretsedenditu sidumise teel 
valitsuse usalduse küsimusega. Protseduur, 
mis on tegelikult ette nähtud tõsiste kriisi-

olukordade jaoks. Seega, „Rõivase 100 päe-
va“ on juba läinud ajalukku Eesti valitsuse 
ühe skandaalseima stardina lähiajaloos. Li-
saks sellele puudub kindlus, et peale koalit-
sioonilepingu tulevase ülevaatuse katset ei 
saa selle valitsuse lugu täielikult otsa. 

Loomulikult tuleb rääkida ka Kreekast. Ees-
ti valitsus on uuesti nõustunud toetama riiki, 
kus pensionid on meist 2,5 korda kõrgemad, 
miljonite eurodega. Keskmiste arvestuste 
järgi toetab meie riigi iga elanik Kreekat 
minimaalselt 100 euroga. 

Mind, kui pealinna suurima linnaosa saadi-
kut, kurvastab enim peaministri kahepalge-
line suhtumine Eestimaa rahvasse. Pidevate 
fraaside taga patriotismist ning truudusest 
oma riigile, varjub tegelikult sallimatus iga-
suguse kriitika suhtes. Just sellepärast on 
peaministri kogu argumentsatsioon minu 
arvates üles ehitatud skeemil, mis on ta-
vapärane reeglina absoluutselt teistsuguse 
poliitilise süsteemiga riikides: mina olen 
valitsus, valitsus on Eesti ning oma riiki kri-
tiseerib vaid reetur. 

LIIKLUS

Maxima GP ajal muutub Pirita liik-
luskorraldus, mistõttu kutsume nii 
Piritale sõitvaid autojuhte kui ka kõiki 
kohalikke elanikke üles tähelepane-
likkusele. Kell 9-18 on sõidukitele 
suletud Pirita-Kose-Kloostrimetsa 
ringrada ning osaliselt linnast väljuv 
sõidusuund Pirita teel alates Rummu 
teest kuni Kloostrimetsa teeni.
 
Kesklinnast Viimisse suundudes soo-
vitame Pirita tee asemel kasutada 
marsruuti Narva mnt.-Pärnamäe tee 
või sõita Laagna tee kaudu.

Maxima GP Lauri Ausi mälestussõit 
toimub tänavu 12. korda, esimene mä-
lestussõit sai teoks 2004. aastal. 2014. 
aasta Maxima GP võitis Silver Schultz, 
Rahvasõidu 51-kilomeetrisel rajal tegi 
parima tulemuse Andre Aduson. 
Eesti üks legendaarsemaid rattasport-
lasi Lauri Aus tuli ajavahemikus 1988-
2000 kümnel korral Eesti meistriks 
maanteesõidus. Lauri Aus lõpetas 1997. 
aastal iseseisva Eesti esimese ratturina 
Tour de France’i velotuuri (124. koht). 
Profikarjääris on tal 11 etapivõitu. Lau-
ri Aus hukkus traagiliselt liiklusõnnetu-
ses 2003. aasta juulis.

Lasnamäe Noortekeskus
jätkab vastuvõttu huviringidesse 
ning stuudiotesse 2015/16.õ.a. 

• Eesti keel (eelkooliealised lapsed, 1-2 klass, 3-4 klass, 
5-6 klass,7-9 klass)

• Eesti keel (ettevalmistus B1, B2 taseme eksamiks) 
• 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 aastat, 6 aastat)
• Tantsustuudio (4-6, 7-10, 11-13 aastat)
• Käsitöö (7-12 aastat)
• Joonistamine (6-12 aastat)
• Logopeed 
• Kunstistuudio (5-10 aastat)
• Floristika (7-14 aastat)
• Keraamika (7-16 aastat)
• Estraadilaul (7-26 aastat)
• Arvutikursused (1-3 klass, 4-6 klass)
• Male (5-12 aastat)
• Matemaatika (ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi 

eksamiks)
• Füüsika (lisaõpe)

Registreerimine ja lisainfo telefonidel 632 8814, 5556 
7784, samuti ka e-posti aadressil 

lasnamae@noortekeskus.ee

Lasnamäe Noortekeskus kutsub traditsioonilisse 
linnalaagrisse 

Augusti  vahetused:10-14.08

Registreerimine ja lisainfo telefonidel 
6328814, 5556 7784, samuti ka e-posti aadressil 

lasnamae@noortekeskus.ee



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

Luutar OÜ otsib enda meeskonda klienditeenindajad-
müügikonsultante Maardu ja Tallinna esindustesse. 
Ooatame Sinu CV koos foto ja motivatsioonikirjaga 
e-posti aadressil e nastasja@luutar.ee. 
www.luutar.ee, tel. 6008505.

Pakkuda tööd nõudepesijatele ja koristajatele Viimsi 
Keskusesse avatavasse uude restorani. Nõudepesija 
tööaeg on graafiku järgi pikk ja lühike nädal kl 
9.30–21.30. Koristaja tööaeg kl 8.00 – 11.00. Helin 
56222121

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.

Pesumaja Viimsis (bussi 1A lõppeatus) pakub tööd 
mees-ja naistöötajatele.Töö ühes vahetuses 8 tundi, 
palk kokkuleppel.Info tel.5018413;5204914.   
 

Tasuta korteri 100% tühjaksvedu. www.headaega.ee 
Lisainfo tel 58966443

Müüa 2-toaline hubane ja väga soe korter Türi 
lähistel Säreveres. Mööbel. Madalad kommunaalid. 
Tel 53305340

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

Nostalgiakaup ostab vanavara. 5140618

VANNIDE RESTAUREERIMINE. SANTEHNIKA 
55552203

LEXLINE KINNISVARA ja ÕIGUSBÜROO 
Teie personaalne kinnisvara müüja!
Korrektne ja kiire täisteenus kuni tehinguni.10. 
aastane kogemus juriidilisel nõustamisel.
Helista:  51 54 534   Kirjuta: ott@lexline.ee 
Loe meie teenustest:  www.lexline.ee 

Müüa 4-toal. 80m2 korras korter Lasnamäel,Kivila 6.
H:83000€.soovi korral koos mööbliga.Info:56606075 
www.mauren.ee

Müüa 3-toaline hubane ja valgusküllane 
korter Viimsis, Pärnamäe külas, Lageda teel. Korteri 
juurde kuulub tasuta parkimine ja panipaik. Maja 
kõrval bussipeatus, lasteaed lähedal. Hind: 125’000 
eur Tel. 5100700, otse omanikult.

Tule kaasa 22 või 29 augustil imetlema positiivse 
energetika omava paika  - Kuremäe kloostri Hind on 
12 eur Info iga päev 18.00 kuni 21.00 tel 56395180 

KUULUTUSED

Tööülesanneteks on komponentide pakkimine, siltide väljaprintimine,  
pakitud toodete ettevalmistamine väljastamiseks.
Töö on vahetustega (k.a öösiti). Palk alates 3,50 €/h.

Kui soovid kandideerida, saada CV aadressile  
Tatjana.gusseva@logistikapluss.ee 
või täida ankeet kohapeal Välja tee 1, Iru küla, Jõelähtme vald, Harjumaa

 

Lisainfo telefonil 5770 4003

Logistika Pluss OÜ otsib töömahu kasvu tõttu oma meeskonda PAKKIJAID

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

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.

Kulinaaria OÜ on juhtiv Eestimaine toidutööstusettevõte, mis valmistab laias valikus 
maitsvaid valmistoite, salateid, magustoite, kondiitri- ja peolauatooteid.Lisaks pakub 

Gurmee Catering peokorralduse täisteenust. Tootmine asub Tallinnas ja annab tööd ligi 300 
inimesele.  Selveri Köök ja Gurmee Catering on Kulinaaria OÜ kaubamärgid. 

Seoses mahu suurenemisega saab tööd:

KOKK-KOKAABI
KORISTAJA-NÕUDEPESIJA
Nõudmised kandidaadile 
§	keskeriharidus
§	kiirus, täpsus, korrektsus
§	rutiinitaluvus
§	koristaja-nõudepesija ametikohale eesti keele valdamine vähemalt tasemel A2
§	kokk-kokaabi ametikohale eesti keele valdamine vähemalt tasemel B1

Ettevõte pakub 
§	sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat meeskonda
§	tööd organisatsioonis, kus väärtustatakse inimest ja tema tööd
§	kaasaegseid töötingimusi pidevalt arenevas töökeskkonnas
§	erialast täiendkoolitust
§	Partnerkaardi lisasoodustust
§	Liitumise võimalust Spordiseltsiga, saad tasuta kui ka soodustingimustel 

sportimisvõimalusi
§	tublile töötajale lisaks palgale ka lisatasu
§	kolmel korral päevas söögivõimalust

Töökoht asub Tallinnas, tööle asumise aeg: Kokkuleppel
CV saata hiljemalt 16.august. 2015 aadressile  margit.sarrap@kulinaariatoit.ee 
või Kulinaaria OÜ, Taevakivi 7b, Tallinn 13619. Kontakttelefon: 6 024 842

Mahtra Hostel

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

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

Toiduettevõte pakub tööd:

nõudepesijale
Ettevõte pakub konkurentsivõimelist palka, 

stabiilseid töösuhteid, tasuta transporti, 
sõbralikku meeskonda. Väljaõpe kohapeal.

E-R: 10:00-12:00 
Tеl: 58 205 868  Loo, Harjumaa



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

        Laupäeval 8. augustil kell 13.00Laupäeval 8. augustil 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!

TURVATÖÖTAJAKS.
Turvatöötajana sadamas on Sinu ülesandeks tagada valvataval objektil 
turvalisus ja puutumatus. Satud erinevatesse olukordadesse ja annad 

omapoolse panuse nende lahendamiseks.

•	tunned huvi turvavaldkonna vastu

•	oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata

•	räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt 
B-2 keeletaseme tunnistust

Ootame Sind liituma meie meeskonnaga kui:

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis saada enda CV aadressile personal@ee.g4s.com 
märgusõnaga „turvatöötaja sadamas“. Lisainfo saamiseks võid tulla ka meie värbamiskeskusesse  

aadressil Paldiski mnt 80 või helistada telefonil 6511 787, 13322. Oleme avatud tööpäeviti 9.00-17.00.

Kui soovid tagada turvalisust Eesti suurimal kauba- ja reisisadamate 
kompleksis, mis etendab olulist rolli  transpordisüsteemis ja 

majanduses tervikuna, siis ootame Sind kandideerima

Sammu  või  veere  2. augustil   Piritale,  kus  toimub 
tipprattur Lauri Ausi mälestussõit Maxima GP, algusega 
kell 11.00. Sõiduvees on nii profid kui pere pisimad, üles 
astuvad armastatud muusikud ning Jaan Kirsipuu loosib 
kohapeal välja tema enda poolt koostatud jalgrataste 
komplekti tervele perele!

Vaata täpsemalt www.maxima.ee

Perele rattad
alla

L A U R I  A U S I  X I I  M E M O R I A A L

Ragn-Sells AS pakub Tallinnas tööd

laadurijuhile
Kandidaadilt ootame:
• Eelnevat töökogemust ja vastavat juhitun-

nistust
• Soovi ja tahet teha tööd jäätmekütuse teha-

ses ja osaleda seadmete ja tehnika hoolduses 
ning pisiremondis

• Eesti ja vene keele oskust suhtlustasandil
   

CV palume saata e-maili aadressil  
personal@ragnsells.ee kuni 31.07.2012. 

Töö on vahetustega.

SOL Baltics on rahvusvahelisse kontserni 
kuuluv kinnisvarahooldus- ning 

puhastusteenuseid pakkuv ettevõte. 
 
 

Pakume  tööd  
PUHASTUSTEE

NINDAJALE 
 VIIMSIS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Töö sobib nii põhi- kui lisatööks. 
Sobilik kandidaat on hea tervisega,  
aus, kohusetundlik ja 
õppimisvõimeline, oskab märgata 
mustust. Kandideerida võivad  
nii tudengid, kui ka pensionärid,  
mehed ja naised.  Väljaõpe 
kohapeal. Kui oled tubli, töökas ja 
kohusetundlik, siis ootame Sind 
meile tööle.  
	  
	  
	  

Kandideerimiseks helista   
674 7399 
või saada email   
cv@sol.ee  
www.sol.ee 

 



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

SALLID 5 EUR !

iga päev 12.00-21.00

(saadaval ka tuur, karpkala ja säga)

KÕIGE PAREM VALIK 
JA HIND EESTIS!

www.forellipuuk.ee

JÕGISOO

( )

Forell 8.90 kg (alates)

Info: 5163416

 

 

Oled vähamalt 18.aastane, 
töökas ning Sulle sobib füüsiline töö

TULE RIMI KESKKÖÖKI
( Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald)

PUHASTUSTEENINDAJAKS
( töö toimub graafiku alusel 7.45-18.15)

Sinu peamised tööülesanded on:
• tootmisruumide korrashoiu tagamine vastavalt puhastuplaanile
• kööginõude ja transportnõude ning taara pesemine ja teisaldamine
• jäätmete sorteerimine ning käitlemine

Oled Sobiv kandidaat kui:
• Sa oled töökas
• Sa oled koostööaldis
• Sulle sobib füüsiline töö

Sind ootab:
• väärtuslik töökogemus juhtivas kaubandusettevõttes
• tasuta lõunasöök
• soodustus sportimisele ja massaažile
• töötaja sooduskaart ostudeks kõikides Rimi ja Säästumarketi 
kauplustes

Ootame Sinu CVd hiljemalt 30.07.2015 märksõnaga 
„Keskköögi puhastusteenindaja“ e-posti aadressile 

personal@rimibaltic.com
Ankeedi saad täita ka meie kodulehel www.rimi.ee

Lisainfo: tel 605 6382

Omniva on 
Eesti Posti 
uus nimi

Otsid osalise koormusega lisatööd Tallinnas? 

TULE REKLAAMIKANDJAKS! 
Pakume Sulle õhtust tööaega (nädala sees), 

osalist töökoormust (16 tundi nädalas) ning võimalust 
teha liikuvat tööd (vajalik B-kategooria juhilubade olemasolu). 

Lisainfo telefonil 664 3148 
või e-posti aadressil cv@omniva.ee

Soovid lisada ostu- 
müügi või töökuulutust, 

siis telli reklaam 
või reakuulutus 

Lasnamäe Lehes!
Reakuulutus ( eesti või vene keeles )
1 rida (48 tähemärki) hind  3 €
raamis 69 x 10mm, hind    9 €
raamis 69 x 20mm, hind  19 €
*sisaldab 20%km

Reklaam
1/48 lk 69 x 30 mm, hind  25 €
1/32 lk 69 x 46 mm, hind  41 €
1/24 lk 69 x 64 mm, hind 70 €
*lisandub 20%km

Tellimine: Tel: 602 7774, 5645 4308  
E-mail: info@lasnamaeleht.ee  
Skype: lasnamaeleht    
www.lasnamaeleht.ee

Costa Sol Rent pakub kvaliteetset 
puhkusemajutust maalilisel Hispaania 

lõunarannikul – Costa del Sol. Kui 
soovite veeta oma puhkuse pere või 

sõpradega, siis meie poolt pakutavate 
korterite ja villade seast leiate kindlasti 
endale sobiva.  Tutvuge meie valikuga 
kodulehel: www.costasolrent.com

Costa Sol Rent
tel. (+34) 633 493 690
e-mail: info@costasolrent.com
Skype: costasolrent
www.costasolrent.com



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

 

 
 

 

 

 
 

 

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

STARMAN 
LOOB SELLE SUVE 
ELAMUSED!

/ TV Everywhere
/ Ajamasin
/ Salvestamine
/ Videolaenutus
Starman. Kõige kõvem
interneti- ja teleteenus!

Telli starman.ee või helista 1770

Gotland – roosilõhnaline keskaegne linn Visby. 
KESKAJA PÄEVAD-aasta tähtsündmus!
2.-4.augustil 2015  (viimased kohad)
 
Keset laiuvat sinist merd asub Läänemere suurim ja salapäraseim saar- rooside 
saareks kutsutud Gotland. Gotland on ajalooliselt rikas piirkond Rootsis. Saar 
on kontrastiderohke, pakub kuhjaga huvitavaid vaatamisväärsusi ja põnevaid 
lugusid. Kusagil mujal ei ole kokku koondunud nii palju keskaegseid vanu 
kirikuid ja kultuurimälestisi kui Gotlandil.
HINNAS:
• Sõit Tallin-Visby-Tallinn B4 kajutis
• ekskursioon Visby vanalinnas
• üks õhtu- ja hommikusöök laevas
• giid ja rühmajuht
Lisatasu eest: Gotlandi saare ekskursioon 25.-
 
SOODUSHIND  199 €
Tavahind 299 €

Helsingi – täiuslik Läänemere kaunitar
26.augustil 2015.

Meile nii tuttav Helsingi pakub ikka ja jälle ohtralt uusi elamusi. Helsingi täidab pal-
jude ootused, sest seal jagub nii kultuuritempleid, ostuvõimalusi kui ka meelelahutust. 
Helsingis on säilinud üle 20 kultuuriajalooliselt tähelepanuväärse pargi. Ringsõidul 
laevaga näeme muinasjutulisi saarevaateid rannaäärsete luksuselamute ja rannamaja-
kestega. Einestame laeval nautides imelist kalatoitude lauda.
HINNAS:
• sõit Tallinn-Helsingi-Tallinn
• 3 tundi linnaekskursiooni bussis
• mereretk laevaga
• kalatoitudest lõuna-buffet
• õhtyusöök buffet lauas
• eesti ja venekeelse giidi-rühmajuhi teenus
 
SOODUSHIND 105 € kehtib registreerimisel kuni 05.08. 
Tavahind 150 €.

Küsige eriprogrammide 
kohta infot telefonil 
620 7676
või e-aadressil 
info@seeniorid.ee   
www.seeniorid.ee



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

 Tule proovi 
uut Itaalia menüüd!

Värske pasta, grillpaninid ja itaaliapärased magustoidud.
Menüüst leiavad meelepärase ka taimetoitlased!

Saadaval Jüri, Loo ja Tartu Era tn Alexelas.

www.alexelaoil.ee

 

*Pakkumine kehtib kuni 31.08.2015*Pakkumine kehtib kuni 31.08.2015

4.80
SELLE REKLAAMI 
ESITAMISEL 

(TAVAHIND: 7.30)

*

✁

DOCS Baltic OÜ ∞ Mustamäe tee 6b ∞ 10621 Tallinn
Tel.: 660 8271 , Mob.: 501 5546 ∞ info@docs.ee ∞ www.docs.ee

Garantiiga Turvaliselt Kontrollitud taustaga

Erinevate finantseerimisvõimalustega

TELLI AUTO TOOLILT TÕUSMATA!

WWW. . EE
TELLI  OMA SÕIDUK EUROOPAST:


