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29. ja 30. augustil toimusid traditsioo-
nilised Lasnamäe päevad, mille raames 
korraldati Lasnamäe Linnaosa Valitsu-
se eestvedamisel meeleolukas jalgpalli-
turniir ning Tallinna lauluväljakul toi-
mus suurejooneline kogupereüritus.

Lasnamäe spordikompleksi jalgpalliväl-
jakul peetud Lasnamäe iga-aastasest har-
rastusjalgpalli karikaturniirist võttis osa 
8 võistkonda ning võitjaks tuli jalgpalli-
meeskond nimega „Jorma“. 

30. augustil toimus Lasnamäe päevade 
tähtsaim üritus Tallinna lauluväljakul. 
Suurel laval esinesid mitmed laste laulu-
kollektiivid ja tuntud Eesti artistid nagu 
Uku Suviste ja Artjom Savitski. Samuti 
astusid üles ansambel May-Day ning laul-
jad Sergei Sumin ja Margarita Kustinskaja. 
Meeleolukat muusikat vahendasid ka kol-
lektiiv Yanki ning DJ Milovanov. Peoõhtu 
peaesinejaks oli kuulus Venemaa laulja 
NATALI.

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. septembri seisuga Lasnamäel 118 582 inimest, võrreldes augustikuuga kasvas elanike arv 82 inimese võrra.

Tallinna lauluväljakul 
tähistati suure 
kontserdiga Lasnamäe 
linnaosa 22. sünnipäeva

Käesolevaga teatame, et Tallinna 
Tuule Lasteaias on vabad laste-
aiakohad 2 – 6 aastastele lastele.
Õppetöö toimub eesti keeles, 
kuid oodatud on ka muukeelsed 

lapsed.

Heidi Kalda, direktor
633 3381
Tallinna Tuule Lasteaed
Paekaare 38, 13613 Tallinn
direktor@tuule.edu.ee
www.tuule.edu.ee

Kepikõnni treeningud 
oktoobris
Ootame kõiki huvilisi kepikõnni treeningu-
tele kepikõnni instruktori René Meimer´i 
(Eesti Kepikõnni Liit) juhendamisel. 

Treeningud toimuvad 1.10, 8.10, 15.10 ja 
22.10 Pae pargis algusega kl 17:30.
Kogunemiskoht: Lasnamäe Linnaosa  
Valitsuse peaukse ees.
Osalemine ja käimiskeppide laenutus on 
tasuta. 

Täpsem info ja eelregistreerimine 
tel 645 7702. www.tallinn.ee/lasnamae 

Lasnamäe parkides toimusid 
tasuta perepäevad

5. ja 12. septembril korraldas Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus Pae ja Vormsi par-
kides tervislikke ning harivaid PERE-
PÄEVi.

Ürituste raames toimusid põnevad tege-
vused kogu perele. Kohal olid päästeau-
to ja Põhja päästekeskuse esindajad ning 

Maanteeamet koos Põhja prefektuuriga, 
kelle töötajate käest sai ohutusalast teavet 
ja nõu.

Lapsed said hüpata batuudil, sõita poni-
del, teha näomaalinguid, mängida jalgpalli 
ning jäähokit. Lisaks korraldasid Paepeal-
se raamatukogu esindajad lastele eesti 
keelse muinasjututunni. Kõik huvilised 
said end proovile panna Tai-chi tennises ja 
teha Tai-Chi ja QI-Gong treenerite juhen-
damisel erinevaid dünaamilisi harjutusi. 
Spordiharrastajatele korraldati kepikõn-
ni treeninguid ja demonstreeriti Brasiilia 
võitluskunsti Capoeira.

Üritusi toetas Tallinna Sotsiaal- ja Tervis-
hoiuamet.

Lasnamäe Leht

Lasnamäel valmis uus 
kergliiklustee

Lasnamäel Priisle teel on lõppenud mood-
sa kergliiklustee ehitustööd. Tegemist on 
tööde I etapiga, mille raames rajati Narva 
mnt - Läänemere tee lõigul uus ja kaua-
oodatud ühendus jalakäijaile ja kergliik-
lusvahendeile.

Tööde käigus ehitati välja kergliiklustee 
pikkusega 444 meetrit, paigaldati äärekivid, 
drenaaž ja liiklusmärgistus. Samuti sai tee-
lõik korraliku valgustuse, mis muudab kõne-
alusel alal liiklemise veelgi turvalisemaks.

Kergliiklustee ehitust rahastati Euroopa Re-
gionaalarengu Fondist meetme „Linnaliste 
piirkondade arendamine“ raames.

Lasnamäe linnaosa 
vanemaks sai 
Maria Jufereva   

Tallinna linnavalit-
sus nimetas Lasna-
mäe linnaosa va-
nema ametikohale 
Maria Jufereva.

Maria Jufereva on 
omandanud Tartu 

Ülikoolis magistrikraadi ajakirjandu-
se erialal. Jufereva on töötanud Pervõi 
Baltiski Kanali toimetaja ja saatejuhi-
na ning Tartu ja Tallinna ülikoolides 
õppejõuna. Alates 2011. aastast töö-
tas ta linna avalike suhete teenistuse 
meediaspetsialistina.
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Gladioolide eredad kimbud ning kolla-
sed lehed helesinise taeva ning päikese-
kiirte taustal – need on kooliaasta algu-
se märgid. Kuigi sel aastal oli see päev 
pilvine, siis ürituse pidulikkus seetõttu 
ei kannatanud.

1. september  on eriline kalendripäev õpi-
laste, nende vanemate ning õpetajate elus. 
Sel päeval toimusid Tallinna Läänemere 
gümnaasiumis uue õppeaasta algusele pü-
hendatud pidulikud aktused. Eriline roll 
oli loomulikult meie esimesse klassi mine-
jatel, kelle jaoks kõlas esimene koolikell, 
ning 12. klassi õpilastele, kelle jaoks on 
algamas kooli viimane õppeaasta.

Tervitussõnadega esinesid meie gümnaa-
siumi direktor D. Presnetsov ning Riigi-
kogu saadik Olga Ivanova. Nad õnnitlesid 
kõiki teadmiste päeva puhul ning soovisid 
koolile edu,  õpilastele head teed teadmis-

te ning tarkuse suunas, mis aitavad kaasa 
võitluses elu raskete hetkedega, lasteva-
nematele ning õpetajatele kannatust ning 
kindlust tulevase päeva suhtes.

Kõigile tuttavad muinasjutukangelased 
Malvina ja Buratino 12. klassi õpilaste 
kehastuses näitasid kooli „rebastele“ lõbu-
sat ning õpetavat sketši, seletades millised 
asjad peaksid koolilapse ranitsas olema. 
Mudilased aitasid kindlalt ja lõbusalt sõna-
kuulmatut Buratinot. Jälgida esimese klas-
si õpilasi ning vilistlasi oli eriti meeldiv, 
sest nad kõik kandsid koolivormi (kooli 
logoga pintsakud ja vestid), mis võeti ka-
sutusele 2 aastat tagasi.

Sel aastal hakkab gümnaasiumis õppima 
1165 õpilast. 44 klassist 6 on esimesed 
klassid! Tahaks ära märkida, et tunnid toi-
muvad sealjuures ühes vahetuses. Õpeta-
jate kollektiivis on samuti täiendusi ning 

nüüd on meil tööl 81 õpetajat.

Kolm aastat tagasi remonditud koolihoo-
net uuendatakse pidevalt ning korrastatud 
kooliõue territoorium  rõõmustab silma.

Pidulikud aktused on samuti ka loomete-
gevuse alguseks. Juba septembris toimub 
üheks eelmise õppeaasta parimaks üritu-
seks tunnustatud Tervisepäev lastevane-
matele ja õpilastele (sel aastal toimub see 
velodroomil). Kool osaleb uuesti linna 
projektis ”Kodurahu”. Märtsis ootame vä-
liskülalisi Hansa linnade kogunemisele.

Usume, et eelmisel aastal läbi viidud 92 
kooliüritust, nende hulgas 5 avatud linna-
osa üritust, ei ole meie jaoks ületamatuks 
piiriks!

Head teed, kallis kool!
I.Žuravljova

Sügisesel koolivaheajal, 17.-25. oktoob-
rini on kõik lapsed oodatud festivalile 
“Avatud mänguväljad”, mis toimub 
ühteaegu nii Tallinna kui ka Tartu 
muuseumides. Sel ajal pakuvad 16 
osalevat muuseumi lastele ja noortele 
(vanuses 0-18 a.) spetsiaalselt festivali 
ajaks loodud temaatilisi tegevusi 
ja näituste avastamisel on abiks 
mängulised juhised.  

Igal vanuserühmal on külastamiseks oma 
muuseumide mänguväli – kuni viis eako-
hast tegevust pakkuvat muuseumi. Väikse-
mad lapsed on oodatud muuseume külasta-
ma koos perega ja noored koos sõpradega.

Festivali eesmärgiks on pakkuda lastele ja 
noortele koolivaheajaks huvitavat ja hari-
vat vaba aja veetmise võimalust ning juha-
tada teed muuseumidesse.

Festivalil osalevad Kumu kunstimuu-
seum, Kadrioru Kunstimuuseum, Adam-
son-Ericu muuseum, Niguliste muuseum, 
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, NUKU 
muuseum, Tallinna Linnamuuseum, Eesti 
Tervishoiumuuseum, Eesti Vabaõhumuu-

seum, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna 
Tehnikaülikooli muuseum, Eesti Rahva 
Muuseumi Postimuuseum, Tartu Linna-
muuseum, Tartu Ülikooli kunstimuuseum, 
19. saj. Tartu linnakodaniku muuseum ja 
Rahvarinde Muuseum.

Temaatilisi sündmusi korraldavad Eesti 
Arhitektuurimuuseum, Kumu kunstimuu-
seum ja Tartu Ülikooli muuseum.

Festivali avasündmused toimuvad 17. ok-
toobril kell 11 Tallinnas Vabaduse väljakul 
ja Tartus Tartu Kaubamaja laste mänguväl-
jaku juures.
 
Festivali korraldavad Eesti Teatri- ja Muu-
sikamuuseum, MTÜ Elamusõppe labor 
ning MTÜ Kultuur aitab hingata.

Lisainfo: http://avatudfestival.ee 

TEADMISTE PÄEV 
TALLINNA LÄÄNEMERE GÜMNAASIUMIS

Laste ja noorte festival “Avatud mänguväljad”

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tere, lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Käesolev sügis tõestas oma muutuste hooaja staatust. Septembri saabumisega toi-
mus nii terve linna ning ka meie linnaosa halduselus rida olulisi muutusi. Näiteks 
nimetati linnavalitsuse otsusega Lasnamäe linnaosa vanemaks Maria Jufereva. 
Sooviksin õnnitleda Mariat selle sündmuse puhul ning väljendada kindlust, et meie 
linnaosa stabiilne ja edenev areng jätkub veelgi kiirema tempoga.

Lasnamäe linnaosa valitsus õnnitleb samuti ka meie linnaosa koolide õpilasi, nende 
õpetajaid ning lapsevanemaid uue saabunud õppeaasta puhul. Soovime, et sellega 
kaasneksid vaid meeldivad ja positiivsed sündmused. 

Septembri algusest saadik said meie linnaosa elanikud, kes eelistavad kergemat 
transporti linnas liikumiseks osa jalgrattateede võrgustiku uue lõigu avamisest. 444 
meetri pikkune lõik ühendab Narva maantee ning Läänemere tänava. Paigaldati üle 
4600 m² asfalti, püstitati 16 uut valgustusposti, taastati haljastust üle 1500 m² alal. 
See linnaosa jaoks oluline projekt teostati Euroopa regionaalarengu fondi rahasta-
mise abil. 

Jätkub ka ühe suurima Lasnamäe pargi – Kivila pargi – arendus. Suve lõpus lõpe-
tati siin kergliiklustee järjekordse 400-meetrilise lõigu ehitus. 16. septembril tutvus 
pargis uute liikumisvõimalustega Tallinna linnapea Edgar Savisaar. 

Sügise alguses lõpetati või jõuti lõppfaasi mitme olulise taristu ehitusprojektiga. 
Sooviksin eelkõige ära märkida, et lõpuks ometi algas ka Majaka tänava rekonst-
rueerimise lõppetapi tööprojekti koostamine. Kui trammid, nagu olete kindlasti 
märganud, alustasid liikumist juba 1. septembril, siis sõidutee ootab oma aega. Vas-
tavalt plaanile algavad esmased tööd teekatte taastamise, parkimistaskute ehitamise 
ning kõrvalteedelt väljasõitude osas oktoobri keskel. Selle ulatusliku projekti lõpe-
tamine on kavandatud 2016. aasta suveks. 

Oktoobri esimeses pooles toimub Lasnamäel täiesti uue Paepargi tänava avamine. 
See kulgeb pargi ning Pae tänava vahel ning viib kaasaegsete uute majade kvarta-
lisse. Käesolev projekt oli munitsipaal-eraõigusliku partnerluse heaks näiteks: kui 
tee ehituse kaks esimest etappi võttis enda peale Tallinna Kommunaalamet, siis 
kolmanda etapi teostab selle territooriumi arendaja. Lõppkokkuvõttes saavad linna 
elanikud enda kasutusse teede võrgustiku ja kergliiklusteedega varustatud lõigu, 
mis oluliselt laiendab liiklusvõimalusi Lasnamäe selles osas.

Vastavalt plaanidele lõpeb 14. oktoobril ka Ümera tänava kauaoodatud taastamisre-
mont. Siin uuendatakse sõidu- ja jalakäijate tee asfaldikatet, vahetatakse äärekivid, 
uuendatakse liikluse reguleerimisvahendid ning taastatakse haljastust.
 
Lisaks heakorrastamisele ning teede ehitusele toimus septembris terve rida tervis-
like eluviiside arendamisele suunatud projekte. Suurt edu saatis laupäeviti Pae, 
Vormsi ja Tondiloo (Kivila) parkides korraldatud pere- ja tervisepäevi. Neil üritus-
tel leidsid Lasnamäe eri vanuses elanikud sobivaid ning tervisele kasulikke tege-
vusi. Lapsed hüppasid batuudil, mängisid jalgpalli ja hokit, koos vanematega tut-
vuti selliste eksootiliste füüsilise aktiivsuse vormidega nagu Taichi ja Hiina tennis, 
Qigong gümnastika, Brasiilia tantsu-võitluskunst Capoeira. Politsei, Pääste- ning 
Maanteeameti esindajad, samuti ka meedikud jagasid oma teadmisi turva- ning ter-
visealadel. Uuesti algasid ka meie populaarsed tasuta kepikõnnitreeningud – kiirus-
tage, jõuate veel registreerida oktoobris toimuvatele treeningutele. 

Ühesõnaga, elu ei püsi paigal ning meil on vaja selle tempos püsida, sealjuures 
mitte unustades sealjuures hoolitseda oma lähedaste, sugulaste ning loomulikult ka 
oma tervise eest. Soovin teile sügise aktiivset ning viljakat jätkumist ning kõigile 
meile – uusi eesmärke ning saavutusi uuel hooajal. 

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa 
vanema k.t.

Lasteaialapsed osalesid 
ohutusalasel teabepäeval „Mina Oskan Seda“
9. septembril toimus Lasnamäe Spor-
dikompleksi staadionil sportlik ohutus-
alane teabepäev MINA OSKAN SEDA. 
Teabepäevast võttis osa 580 last ja 80 
pedagoogi Lasnamäe kõigist munitsi-
paallasteaedadest.

MINA OSKAN SEDA ohutusalasel tea-
bepäeval jagati teadmisi liiklusohutusest, 
tule- ja veeohutusest, esmaabist, pommi-
ohutusest ja teistel teemadel.

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

28. ja 30. septembril 2015 toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsu-
se saalis (Pallasti 54, Tallinn) korteriühistute infopäevad algusega 
kell 15.00. 
Infopäevad on jaotatud kahele päevale: 28.09 vene keeles ja 30.09 eesti keeles.

Esinevad riigikogu liige ja KÜde toetusrühma esimees Olga Ivanova ja MUPO 
esindajad.
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Politsei hoiatab eakaid inimesi petturite eest

Lasnamäele paigaldatakse 300 uut tänavasilti

Viimaste päevade jooksul pöördus po-
litseisse mitu inimest, kellelt petturitel 
õnnestus telefoni teel välja meelitada 
ulatuslikud rahasummad. Kõik kanna-
tanud on eakad inimesed vanuses, s.h. 
üle 80 aastat, kahjusummad olid suuru-
ses 300 kuni 2000 euroni. Kuigi viima-
sed juhtumid toimusid Põhja-Tallinna 
linnaosa elanikega, palume jagada seda 
informatsiooni ka oma Lasnamäe linna-
osas ning teistes Eestimaa piirkondades 
elavate eakate sugulastega ning sõpra-
dega, kuna kelmid otsivad kergeusklik-
ke ohvreid sõltumata nende elukohast.
 
Tavaliselt tuleb lauatelefonile kõne Lee-
du koodiga numbrilt, helistada võib nii 
meeste-, kui ka naisterahvas, suhtlevad 
petturid vene keeles. Kelmid kasutavad 
mitmeid stsenaariume. Mõnikord tutvus-
tavad nad ennast teiste riikide, näiteks 
Läti, politseinikena, mõnikord juristide- 

või advokaatidena, kes jutustavad Lätis 
või Leedus toimunud liiklusõnnetusest või 
õnnetusjuhtumist, mõnikord ka kuriteost, 
mida on sooritanud keegi teie sugulastest 
või lähedastest. Mõnikord kehastub pet-
tur vahetult helistatava inimese sugula-
seks või lähedaseks ning selgitab, et hääl 
on muutunud saadud trauma tagajärjena. 
Raha nõuetakse selleks, et peatada krimi-
naalasja algatamist, kahju hüvitamiseks 
või ravikulude katteks. Üldjuhul, kahjuks, 
annavad inimesed kellele helistatakse ise 
petturile välja oma sugulase nime. Kõne 
näeb välja, näiteks, järgmiselt: „Hallo, 
hallo, vanaema!”  -  “Kes see on, Nataša?” 
- “Jah, mina. Põhjustasin liiklusõnnetuse, 
kõnelen halvasti, sest vigastasin lõualuu. 
Minu vastu tahetakse algatada kriminaal-
asja. Sinuga suhtleb uurija.” Peale seda 
antakse toru üle teisele petturile või see 
sama kelm muudab häält ja ütleb, et ta on 
uurija ning selleks, et kriminaalasja mitte 
algatada oleks vaja raha. Petturid võivad 
samuti tulla ilma eelneva telefonikõneta 
ning rääkida sarnast juttu koputades uk-
sele. Palun suhtuge tundmatute inimeste 
seda tüüpi kõnedesse ja visiitidesse skep-
tiliselt. Juhul, kui mingi kõne tundub teile 
imelik või kahtlane, siis see suure tõenäo-
susega nii ongi.

Igal juhul, ärge mitte mingil juhul andke 
petturitele raha, pangakaarte PIN-koodi-

dega või väärtuslike asju. 
Politsei palub võimalusel fikseerida helis-
taja number ning koheselt anda sellisest 
kõnest teada häirekeskuse lühinumbrile 
112. Samuti palume pöörduda politseisse 
ka neil inimestel, kes on juba andnud kel-
midele raha, kuid pole sellest korrakaitse 
ametnikke teavitanud.

Juhul, kui teile tuleb selline kõne, siis 
esiteks, säilitage rahu. Teiseks, selleks, et 
veenduda et jutt ei käi teie lähedasest esi-
tage küsimusi tema nime, perekonnanime, 
isikukoodi või aadressi kohta. Reeglina, 
katkestavad petturid andud juhul kõne 
ise. Ärge vastake ise helistaja küsimuste-
le teie sugulase nime kohta. Võimalusel, 
võtke ise ühendust inimesega, kellest jutt 
käib selleks, et veenduda, et temaga on 
kõik korras. Ärge laskuge paanikasse kui 
teil koheselt ei õnnestu temaga ühendust 
võtta, sest inimene võib olla hõivatud või 
rooli taga.

Kuna tavaliselt tulevad sellised kõned just 
eakatele inimestele, tuleb rääkida oma 
vanematele sugulastele sellistest kelmuse 
skeemidest ning veenduda, et nad oskavad 
sellises olukorras õigesti käituda.

Politsei major, Põhja prefektuuri 
varavastaste kuritegude teenistuse 
vanem Toomas Jervson  

30. augustil Pirita Spordikeskuse ter-
viseradadel toimunud Jüri Ratase XI 
jalgrattavõistlusel osales vihmasest 
ilmast hoolimata 744 osalejat viies eri-
nevas kategoorias. Selveri Tibusõidus 
ja Jaffa lastesõidus võistles kokku 407 
last, kes kõik said auhinnaks medali, 
diplomi ja kinkekoti. Ratastoolisõidus 
oli kuus osalejat ning meeste- ja naiste-
arvestuses startis 331 jalgratturit. Kõik 
täiskasvanud pälvisid samuti medali ja 
kinkekoti.

Lisaks rattasõidule pakkusid velodroo-
mil harivaid ja lõbusaid tegevusi mitmed 
koostööpartnerid. Tridensi joonistustelgis 
said lapsed erinevaid aastaaegu joonista-
da ning ühtlasi pakkus telk vihmahoogude 
ajal peavarju.  Päästeamet, Politsei- ja Pii-
rivalveamet, Bike-ID ning Operation Li-
fesaver Estonia jagasid aga infomaterjale 
ja õpetussõnu ohutust liiklemisest. Tuvu-
miseks oli taaskord kohal ka tuletõrjeau-
to. Rahvale mängis meeleolu loomiseks 
Randvere pasunakoor ning soojendus-
võimlemise viis läbi Sparta Spordiklubi.  

Korraldasime juba üheteistkümnedat kor-
da jalgrattavõistlust, sest see on tervislik 

ja põnev spordiala, mis sobib igas vanu-
ses lastele ja täiskasvanutele. Kuna üritus 
on suunatud kogu perele, olid ka tänavu 
eraldi distantsid kõige pisematele, veidi 
suurematele lastele ning täiskasvanutele. 
Muudatusena pikendasime äsja valminud 
Rummu tee kergliiklustunneli abil Jaffa 
lastesõidu rada poole Lillepi pargi ringi 
võrra ning täiskasvanute distantsi terve 
Lillepi pargi ringi võrra. 

Suur rõõm on tõdeda, et osalejate arv 
tõusis kõigis kategooriates ning kohal oli 
ka sadu pealtvaatajaid. See annab energiat 
ja optimismi võistlusega ka tulevikus jät-
kata. Tunnustan kõiki noori ja vanemaid, 
kes tulid sõprade ja perega Piritale, et 
värskes õhus sporti teha. Soovin südamest 
tänada ka kõiki vabatahtlikke ja toetajaid, 
kelle toel on võimalik tasuta rattavõistlust 
korraldada. 

Naiste seas sõitis parima aja Liisi Rist, tei-
se koha saavutas Daisi Rist ning kolman-
daks tuli Mairis Õispuu. Meestearvestuses 
võitis Helmet Tamkõrv, talle järgnesid 
Andre Kull ja Markus Pajur. Naiste ja 
meeste kolm parimat pälvisid karika ja 
teisi auhindu. Ühtlasi loositi kõigi osale-
jate vahel välja palju erinevaid kingitusi – 
Tallinki perereisid Rootsi ja Soome, kaks 
jalgratast, muusikakeskused Sony Centeri 
poolt, mitmeid sportlikke ja lõbusaid au-
hindu Sportlandilt ning Vipexilt jpm.

Jüri Ratase jalgrattavõistluse kõik tulemu-
sed on üleval minu kodulehel: http://www.
ratas.ee alammenüüs „jalgrattavõistlus“.

Jüri Ratas
Võistluse korraldaja

Ebakindel valitsus on 
ühiskonna ebastabiilsuse alus

Jüri Ratase XI jalgrattavõistlusel 
püstitati uus osalusrekord

Olga Ivanova, 
Riigikogu saadik

Lühike Eesti suvi oli täis poliitilisi sünd-
musi. Pingete kraadi hoidis üleval sot-
siaaldemokraatide noor esimees ning 
tema heitlus praeguse koalitsiooni ning 
oma, kahjuks ellu viimata ambitsiooni-
de vahel, et minna ajalukku poliitikuna, 
kes on suutnud lõpetada reformistide 
15-aastat valitsemist. Kuid nagu öel-
dakse, soovis teha paremini, aga tuli 
välja nii nagu alati... Rohkemgi, nüüd 
on kõigile selge, et sotsiaaldemokraati-
delt pole mõtet oodata enamat kui jää-
da kuulekatena reformistide käepiken-
duseks!

Parlamendi sügissessioon möödub järgmi-
se aasta eelarve koostamise tähe all. Olen 
enam kui kindel, et me näeme jälle kui 
ebastabiilne on koalitsioon oma lubadus-
tes ning otsustes. Eriti valusaks muutub 
see protsess sotsiaaldemokraatide jaoks, 
kes pöörasid selja mitte ainult oma vene-
keelsetele valijatele, nagu Ossinovski sõ-
nas oma intervjuus, kuid ka kõigile neile, 
kes uskusid nende lubadusi laste tasuta 
huviringide, 800-eurose miinimumpalga, 
invaliidide lisatoetuse osas jms.

Kuid ei tohi unustada ka täiesti uusi välja-
kutseid, milleks praegune valitsus ei olnud 
absoluutselt valmis. Jutt käib mitte vaid 
põgenike vastuvõtmisest, mille osas on 
praegu rohkem ebaselgust, udu ja elanik-
konna hirmutamist meie sisemistest prob-
leemidest tähelepanu kõrvalejuhtimise 
eesmärgil. Terav küsimus meie agraarsek-
tori toetamisest paljastas selle majandus-
sektori eest valitsuses vastutavate inimeste 
absoluutse saamatuse ning hämmelduse. 
Protesti massaktsioon parlamendi hoone 
juures, kuhu saabusid kümned traktorid 
ning sajad ärritatud farmerid saab, nagu 
mulle tundub, vaid uue keerulise perioodi 
alguseks, mille teiseks märksõnaks on ka 
võimul olevalt koalitsioonilt sisukamaid 
samme ootavate paljude meie riigi elanike 
kannatuste lõpp. 

Kahjuks ksenofoobne retoorika interneti 
kommentaarides tulevase põgenike voolu 
suhtes tõi jälle esile inimeste vanu komp-
lekse. Sel korral „integratsiooni auku“ 
enam kinni kleepida ei saa, sest Lähis-Ida 
põgenikke poriga pildudes, lubas endale 
solvavaid kommentaare ka Eesti venekeel-

sete elanike suhtes ametiisik, Kaitseliidu 
esindaja. Kusjuures, isegi sellele järgne-
nud kaitsejõudude ning valitsuse juhtide 
hukkamõistvad kommentaarid tundusid 
pehmelt öeldes väheveenvad. Talle tehti 
noomitus ning öeldi, et niimoodi ei ole hea 
rääkida põgenikest. Venekeelsete inimeste 
otsene solvang jäi sisuliselt märkamatuks 
– seega ka loomulikuks ning tavapäraseks 
sellise „reitelmannide“ kategooria jaoks.

Nagu välk selgest taevast tuli esile ka hil-
jutine skandaal seoses eeldatava altkäe-
maksuvõtmisega riigiettevõtte Tallinna 
Sadam juhtkonnas. Väge raske uskuda, 
et ettevõtte nõukogu, mille koosseisus üle 
poole moodustavad reformistid ning nen-
de käsilased, ei teadnud miljonitesse ula-
tuvatest maksetest mitte midagi.

Nii et poliitilise madalhooaja esimesteks 
tulemusteks võib lugeda kriisi süvenemist 
peaaegu kõikides elusfäärides – majan-
duses, poliitikas, sotsiaalsfääris jne. Kuid 
igal juhul meie kui opositsiooni jaoks on 
iga kriis ka olukorra muutmise võimalu-
seks. Ning meie oleme selleks valmis.

Riigikogu liikme Olga Ivanova vastuvõtt toimub 
2.oktoobril 2015 kell 10.00-13.30.

Registreerimine e-posti teel 
olga.ivanova@riigikogu.ee 

või telefonil +372 5837 3273

Priisle tee 22 arendustööd

Anname teada, et Priisle tee 22 aadressil hakatakse teostama arendustöid, sealhulgas 
ka maa tasandamist ja prügi äraviimist. Seoses sellega soovitame vajadusel oma 
isiklikud asjad nimetatud alalt ära viia. Hetkel on alal ka mõned lemmikloomade 
kalmud, mis tuleb teisaldada. Antud piirkonnas on Veterinaar- ja toiduameti kinni-
tusel loomade matmine ebaseaduslik.

Lasnamäel käivitati arendustööd na-
vigeerimise tõhustamiseks linnaosa 
tänavatel, Lasnamäe identiteedi tu-
gevdamiseks ja liikluse sõbralikumaks 
muutmiseks. Projekti raames paigalda-
takse puuduvaid tänavasilte ning navi-
geerimise lihtsustamiseks lisatakse ka 
uusi lahendusi. 

Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 31 
(9. aprilli 2014) kehtestatud „Tallinna aad-
resstähiste nõuetega“ kohustatakse linna-
osade valitsusi paigaldama puuduvad tä-
navasildid. 2014. aastal koostatud vastava 
uuringu kohaselt on Lasnamäe linnaosas 

vaja paigaldada täiendavalt ligikaudu 300 
tänavasilti.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on sõlminud 
AS-ga Signaal TM lepingu siltide valmis-

tamiseks ja paigaldamiseks. Planeeritud 
tööd teostatakse etappidena. Eelpoolnime-
tatud määruse kohaselt peavad kõik puu-
duvad aadressitähised olema paigaldatud 
2016. aasta maikuuks.
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LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700
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 1. kool, Sikupilli Keskkool, 
tähistab oma 80. sünnipäeva!

Head põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad!

Noor Eesti Vabariik mõistis, et harima-
tus on pimedus ja haritus on valgus ning 
1935. aasta 1. septembril alustasid esi-
mest õppeaastat uues, 10. algkoolis 460 
särasilmset õpilast. Kooli direktoriks 
sai Aleksander Mõru, põline Võrumaa 
mees. Sellest koolist ongi kasvanud tä-
napäevastele nõudmistele vastav õppe-
asutus.

Ajaloo vältel on kool alati olnud ühiskond-
like püüdluste toetajaks just teadmiste ja 
väärtushinnangute edastajana. Haridust on 
jagatud kõigile, hoolimata soost, rahvusest 
ja usutunnistusest. 

Peale sõda saabus just Lasnamäele suur 
hulk vene keelt kõnelevaid inimesi, kelle 
lapsed oma esimesed teadmised ja õpe-
tused meie kooli seinte vahel omandasid, 
kuniks 1955. aastal neile oma venekeelne 
kool Pae tänavale valmis sai. Ka praegu 
asuvad osa Pae Gümnaasiumi algklassi-
dest meie majas. 
Sikupilli Keskkool lõpetab järgmisest õp-
peaastast töö keskkoolina ja näeb oma mis-
siooni muukeelsete laste integreerimises 
eesti ellu. Haridusinimesed kutsuvad seda 
õppimiseks keelekümbluse tingimustes.  

Ees ootab koolijuubeli ürituste kuu. 15. ok-
toobril tähistab kontsertaktusega sünnipäe-
va praegune koolipere, sama päeva õhtul 
on korvpalliturniir kooli  vilistlaste võist-
kondade vahel ja 16. oktoobril vilistlasõh-

tu koos aktusega, mis traditsiooniliselt on  
pidulik ja südamlik. Kõigist üritustest saab 
täpse ülevaate kooli kodulehelt: www.si-
kupilli.edu.ee

Lasnamäe paesel pinnal asub meie armas 
kool…

need lauluisa Gustav Ernesaksa poolt vii-
sistatud Anne Hachfeldi luuleread meie 
kooli hümnis kutsuvad…

Tekst ja pilt kauaaegselt Sikupilli Kesk-
kooli õpetajalt
Heido Selmetilt

Põhikooli 9. klasside ja gümnaasiumi 
12. klasside õpilaste edukaks põhikoo-
li ja gümnaasiumi lõpetamiseks pakub 
Tallinna Linnavalitsus võimalust osa-
leda kord nädalas matemaatika kon-
sultatsioonides, mis aitavad valmistuda  
matemaatika lõpu-ja riigieksamiteks.

Konsultatsioonid algavad oktoobrikuus.
Esimene kogunemine/infokoosolek (kus 
täpsustatakse ajad jm) nii 9. kui ka 12.kl 
õpilastele toimub Tallinna Kuristiku Güm-
naasiumis ( Kärberi 9 , kabinet A-324) kol-
mapäeval 7. oktoobril 2015.a. kell 15.30.

Edaspidi toimuvad tunnid: 12. klassile es-
maspäeviti algusega kell 15.30 ja 9. klassi-
le kolmapäeviti algusega kell 15.30.

Plaanitavate tundide peamiseks eesmär-
giks on anda õpilastele võimalus täienda-
vaks õppeks matemaatika lõpueksami ja 
riigieksami edukaks sooritamiseks. Tundi-
desse on oodatud ka need, soovivad minna 
edasi õppima või lihtsalt vajavad lisaabi 
matemaatikas. Õpe on mõeldud ainult 9. ja 
12. klasside õpilastele ja toimub kuni 2016 
maikuu lõpuni. Õppeaeg on koolinädalatel 
2 akadeemilist tundi korraga.

Erinevalt ülikoolide või kesklinna kooli-
de juures tegutsevates koolituskeskustes 
toimuvatest kursustest, on see õpe kõigile 
Lasnamäe koolide õpilastele täiesti tasuta. 
Õpe toimub eesti keeles. 

Õpetajateks on tunnustatud vanempeda-
googid Annela Valdi ja Valentina Tsirih-
hova.

Grupis osalejate arv on piiratud!

Täpsem informatsioon: 
kuristiku@kuristiku.ee või 6215 215

Curlingu näol on tegemist maailmas 
rahvusvaheliselt kõige kiiremini kasva-
va talispordialaga, mis sobib mängimi-
seks absoluutselt kõigile.

Kust sai alguse?
Curlingu juured ulatuvad 16. sajandisse 
ja Šotimaale. Curling oli esimest korda 
olümpiamängude kavas juba 1924. aastal, 
kuid uuesti sai ametlikuks OM alaks alates 
2002. aastast.

Kus alaga tutvust saab teha?
2014. aastal avati Tondiraba jäähall ja seal 
on ka loodud täna parimad tingimused 
curlingumänguks. Võib öelda, et Eestis 
on loodud maailmatasemel tingimustega 
spetsiaalne curlinguhall. Selle tõestuseks 
usaldati Eestile 2015. aastal korraldada ka 
juunioride curlingu maailmameistrivõist-
lused.

Mis on mängu mõte?
Curlingut mängitakse u 45-meetri pikku-
sel curlingurajal spetsiaalsete graniidist 
kividega kahe võistkonna vahel. Mängu 
põhimõte on väga lihtne. Vastamisi on 
kaks neljaliikmelist võistkonda. Eesmärk 
on heita oma võistkonna kivid ”Kodu” 
keskpunktile (mis asub 40-meetri kaugu-
sel) lähemale kui vastase omad. Pärast igat 
vooru - kui kumbki võistkond on heitnud 
8 kivi - saab punkte vaid üks võistkond. 

Võistkond saab nii mitu punkti, kui palju 
on tal ”Kodu” keskpunktile lähemal ole-
vaid kive vastase kõige täpsemini heidetud 
kivist. 

Kellele see mäng sobib?
Curling on üks väheseid võistkonna ala-
sid, mida saavad jääl koos mängida mitu 
erinevat põlvkonda. Näide Eestist, kus ühe 
võistkonnana mängisid jääl kolm põlvkon-
da – seega ei küsi curling vanust. Heaks 
näiteks maailmas 2006. aasta Torino olüm-
piamängud, mille võitnud Kanada koossei-
sus oli üks mängija 50-aastane. Teiseks on 
tegemist ühe vähese võistkonnaalaga, kus 
koos saavad võrdselt mängida nii mehed 
kui naised. Selle tõestuseks korraldatak-
se Eesti meistrivõistlusi, kus võistkonna 
moodustavad kaks meest ja kaks naist. 
Võitja võistkond tagab pääsu antud ala 
maailmameistrivõistlustele. 

Tondiraba jäähallis pakutakse kõikide-
le uutele mängijatele võimalust osaleda 
tasuta proovitreeningutel! Võta sõber 
kaasa ja tule curlingutrenni!

Lisainfo proovitreeningute kohta:
Harri Lill 
Eesti Curlingu Liit  MTÜ
Tel: +372 53 442 610
harri.lill@curling.ee
www.curling.ee

Tule curlingut mängima!

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

AJAKAVA
01.10 kell 13.00  Rahvusvahelise Muusikapäeva kontsert “Tallinn kutsub!” – 
             Mati Palm (bariton) ja Helin Kapten (Klaver). Tasuta
03.10 kell 19.00  Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 4€
07.10 kell 18.00  Tarkovski „Eesti süžee” esilinastus. TASUTA
10.10 kell 19.00  Noortemuusikal „Romeo ja Julia”. Pileti hind 2€, 
             eelkooliealised ja pensionärid 1€
11.10 kell 19.00  Noortemuusikal „Romeo ja Julia”. Pileti hind 2€, 
              eelkooliealised ja pensionärid 1€
16.10 kell 18.00  Sügiskontsert „Kuldsete lehtede laulud”. Pilet 5€
17.10 kell 12.00  Laulu-ja tantsukollektiivide talendikonkurss 
             LINDAKIVI TALENT. Pilet 3€
17.10 kell 13.00  „Hea sõnum koos muusikaga”. TASUTA
17.10 kell 19.00  Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
18.10 kell 17.00  Konkurss Chance. Pilet 5€

Näitus:
01 – 31.10  Žanna Sokolova personaalnäitus

Kunstnik Pavel Semjonovi
 personaalnäitus

 (graafika, joonistus)

1. september – oktoober 2015
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses
aadressil Pallasti 54, Tallinn

9.-11. oktoobril saab Tallinna Botaanikaaias
 osa viljade ja seemnete näitusest.

Taimede viljad ja seemned erinevad oma suuruse, kuju, ehituse, mai-
tse ja värvuse poolest. Kui pujul kaalub vili paar kümnendikku milli-
grammi, siis kõrvitsal võib vilja kaal ulatuda mitmesaja kiloni. Viljade 
mitmekesisus taimeriigis on tohutu suur. Vilju jaotatakse liit- ja lihtvil-
jadeks, lihak- ja kuivviljadeks, ava- ja sulgviljadeks. Näitusel tutvus-
tame viljade ja seemnete rikkalikku maailma ja kasutusvõimalusi.

Eksponaadid on kogutud Mauriitsiuselt, Seišellidelt, Tenerifelt, Aus-
traaliast ja botaanikaaia kollektsioonist.

Tallinna Laagna Gümnaasium-35
(endine Tallinna 13. Keskkool) 

17.10.2015.a. kl. 16.00 ootame endisi õpetajaid ja vilistlasi klassijuhataja 
tundi ning pidulikule aktusele koolimajas. Järgneb meeleolukas juube-
lipidu Kochi Aitades.

Täpsem info kooli kodulehel aadressil: laagna.tln.edu.ee

Juubelikomisjon



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

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.

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

Nostalgiakaup ostab vanavara. 5140618

Lapsehoidjate kursus (koos juhendatud praktikaga) 
240 tundi. 15.10.15 - 15.01.16. Pärnu mnt. 67A. 
Puhastusteenindaja kursus 156 tundi. 28.10.15 - 
22.01.16. Pärnu mnt. 67A. 
Hooldustöötaja koolitus koos juhendatud praktikaga 
198 tundi. 03.11.15 - 29.12.15. Pärnu mnt. 67A. h
UUS! Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste 
arendamine koolieelses eas 6 tundi. 13.11.15. Pärnu 
mnt. 67A. 
Täpsem info ja registreerimine: koolitus@reiting.ee. 
Tel 652 5982 ja 529 1957. Vaata veel koolitusi: www.
reiting.ee .  Leia meid facebookis: reitingkoolitus

KUULUTUSED

Pakid ootavad Sinu töökaid käsi!

Pakume tööd Terminali operaatorile

TÖÖ SISU
kauba käsitsi peale-ja mahalaadimine ning sorteerimine; 
töö on täistööajaga ning vahetustega 
(vahetused E-R 06:30 – 15:00 ja 17:00 – 02:00). 

SINULT OOTAME
Head füüsilist vormi, täpsust ja kiirust oma töös ning rutiinitaluvust.

OMALT POOLT PAKUME
• Töötasu alates 4,20 eurot tunnis (brutotasu), lisaks pärast katseaega võimalik 
teenida tulemustasu kuni 20% põhipalgast.
• Transporti kesklinnast tööle ja tagasi.
• Korralikke, kaasaegseid ja turvalisi töövahendeid.
• Mitmeid DPD töötajate soodustusi (sh spordisoodustus 80 eurot kvartalis, 
tasustatud tervisepäevad, mitmed üritused läbi aasta, isikliku elu sündmuste 
toetus ja palju muud)

Kandideeri: 
personal@dpd.ee 
Taevavärava tee 1, Lehmja küla, Rae vald
6 13 00 02
dpd.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

KÕIK RIIDED JA 
KARDINATE VALIK - 20 %

Küsi pakkumist:
Kert Johanson

kert@foodproff.ee
+372 56 450 480
www.foodproff.ee 

Pulmapeod
Vastuvõtud
Tähtpäevad 

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus pakume
argipäevadel soodsa

hinnaga maitsvaid päevapraade-
liha-, kala- ning pastaroad.

Korraldage teile oluline sündmus -
sünnipäev, kokkutulek või peied

meie hubases kohvikus.
Pakume ka catering-teenust.

Võtke meiega ühendust:
tel. 56 450 480

kert@foodproff.ee
www.foodproff.ee

Korraldage Teile oluline sündmus -
sünnipäev, kokkutulek või muu oluline

tähtpäev meie hubases kohvikus.

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus (Koorti 22)
pakume ka argipäevadel soodsa
hinnaga maitsvaid päevapraade-
liha-, kala- ning pastaroogasid.

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus pakume argipäevadel soodsa
hinnaga maitsvaid päevapraade.

Iga päev erinevad kodused
liha-, kala- ning pastaroad.

Korraldage teile oluline sündmus - sünnipäev, kokkutulek või
peied - meie värviküllases kohvikus, kus on maitsev toit

ja sõbralik teeindus.
Pakume ka catering-teenust.

Võtke meiega ühendust:
tel. 56 450 480

kert@foodproff.ee
www.foodproff.ee

Teie piduliku laua katab
hõrgutavate roogadega

catering@foodproff.ee
tel. 56 450 480

www.foodproff.ee



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

Member of Nokian Tyres

Peterburi mnt. 58b, tel. 605 6090
Tartu mnt. 119, tel. 605 1066 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
A I N U LT  Õ L I VA H E T U S E S T  E I  P I I S A !

KÕIKIDE AUTOMARKIDE

H O O L D U S
VASTAVALT TEHASE HOOLDUSPLAANILE

K Ü S I  L I S A K S  S I L D A D E  R E G U L E E R I M I S T !

TALLINN VIIMSI SPA I KORRUSEL
Randvere tee 11, 74001, Viimsi    I    E-mail: pub@rosepub.ee    I    Telefon: 5628 2261

http://www.spatallinn.ee/sook-ja-jook/

BLACK ROSE PUBI

−  Stiilne 170-kohaline 
      inglise pubi
−  Hõrgud toidud-joogid, 
      suur õllevalik
−  Erimenüü mereandidele   
      (kaheksajalg, kammkarbid,  
      austrid)

−  Elav muusika ja DJ igal 
       reedel ja laupäeval

KONTSERDID: 
10.10 KARL- ERIK TAUKAR 
           & ERIC KAMMISTE 

6-7.11 HAPPYJAZZ FESTIVAL 

20.11 ROLF ROOSALU

Pakett „5D kinofänni sünnipäevapidu“ 
20-le lapsele alates 100€
5D kinoseanss ja mürala kasutus koos 
sünnipäevatoaga 2,5 h kuni 20-le inimesele.

Broneeri lapse sünnipäev  
Telefon: +372 606 1027   E-post: lastekeskus@spatallinn.ee

www.spatallinn.ee                 www.viimsikino.ee

•  Piraadi tuba
•  Printsessi tuba
•  Jätsi tuba
•  1000m2 mürala ja 
    uisuhall
•  Viimsi SPA spaa- ja 
    saunakeskus
•  2D, 3D ja 5D filmi
    seansid Viimsi Kinos

Viimsi SPA Lastekeskuses
ja Viimsi Kinos 

Kaasaegne 
uus korter vana 
korteri hinnaga
Ümera 28
Hinnad alates 1360 eur/m2

Eriplaneeringuga korterid, 
köögid eraldi. Hoovis 
mänguväljak ja autokohad

Hinnad:
2-toalised alates 65 900 eurot
3-toalised alates 86 900 eurot

www.umera28.ee

MARTTI JUSE
GSM: +372 521 4362
martti  .juse@domuskinnisvara.ee

NEEME LIIVA
GSM: +372 52 72 623
neeme.liiva@domuskinnisvara.ee



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

starman.ee

STARMANI 
ESINDUS ON 
LASNAMÄE 
CENTRUMIS 
AVATUD!
Avamisnädalal 18.– 27.09
meie parimad pakkumised!

»  Starmanis on Eesti kõige kiirem     
 koduinternet, kus allalaadimise kiirus on    
 kuni 400 Mbit/s.

»  Starmani DigiTV-ga saate nautida rohkem
 kui 170 enneolematu kvaliteediga
 telekanalit üle kogu maailma!

 

 
 

 

 

 
 

 

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

VÕIMLEMISKLUBI PIRUETT LASNAMÄEL

Täiendav info
www.piruett.ee

piruett@piruett.ee
tel 6463 659 pi
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• mudilaste võimlemine 3-4 a.
• iluvõimlemine 5-6 a.
• tantsuline võimlemine 7-10 a.
(rühmvõimlemine)
Tunnid toimuvad Mahtra Gümnaasiumis, Läänemere Gümnaasiumis, Lasnamäe Vene Gümnaasiumis ja 
Lasnamäe Põhikoolis. Info: Nadezda Logvinenko tel. 56 686 443 (eesti ja vene keel) ja 
Diana Zozulja tel. 52 64 710 (vene keel)  Jevgenia Melnikova tel. (eesti ja vene keel) 53 928 145, 
Irina Stasenko (vene keel) tel. 58 059 633, Jekaterina Konnova (eesti ja vene keel) tel. 55 602 098
 
Lisaks pakume Pärnu mnt.41 ruumides:

LASTELE
- mudilaste võimlemine 3. - 4. a.
- hommikune rühm 4. - 6. a.
- iluvõimlemine 5. - 7. a.
- tantsuline võimlemine 4. - 6. a., 6. - 7.a., 7. - 9. a. ja 9. - 11. a.
- poiste ja tüdrukute  akrobaatika 5. - 6. a.; 7. - 8.a. 
(Tallinna Ülikooli saalis Narva mnt.25)

NAISTELE
- daamide võimlemine (päevane)

        Laupäeval 17. oktoobril kell 13.00Laupäeval 17. oktoobril 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!



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

Logistika Pluss OÜ on suurimaid 
laopidajaid Eestis, kes pakub erine-
vaid logistika- ja tootmisteenuseid 
rahvusvahelistele tööstus-elektroonika suurkontsernidele, toidu-, joogi- ja 
esmatarbekaupade tootjatele ning maaletoojatele.

Seoses töömahu kasvuga otsime oma 
meeskonda

PAKKIJAID/ 
KOMPLEKTEERIJAID
Tööülesanneteks on 
laos komponentide 
pakkimine, komplek-
teerimine, siltide 
välja printimine, 
pakitud toodete 
ettevalmistamine 
väljastamiseks. Kui Sa 
oled kohusetundlik, 
aus ja täpne, siis 
see töö on just Sinu 
jaoks. 

NB! Töö sobib hästi nii meestele 
kui naistele. 

Töökoht asub Välja tee 1, Iru 
küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

Saada CV aadressile 
personal@logistikapluss.ee 
või helista 
5770 4003  
Tatjana Gusseva, 
5883 9312 
Ljudmilla Gross; 
www.logistikapluss.ee

Me pakume sulle:
• Töötasu kuus kätte (neto) 485 € 

kuni 650 €; 
• Ametialast väljaõpet ja 

lisakoolitusi;
• Karjäärivõimalusi;
• Häid töötingimusi ja sõbralikku 

kollektiivi;
• Vahetustega tööd (А 07:30-19:30; 

В 19:30-07:30); 
• Kaasaegset ja turvalist 

töökeskkonda;
• Tasuta transporti Tallinna ja 

Maardu piires;
• Lõunasööki Tööandja kulul.

AR Agentuuri AS / VIA 
Estonia Logistics pakub 
tööd: www.via-estonia.com

ETIKETTIJA / 
KORISTUSTÖÖTAJALE

Tööülesanded:
- etikettimistööd/kleepimistööd laos;

- kaupade vastuvõtmisel ja 
komplekteerimisel osalemine;

- koristustööd laos;

Omalt poolt pakume
- kaasaegseid ja meeldivaid töötingimusi;
- nobedale töötajale korralikku töötasu;

- töötasu koosneb põhipalgast ja 
tulemustasust;

- tööaega 08.00 - 17.00

Töökoht asub Suur-Sõjamäe tänava 
ääres ning meieni on võimalik tulla 

ühistranspordiga. 

Kandideerimiseks saatke CV aadressile: 
margus@ar.ee

Kontakteerume ainult meile sobivate 
kandidaatidega.

Mahtra Hostel

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

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

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist


