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Rahvastikuregistri andmeil  elas 1. märtsi seisuga Lasnamäel 118 785 inimest. Võrreldes veebruarikuuga vähenes elanike arv 87 inimese võrra.

Lasnamäe Leht

Vastlakuu 13. kuupäeval toi-
mus Pae pargis Maslenitsa e 
Vene vastlanädala vabaõhupi-
du. 

Korraldajate hinnangul müttas  
Pae pargi küngastel ja radadel 
sel päeval enam kui 5000 ini-

mest. Lasnamäe Maslenitsa oli 
Tallinna suurejooneliseim. Üri-
tuse avas Lasnamäe Linnaosa 
Vanem Maria Jufereva, kes soo-
vis kõigile rõõmsat kevade ter-
vitamist.
 
Tavakohaselt toimus Maslenitsa 

vabaõhupidu ansamblite „Bõ-
litsa“ ja „Lootos“ korraldatud 
ringmängude, rahvalaulude ja 
tantsude ning mitme laste jaoks 
mõeldud tegevuse saatel. Laulja 
Artjom Savitski soojendas pub-
liku üles nii oma hittlugude kui 
ka rahvalike laulude esitamise-

ga, mille hulgas oli „Helesini-
ne vagun“ ja „Laul jänestest“. 
Korralikult ülessoojendatuna 
tantsisid peo külalised rõõmsalt 
Tricky Jay bändi esitatud Vene 
rahvalaulude ja lavahittide järgi  
Oleme korralikult pidutsenud, 
ennast pannkookidest täis söö-

nud, pildistanud end koos iid-
setesse rüüdesse rõivastatud vä-
gilastega, laulnud ja tantsinud. 
Jääb ainult soovida, et järgmisel 
aastal ootab lasnamäelasi ja lin-
naosa külalisi veelgi parem ja 
hingelisem vabaõhupidu!  

Maslenitsat Pae pargis külastas üle 5000 inimese

9. aprillil täitub Lasnamäe uute ideedega
Lasnamäe linnaosa mainides 
tulevad pahatihti meelde ees-
kätt paneelmajad, magalara-
joon, hallid ja igavad vaatepil-
did. 

Tegelikult peidab Lasnamäe en-
das kaasaegseid tehnoloogiaid, 
maailma muutvaid ideid ja uusi 
lahendusi. Selle kõigega saab 
tutvuda juba 9. aprillil toimuval 
konverentsil TEDxLasnamäe, 
mis leiab aset SpaceX sündmus-
keskuses.

TEDxLasnamäe on konverents, 
kus erinevate eluvaldkondade 
esindajad, alates ajakirjanikest ja 
lõpetades programmeerijatega, 
saavad jagada oma ideid 18-mi-
nutiliste kõnede jooksul. Esine-
jate seas on populaarse Venemaa 
meediaportaali lenta.ru endine 
peatoimetaja Galina Timtšenko, 

tarkvara arendaja ja e-lahenduste 
ekspert Anton Keks, muusik ja 
muusikaõpetaja Aleksandr Žedel-
jov, antropoloog Polina Tšerkas-
sova, Ida-Virumaalt pärit ettevõt-
ja Sergei Polujanenkov ja teised.

Lisaks kõnedele toimuvad konve-
rentsil ka muud harivad ja meelt 

lahutavad tegevused, muuseas 
tekib osalejatel võimalus tutvuda 
Lasnamäe linnaosa arenguplaani-
dega.

Piletid konverentsile TEDxLasna-
mäe on müügil Piletilevis ja vee-
bilehel www.tedxlasnamae.org. 
Pileteid saab soetada 27.märtsini.

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

Aprill on südametervise kuu
Ootame kõiki huvilisi tasuta kepi-
kõnni treeningutele Pae parki.

Treeningud toimuvad kepikõnni inst-
ruktori Rene Meimeri (Eesti Kepi-
kõnni Liit) juhendamisel neljapäeviti 
14., 21. ja 28. aprillil ning 5. ja 12. 
mail. Kohtume kell 17.30 Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) ees. 

Info ja keppide rent 
tel 645 7702.

Galina Timtšenko (Foto: Ivan Pustovalov)



2

Märts 2016

Tallinna Merekalda Koolis on 
traditsiooniks kaks korda aas-
tas klassidevaheliselt mõõtu 
võtta populaarses Eesti mälu-
mängus. 

Mälumängitakse sügisese koda-
nikupäeva ning talvise iseseis-
vuspäeva puhul. 

Mängu aluseks on samad küsi-
mused, mis originaalis. See on 
hea võimalus mänguliselt õppida 
tundma ja tuletada meelde tead-
misi Eestimaa kohta. 

Kuna mängus on ka päevakaja-
liste küsimuste kategooria, siis 
on põhjust mängu eel hoolsamalt 
uudiseid jälgida, et olla kursis 
kõige värskema infoga. Tänavu, 
Vabariigi sünnipäevakuu viima-
sel päeval 29. veebruaril, olid 
kutsutud ka lähemad ja kauge-
mad naaberkoolid külla, et koos 
mängida ja lükata hoog sisse to-
redale traditsioonile. Kokku said 
viis kooli – rõõm oli vastu võtta 
lisaks kohalikule võistkonnale 
Sikupilli Keskkooli, Läänemere 
Gümnaasiumi, Laagna Gümnaa-
siumi ja Kuristiku Gümnaasiumi 
võistkonnad! 

Iga osalevat kooli esindas kolm 
õpilast 7.-9. klassidest. Esimeselt 
kohtumiselt tuli võit koju: Tallin-

na Merekalda Kooli võistkond 
saavutas 1. koha, Laagna Güm-
naasiumi võistkond tubli 2. koha 
ning Kuristiku Gümnaasiumi 

võistkond viis koju 3. koha. 
Merekalda Kool tänab osalejaid, 
kaasaelajaid ning asjaosalisi ja 
ootab huviga järgmist kohtumist!

Sünnipäeva tähistati suure-
joonelise kinoskäiguga, mil-
le raames vaadati Coca-Cola 
Plaza kinos multifilmi „Alvin 
ja koopaoravad“.

Tasuta üritusest võttis osa 125 
õpilast ja lastevanemat. Kahes 
soojas ja mugavas bussis toime-

tati kogu seltskond kinno ja ta-
gasi noortekeskusesse. Peale ki-
noskäiku jagasid lastevanemad 
noortekeskuse Facebooki lehel 
positiivseid muljeid ja sünnipäe-
vasoove. 

Erinevad üritused toimuvad 
noortekeskuses regulaarselt 

Näiteks mäletavad lapsed ja 
nende vanemad vaimustusega 
sõitu Riia veeparki.

Mis puutub muudesse üritus-
tesse, siis märtsikuu kavas on 
järgmised sündmused:
21.–25.03 Koolivaheaja linna-
laager
20.03 Lastedisko 
22.03 Martsipani muuseumi kü-
lastamine
25.03 Vildist prosside ja võtme-
hoidjate meisterdamise töötuba.

Valmis on ka üritustekava 
järgmisteks kuudeks:
02.04 Megazone
09.04 Skypark
10.06 Vembu-Tembumaa pere-
pargi külastamine
28.06 Loomaaia külastamine

Tere tulemast Lasnamäe Noor-
tekeskusesse! 

Lasnamäe koolid võtsid mõõtu 
teadmistes Eestimaa kohta

Lasnamäe Noortekeskus sai 16-aastaseks!

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tere, lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Hoiate käes meie ajalehe märtsikuu numbrit, mis on omamoodi 
üheks läheneva kevade märgiks. Nagu võisime veelkord veen-
duda, ei tähenda saabuv kevad ainult päikest ja sooja ilma vaid 
ka igat liiki hädasid ja meeleseisundi ägenemisi. Paraku ei saa 
ma jätta oma veerus mainimata, et seekord ei  läinud kevadine 
meeleseisundi ägenemine mööda ka kunagi silmapaistvast po-
liitikategelasest, kes söandas asjata ja täiesti ebasobivas kon-
tekstis  puudutada lasnamäelasi. Kuidas veel, kui mitte keva-
dise ägenemisega saaks seletada kahekordse endise linnapea ja 
endise Riigikogu liikme Tõnis Paltsi, keda valiti mh ka meie 
linnaosa poolt,  lendu lastud mõttelõiku „keskmise lasnamäe-
lase rumaluse“ kohta. Tahtmata veelkord juhtida tähelepanu 
tema vastutustundetule väljaütlemisele jagan siiski teiega oma 
mõtteid.

Kutsun poliitikuid ja avaliku elu tegelasi jälgima oma kõne-
pruuki sõnumite avalikku ruumi saatmisel. Vahetevahel tuleb 
meeles pidada, et efektse sõnavõtu kõrval võivad teie sõnad 
osutada solvavaks kümnete tuhandele inimesele sõltumata nen-
de rahvusest, haridustasemest ja poliitilistest eelistustest.

Olen kindel, et tänavune märtsikuu jääb teile meelde tänu hoo-
pis muudele sõnadele ja tegudele. Pae pargi Maslenitsa osutus 
mitte ainult lõbusaks, vaid ka harivaks ajaviiteks tänu meie suu-
repärastele esinejatele, kes tutvustasid publikule selle muistse 
püha ajalugu ja iidseid tavasid. 

Kuigi tavakohaselt tähendas lõbus talve ärasaatmine uue hoo-
aja suurte ja mahukate töödega alustamist, meie linnaosas al-
gasid need tööd juba ammu. Esiteks tahaks rõõmustada Maja-
ka tänava renoveerimistööde jätkamise üle. Kuigi teedeehitus 
segab aeg-ajalt naaberkvartalite elanikke, saab see Lasnamäe 
osa peale sügisele kavandatud tööde lõpetamist kaasaegse väl-
janägemise. 

Märtsikuu on Tallinnas tavaliselt see kuu, mil lõpeb taotluste 
vastuvõtt ülelinnalise „Hoovid korda!“ projekti raames. Meie 
linnaosas on moodustatud hindamiskomisjon, mis vaatab läbi 
meie korteriühistute avaldused ja teeb otsuse rahastamise või-
maldamise kohta. Tuletan meelde, et linn on valmis rahasta-
ma oma eelarvest kuni 70% hoovi heakorrastamise kuludest, 
kusjuures kolme aasta jooksul on võimalik saada kuni 40 tuhat 
eurot. Paljud korteriühistud juba kasutasid seda võimalust, teisi 
kutsun aga seda teemat käsitlevatele linnaosavalitsuse korral-
datud korteriühistute infopäevadele.

Käes on aeg alustada ettevalmistustega meie armsa linna suur-
puhastuseks. Sel kevadel  toimuvad Lasnamäel järjekordsed 
avalikud talgud, milles kutsume osa võtma kõiki lasnamäela-
si. Linnaosavalitsuse töötajad  tegelevad tänavu Katleri pargi 
ümbruse korrastamisega.

Nagu näete, on kevad juba lähedal ning ma soovin teile tegusat 
ja saavutuste rohket aastaaega!
Lõpetuseks lubage mul tuletada meelde meie linnaosa hüüdlau-
set – julge unistada ja teostada! 

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

Tasuta õigusabi

Progressor Õigusbüroo jurist 
Danil Lipatov

Eelmise aasta 14. detsembril 
alustasid Lasnamäe Linnaosa 

Valitsus ja Progressor Õigus-
büroo OÜ ühist sotsiaalset pro-
jekti, mille raames linnaosa ela-
nikud saavad õigusnõustajatelt 
tasuta professionaalset õigusabi 
päevakajalistes perekonnaõigu-
se küsimustes. 

Arvestades nõudlust selle pro-
jekti järele otsustasid Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus ja juriidili-
ne büroo Progressor koostööd 
laiendada: 21. märtsist  suuren-
datakse konsultatsioonitundide 
mahtu ja laiendatakse pakutava 
abi õigusvaldkonnad. Lisaks 

perekonnaõiguse küsimustele 
aitavad Progressor õigusbüroo 
juristid nüüd inimesi pärimisõi-
guse ja võlasuhete küsimustes.
 
Õigusbüroo spetsialistid nõus-
tavad abivajajaid esmaspäevi-
ti kell 10.00-14.00 Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuses aadressil  
Pallasti tn 54.
 
Lisainfo ning registreerimine 
toimub e-posti aadressil: 
info@progressor.ee või telefonil
(+372) 5625 7714.

Piletid:
E – N  kell 11.00 – 21.00 Hind 5 eurot
Lapsed vanuses 6 – 17 aastat ja pensionärid: 
3 eurot  kell 11.00 – 16.00 

R-P  10.00 – 22.00 Hind 6,5 eurot
Lapsed vanuses 6 – 17 aastat ja pensionärid: 
5 eurot kell 10.00 – 22.00 

Lasnamäe Saun on suletud:
13. aprill – sanitaarpäev
27. aprill – sanitaarpäev
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Olga Ivanova
Riigikogu liige

Sellel kuul möödub kõigest 
aasta sellest hetkest, mil ma 
sain Riigikogu liikmeks. Selle 
aasta jooksul olen korduvalt 
saanud kinnitust sellele, et 
valitsuserakondade esindajad 
suhtuvad täiesti ükskõikselt 
meie fraktsiooni poolt pakuta-
vatesse ideedesse . 

Koalitsiooni soovimatus  akt-
septeerida opositsiooni ettepa-
nekuid on võtmas juba naeru-
väärseid ja otseselt kahjulikke 
mõõtmeid. Kuu alguses toimus 
hääletamine kahe Keskerakonna 
algatatud seaduseelnõu suhtes: 
üks neist seoks riikliku vanema-
hüvitise maksmise lapse arst-
likus kontrollis käimisega, tei-
ne puudutas projekti „Võtmed 
tagasi“ ehk siis eluasemelaenu 
väljastamist ja selle tagastamist. 

Meie ettepanekud olid otseselt 
kantud soovist tagada järeltule-
vale põlvele parem tervis ning 
heaolu – kuid isegi selline eel-
nõu oli vaja maha hääletada. 
Ei saa ju riskida, et opositsioon 
plusspunkte teeniks. Taoline kit-
sas vaade kahjustab aga selgelt 
Eesti huve. Valitsuserakondade 
saadikute otsus maha hääletada 
eelnõud, mis kaitseksid laste ter-
vist ning lihtsustaksid noorpere-
de elu, on selge märk sellest, et 
nad keelduvad võtma vastu opo-
sitsioonierakondade poolt tule-
vad ideed. 

Kahjuks peab tõdema, et Riigi-
kogu, mis koosneb justkui asja-
likest inimestest, on muutunud 
trükimasina sarnaseks mehha-
nismiks, kus vastasleeri mista-
hes ideed kustutatakse  juba eos 
maha. 

Samal ajal on kooseluseaduse 
rakendusaktide probleem muu-
tunud nüüd kõigi koalitsiooni-
liikmetest Riigikogu saadikute 
peamureks. Ühed üritavad seda 
kiiremini läbi suruda, teised aga 
otsivad võimalusi, kuidas toeta-
da seda kaotamata oma viima-
seid poolehoidjaid  (siinkohal 
pean ma silmas IRLi). Kõige 
rohkem paneb muretsema see, 
et kasutades neid meetmeid 
(opositsioonerakondade alga-
tatud eelnõude mittetoetamist) 

näidatakse avalikkusele, et va-
litsus on justkui avatud dialoo-
gile ja on valmis arutama kõiki 
küsimusi. 

Samas leiavad näiteks trahvide 
suurendamist ettenägevad sea-
duseelnõud kindlasti valitsuse-
rakondadelt toetust. Trahviühi-
ku järsk suurenemine 4 eurolt 
8 eurole ootab meid juba alates 
1.maist 2016. Ettepanek lükata 
uute trahviühikute jõustumine  
edasi, ei leidnud toetust, sest  
nähtavasti vajab riigieelarve tur-
gutamist juba sel aastal. Kuna 
iga õigusrikkumine muutub 
varsti kaks korda kallimaks, oli 
trahvi vabatahtliku väljamaks-
mise periood pikendatud 15 
päevast 45 päevani, nii, et selle 
perioodi sisse jääks igal juhul ka 
palgapäev. 

Just nimelt põhjusel, et Riigiko-
gu, mis oleks pidanud tagama 
demokraatliku otsuste lange-
tamise, ei ole enam kuigi de-
mokraatlik, kuuleb praegu üha 
rohkem üleskutseid rahvaalga-
tuse ja presidendi otsevalimiste 
seadustamiseks ja meedias näeb 
aina rohkem kriitilisi tähelepa-
nekuid valitsuserakondade ja ka 
peaministri suhtes. Loodame, et 
muutunud suhtumine annab va-
jaliku tulemuse järgmistel Riigi-
kogu valimistel. Nendeni aga on 
veel väga palju aega.  

Linn maksab pensionilisa ja suurperedele 
toetust, eakatele tagatakse soodustused

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa vanema 
asetäitja

Euroopa abifondi toiduabi jaga-
mine jätkub 2016. aastal. Eesti 
Toidupank koostöös Sotsiaal-
ministeeriumi ning kohalike 
omavalitsustega jagab kevadel 
2016 Euroopa abifondi toiduabi. 
Õigus toiduabile on isikutel, 
kes said 2016. aasta jaanuaris 
ja veebruaris toimetulekutoe-
tust või vajaduspõhist peretoe-
tust või kelle sissetulek pärast 
eluasemekulude tasumist ületas 
sel perioodil toimetulekupiiri 
15% ulatuses. Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonna toetuste talituse 
spetsialistid teavitavad märtsi ja 

aprilli jooksul kõiki perekondi, 
kellel on sellele abile õigus.

Lasnamäe linnaosa elanikele ja-
gatakse Euroopa abifondi toidu-
abi 19. ja 21. aprillil Lasnamäe 
Turu kalamajas. Esialgsete and-
mete kohaselt jagatakse Lasna-
mäe linnaosas 1100 toidupakki 
460-le perele.

Üks komplekt toiduaineid kaa-
lub 16 kg ning sisaldab: 2 pak-
ki tatart, 1 pakki jahu, 1 pakki 
manna, 1  pakki riis, 1 pakki ro-
sinaid, 2  pudelit rapsiõli, 2 pak-
ki suhkrut, 6 veiselihakonservi, 
4 kanalihakonservi, 4 sprotid 
õlis konservi, 2 purgisuppi, 1 šo-
kolaad, 1 pakki müsli ja 1 pakki 
kohvi.

Elanike tagasiside toiduabile on 
olnud seni positiivne, paljud on 
rahul ja tänulikud. Toidupakkide 
jagamist on peetud vajalikuks ja 
abistavaks. Paraku näitab tek-
kinud olukord veelkord seda, 
et liiga tihti unustatakse meie 
riigis nõrgemad! Tallinn aga 
tuleb oma võimete piires alati 
appi. Tallinna linn on kesken-
dunud tööpuuduse leevendami-
sele, toetustele ja sotsiaalabile, 
raskustesse sattunud inimeste 
nõustamisele, ettevõtluse toeta-
misele ja tarbijate kaitsele. Las-
namäe toidupakid on vajalikud 
ja suureks abiks paljudele! 

Lisainfo Sotsiaalministeeriumi 
lehelt https://www.sm.ee/et/toi-
duabi-jagamine-0

Kas käes on rahvaalgatuse aeg?

TULEVASED ÜRITUSED
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 632 1062, 
www.lindakivi.ee

AJAKAVA 
19.03 kell 12.00 Laulu- ja tantsukollektiivide 
talendikonkurss “Lindakivi talent”. Pilet 3 eurot.
26.03 kell 17.00 III Rahvusvaheline festival “Balti 
šansoon”. Esinevad: Andrei Bolšeohtinski, Jevgeni Kunevitš, 
Nataša Galich jt. Pilet 10 eurot, müügil kultuurikeskuse 
infolauas.
9.04 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ans. Ragnar&Co bänd. 
Pilet 4 eurot.
10.04 kell 19.00 Hei, Romale! Rahvusvahelisele romade 
päevale pühendatud kontsert. Esinejad: mustlastantsu 
ansambel AL SOL, stuudio KHAMORO jt. Pilet 7/5 eurot. 
www.piletilevi.ee, www.alsol.ee 
17.04 kell 17.00 Ansambel MAKI kontsert. Pilet 15-24 eurot 
(vastavalt istekohale)
20.04 kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert, kavas 
Glinka. Klaveril Vladimir Ignatov. Tasuta
21.04 kell 18.00 Vene ajaloo ja kultuuri loengute sari (vene 
keeles): „Hõbedane sajand“ 2.osa. lektor Boris Tuch. Tasuta
23.04 kell 12.00 Laulu- ja tantsukollektiivide 
talendikonkurss “Lindakivi talent”. Pilet 3 eurot.
 
Näitus:  
1.03 – 31.03 Juta Saadre õlimaalide näitus “Valgust oodates”. 
1.04 – 30.04 Stuudio Valeris näitus

Kutsume  teid 30. märtsil kella 12.00-
13.30 Lasnamäe Sotsiaalkeskuses, 
Killustiku 16, toimuvale infoseminarile. 

Tutvustame veebipõhist tugikeskkonda Helpific, mis aitab eri-
vajadustega inimestel ja eakatel leida vabatahtlikke abistajaid 
ning tellida isikliku abistaja teenust. Räägime sellest, kuidas 
leida abistajaid ning lihtsalt ja paindlikult teisi aidata – nii tasu 
eest kui ka vabatahtlikult. Jagame kogemusi ja toome näiteid, 
kuidas oleme siiamaani viinud kokku abivajajad ja abistajad. 
Seminarile on oodatud puudega inimesed, eakad ning kõik 
need, kes soovivad teisi aidata.

Lisainfo: 
52 163 73 
tugi@helpific.com 
helpific.com 
www.facebook.com/Helpific

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu 
esindaja !

28. ja 30. märtsil algusega kell 15.00 
toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54) 
korteriühistute infopäevad.  
28. märtsil toimub infopäev vene keeles ja 30. märtsil eesti 
keeles.

Päevakord:
• Linnaosavanema Maria Jufereva tervitus
• Street Workout platside korraldamisest 
• Heakorrakuu (Tallinna Keskkonnaamet)
• Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse tutvustus  (Tallinna 

Jäätmete Taaskasutuskeskus AS)
Palume aktiivset osavõttu! 

11.00–11.15 Avasõnad

11.15–12.15 Suulise töölepingu ja selle tingimuste 
tõendamine 
Tiit Kruusalu, METI personaliabi OÜ

12.15–13.15 Uus tarbijakaitseseadus – 
samm usalduse suunas
Ebaausad kauplemisvõ�ed praktikas
Thea Palm, Tarbijakaitseamet

13.15–13.45 Vaheaeg

13.45–14.45 Perekonnaseisu mõjust kinnisvara-
tehingule – varasuhted ja pärimine
Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- ja 
Õigusbüroo; Kinnisvarakool

14.45–15.45 Miks on oluline töötaja registreerimine 
töötamise registris?
Evelyn Liivamägi, Maksu- ja Tolliamet

TALLINNA
TARBIJAÕIGUSTE PÄEV

5. APRILL 2016 | 11.00–16.00

KASULIKUD NÕUANDED TARBIJALE JA KAUPLEJALE |  Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus  |  Info 640 4232  |  www.tallinn.ee/tarbija 

Sünkroontõlge vene keelde

ÜRITUS ON TASUTA
EESTI RAHVUS-

RAAMATUKOGU 

SUUR SAAL

TÕNISMÄGI 2
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Tulge õppima!

Kevadine koolivaheaeg 
Tallinnas pakub tervistavat 
puhkust 

Algab 25. Tallinna heakorrakuu

Kaasajal käsitletakse elukest-
vat õpet kui eluviisi, mis tä-
hendab pidevat eneseharimist 
ühiskonnas toimuvate kiirete 
muudatustega kohanemiseks.

Siinsamas Lasnamäel on üks 
kool, kus väärtustatakse elukest-
vat õppimist ja pidevat arengut. 
See kool on Tallinna Täiskasva-
nute Gümnaasium.

TTG on kool neile, kes soovivad 
oma haridusteed jätkata olene-
mata vanusest ja arvestamata 
õpingute vahele jäänud pausi 
pikkust. Meie kool on õpivõi-
malus täiskasvanuile, kes töö ja 
pere kõrvalt või terviseproblee-
mide tõttu ei saa osaleda päeva-
koolide õpinguis.

TTG-s on võimalik osaleda õp-
petöös kolmel  päeval nädalas, 
valikuga hommiku- või õhtu-
poolsetes klassides õppimiseks. 
Alates aastast 2012 tegutseb 
koolis e-õppe klass, kus kon-
takttunnid toimuvad ainult kord 
nädalas, ülejäänud õppevormiks 

ja õpetajate suhtlemiseks on 
Moodle`i  keskkond. Neile õp-
pureile, kel klassi lõpetamiseks 
on vaja likvideerida õppevõlg-
nevused kuni neljas õppeaines, 
on TTG-s üksikaine õppimise 
võimalus. 

Meie koolis on aastate jooksul 
välja kujunenud hästitoimivad 
tugiõppesüsteemid, kus arvesta-
takse õppijate eripära nii õppe-
töö organiseerimisel kui ka ai-
nealaste lünkade kõrvaldamisel. 
Õppijate abistamiseks tegutseb 

koolis juba aastast 2007 järel-
vastamiste klass, kus saavad 
õppetundide väliselt sooritada 
kontrolltöid need õppijad, kel 
mõjuvatel põhjustel pole olnud 
võimalik osaleda vastavas aine-
tunnis. 

Koolis väärtustatakse ühiste-
gevust ja õppureid kaasatakse 
koolielu puudutavate küsimus-
te arutamisse juba aastast 2001 
tegutseva õpilasesinduse kaudu. 
Traditsiooniks on kujunenud 
igakevadised partnerkoolide 
õpilasesinduste kohtumised ees-
märgiga arendada eri maade õp-
pijate rahvusvahelist koostööos-
kust, tutvustada kaaslastele oma 
maa ajaloo, kultuuri- ja loodus-
väärtusi, lihvida esinemisoskust 
ja täiendada võõrkeelset suhtle-
misvõimet.

TTG on kool, kus pööratakse 
tähelepanu õppijatele paindlike 
õpivõimaluste leidmiseks. 

Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium  
Tel 661 2958  
www.tg.edu.ee

VALIK TEGEVUSTEST KOOLIVAHEAJAL
LINNALAAGER «UNIVERSUM OGOGO 2» 
AEG: 21.–25. märts 
KOHT: Jõe 3 
Sihtrühm: lapsed  
Töökeel: vene 
Kõige loomingulisem ja huvitavam tehnoloogialaager linnas! 
Laager on tasuline ja vajalik on eelnev registreerumine. 
Lisainfo: www.ogogo.ee, info@ogogo.ee, 660 6040

LOOMAAIA LINNALAAGRID 
AEG: 22.–23. märts; 10.00–14.00 (eesti keeles), 11.00–15.00 
(vene keeles) 
KOHT: Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskus 
(Ehitajate tee 150) 
Sihtrühm: 1.–4. klass 
Töökeel: eesti, vene 
Laager on tasuline ja vajalik on eelnev registreerumine. 
Lisainfo: www.loomaaed.ee, leelo.kurbel@tallinnzoo.ee, 
5346 5229

LUULEHOMMIK 
AEG: 21. märts, 10.30 
KOHT: Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse 
osakond (Liivalaia 40) 
Sihtrühm: lapsed 
Töökeel: vene
Luuleõhtu külaliseks on luuletaja Tatjana Treufeldt. Kõik 
luule- ja kirjandushuvilised on oodatud!
Üritus on TASUTA
Lisainfo: www.keskraamatukogu.ee, vko@tln.lib.ee

Tänavune traditsiooniline hea-
korrakuu toimub 15. aprillist 
15. maini. 

Heakorrakuu algab traditsiooni-
liselt Tallinna Kommunaalameti 
korraldatud tänavapesuaktsioo-
niga. Tänavu toimub koostöös 
Eesti Muusika Päevadega hea-
korrakuu eelsoojendus, kus 9. ja 
16. aprillil on Vabaduse väljakul 
elava muusikaga tantsuetendu-
sed nimega “Suurpuhastus”, kus 
muusikainstrumentidena kasuta-
takse luudasid ja harju.

Heakorrakuu avatalgud toimuvad 
23. aprillil algusega kell 11.00 
Stroomi rannas. Sellel aastal toi-
muvad talgud koostöös Helsingi, 
Turu ja Peterburi linnaga, kes 
korraldavad koristustalgud samal 
päeval. Nelja linna vahel luuak-
se Skype vahendusel videosild, 
mille kaudu linnade esindajad 
jagavad tervitusi ja kuulutavad 
talgud avatuks. Avatalgutel on 
huvilistel võimalus näha ja ka ise 
kaasa lüüa prügist kunsti tegemi-
sel, mis pildistatakse üles ning 
saadetakse rändnäitusele.

Kuu jooksul toimuvad kõikides 
linnaosades linnaosavalitsuste, 
MTÜ-te ja KÜ-te eestvedamisel 

ohtlike jäätmete kogumisringid.

KOGUMISRINGIDE 
AJAGRAAFIKUD 
JA AUTODE 
PEATUMISKOHAD

Pühapäev 24. aprill 2016
Lasnamäe
10.00-10.15 Katleri 5 esisel 
platsil
10.35-10.55 Läänemere tee 66 ja 
72 vahelisel platsil
11.15-11.35 Ümera 54 ees
11.50-12.05 Kärberi 4 ees
12.25-12.40 Virbi 20 juures
13.00-13.20 Punane 63 ja 65 
esisel asfaldiplatsil
13.40-14.00 Pallasti 30a parkla 
(Asunduse bussipeatuse juures)

Heakorrakuu lõpuüritus toimub 

14. mail Tornide väljakul koos 
Kesklinna kevadlaadaga.

Heakorrakuul antakse välja „Hea-
korra ABC”, mis koondab mh: 
infot linna mängu- ja koerteväl-
jakute kasutamise reeglite kohta;  
mitmesugust kinnistuomanikule 
vajalikku infot; ülevaate jäätmete 
sortimise kohta. 

Heakorra ABC-d on kõigile ta-
suta kättesaadavad linnaosavalit-
sustes, Tallinna Keskkonnaame-
tis ning Tallinna Linnavalitsuse 
infosaalis.

Täpsemat teavet heakorrakuu te-
gevuste kohta leiab veebiaadres-
silt www.tallinn.ee/heakorrakuu 
ja vene keeles: www.tallinn.ee/
rus/mesjachnik-blagoustrojstva

19. märtsil algaval kevadisel 
koolivaheaja nädalal on Tallin-
nas toimumas mitmeid vaimu 
kirgastavaid üritusi, mis pakuvad 
tuge nii koolipingetega toimetu-
lekul kui ka kevadisteks eksami-
teks ettevalmistumisel.

Terviseteemalised üritused 
koolivaheajanädalal 

Tallinna spordi- ja noorsooamet 
korraldab 21.–24. märtsil tervi-
seteemalise koolivaheajanädala, 
mille fookuses on noortele suu-
natud tervist edendavad ettevõt-
mised. Kavas on nii praktilised 
loengud kui ka sportlikud üritu-
sed, eesmärgiga jagada kasulikke 
nippe ja nõuandeid, kuidas tõsta 
teadlikkust oma tervislikest vali-
kutest, parandada seeläbi enese-
tunnet ja suurendada positiivset 
energiat. Osa saab võtta nii uju-
mis- kui ka jooksutreeningutest, 
kaasahaaravast ning sportlikust 
toiduorienteerumisest, mis lisaks 
toiduvalmistamisele annab ka 
vahva meeskonnatöökogemuse. 
21. märtsi õhtupoolikul leiab 
aset terviseteemaline loen-
guõhtu pealkirjaga „Stres-
sikohvik“, kus käsitletakse 
kaasavate loengute formaadis 
toitumise, liikumise ja vaimse 

tervisega seotud teemasid. 

Kommunikatsiooniõpe noortele

22.–23. märtsil toimub güm-
naasiuminoortele suunatud ing-
liskeelne kommunikatsiooni-
teemaline mini-õppesari, kus 
Tallinna spordi- ja noorsooameti 
välisvabatahtlik noor viib läbi 
kahepäevase koolitusprogrammi 
ning räägib noortele kommuni-
katsiooni põhitõdedest, veenvast 
kommunikatsioonist ja kehakee-
lest. 

Valikute ja võimaluste avastus-
päev noortele

Nädala lõpetab 24. märtsil Sola-
ris keskuses toimuv noorte vali-
kute ja võimaluste avastuspäev, 
mil nimeks „Samm edasi“. Päe-
va läbivaks teemaks on noorte 
vaimne tervis, keskendutakse 
sellele, kuidas tulla toime kevad-
väsimuse, kooli lõpetamise ja 
pingetega seonduvaga, jagatakse 
kasulikku nõu ja soovitusi õppi-
mise, töö ning edasiste valikute 
kohta noore inimese elus. Plaa-
nis on töötoad ja vestlusringid 
ettevõtlikkuse ja karjääri teema-
del ning päeva juhivad Vennad 
Vähid.  

Kõik vabatahtliku tegevuse võimalustest 
kohalikul tasandil

Foorum-laat

1. aprill kell 10.00–18.00

Lauluväljak, Narva mnt 95

Lisainfo:  info@clubactive.eu, tel 514 9776



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

Müüa LOOMASÕNNIKUT 
7T-150/EUR-i, 15T-220-EUR-i, 

MULDA, KILLUSTIKKU, 
FREESASFALTI ja LIIVA. 

Tel. 56971079, 
e-mail: taluaed@hot.ee OSTAN SÕIDUAUTO KUNI 

1000EUR TEL:58190200

KORTERITE REMONT. 
Kogenud ehitaja teostab 
siseviimistlus-, elektri- ja 

sanitaartehnika töid kvaliteetselt ja 
soodsalt. armavit.ee. Tel. 58382508

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 otsime oma meeskonda 

KOKKA
Töö kirjeldus 
• toidu valmistamine
• valmistoodangu pakendamine
• uute toodete juurutamine ja katsetamine
• töökoha korrashoid
• jooksvate ülesannete täitmine

Nõudmised kandidaadile 
• keskeriharidus
• kiirus, täpsus, korrektsus
• rutiinitaluvus
• 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 aadressile margit.sarrap@selver.eu
või Kulinaaria OÜ, Taevakivi 7b, Tallinn 13619. 
Kontakttelefon: 6 024 809

Tatjana  
Shevtshenko 
Maakler

515 2005
tatjana.s@pindi.ee

Anton Novikov
Maakler

5373 7111
anton.novikov@pindi.ee

Kogenud kinnisvaramaaklerid Lasnamäel on

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis!

Hiir Cheezo mängutuba
Estover OÜ avab 23. märtsil töötajatele ja partneritele „Hiir Cheezo mängutoa“, kus lapsed saavad 
vajadusel aega veeta ettevõtte töötajast vabatahtliku järelevalvel. Mängutuba valmis koostöös Nor-
ra finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatava programmiga „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja 
pereelu tasakaal“. Norra toetuse peamised eesmärgid on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse 
ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid 
Norra ja abisaajariikide vahel omavahel kokku lepitud esmatähtsates valdkondades. 

Antud ettevõtmine on nii Estover OÜ-le kui ka koostööpartneritele üheks viisiks töötajate töö- ja 
pereelu tasakaalu toetamiseks ja heaolu parandamiseks. Projekt lubab lapsevanematel (vanavane-
matel) paremini keskenduda tööle, jätmata hooletusse oma vanemakohustusi. Mängutuba annab 
vajadusel võimaluse võtta laps tööle kaasa ning lisaks pakub erinevaid arendavaid tegevusi. Samuti 
tõuseb projekti tulemusena organisatsiooni töötajaskonna, nende lähedaste ja kogukonna teadlik-
kus soolisest võrdõiguslikkusest. 

Estover OÜ on Lasnamäel tegutsev ettevõte, mis pakub tööd ka kohalikule elanikkonnale ning see-
tõttu läbi projekti teostuse tõuseb kohaliku töötava inimese heaolu. Projekti elluviimine võiks olla 
eeskujuks teistele ettevõtetele ja ühiskonna liikmetele, kel samuti on võimalik töötajate rahulolusse 
ja isiklikku arengusse panustada. 

Mängutoa projektis on Estover OÜ-le partneriteks Estover 
Piimatööstus OÜ ja Deline OÜ, kes samuti kuuluvad kont-
serni United Estover Group. Rohkem infot projekti ning 
mängutoa kohta leiab www.estover.ee.
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Mahtra Hostel

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

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

Kui mujal paki-
takse inimesi 
mudaravi käigus 

mähisesse, siis Värska 
sanatooriumi külaline 
saab mõnuleda mugavas, 
keha kuju järgivas van-
nis, ehtsas ravimudas. 
Need rohelised vannid on 
välja töötatud spetsiaal-
selt Värskas mudaravi-
protseduuri jaoks. 

Vastavalt pikkusele 
paigaldab teenindaja 
jalgade toeks otsalaua ja 
asetab teie pea alla sooja 
veega täidetud padja. 
Mudavann võetakse tem-
peratuuril 41-43 kraadi. 

Te saate piisavalt aega, 
et end vaikselt sisse li-
bistada ning soojendatud 
mudaga harjuda. Kui ole-
te üleni mudas, ei taha te 
enam sealt 
väljuda!

Kuum 
mudavann 
mõjutab 
organismi 
termili-
selt, selle 
mõnus 
kreemjas 
koostis 
paitab 
teie nahka ning rikkalik 
orgaaniliste ühendite 
bukett tagab head ravi-
omadused. 

Ja selle lõhn on tõestu-
seks, et tegu on puhtast 
loodusest pärit aine-
ga, millele pole lisatud 
kunstlikke lisandeid.

Ravimuda voolab vanni 
otse mööda jäme-
daid torusid. Seda kaevan-
datakse sanatooriumi kõr-
valt Värska lahe põhjast, 

mudamaard-
last.

Värska 
järvemuda on 
palju rikka-
likum orgaa-
niliste ainete 
poolest, võrrel-
duna meremu-
daga. Samuti 
on ta meeldi-
vama lõhnaga 

ja  paremini talutav.
Mudaravi sobib nii 

kosmeetiliseks protse-
duuriks kui tõsisemaks 
ravimiseks. Sobilik väga 
paljude seisundite pu-
hul, aga võib olla mõnel 
puhul vastunäidustatud. 
(spavarska.ee)

Miks toimib unikaalne 
Värska ravimuda?
Ja milliseid haigusi saab muda abil tõhusalt ravida

REKLAAM

SUUNAMISKIRI KUURORTRAVILE 
7-päevasele muda- või pärlivannidega paketile 
«Nädal kuurordis» 18 raviprotseduuriga koos piiramatu 
Veekeskuse külastustega soodushinnaga 355 eurot 
(täishind 400.-) aprilli ja maikuu vahetuses.

REGISTREERIGE suunamiskiri ja broneerige endale 
koht telefonil 7993901 või e-postil info@spavarska.ee, 
kuna soodushinnaga kohtade arv on piiratud. 

Lõigake välja käesolev suunamiskiri ning esitage see 
sanatooriumi saabudes. (MAR-LAL)

HÜVA NÕU

«2012 – 2014 a. teos-
tati Eesti  spaades 
uuring osteoartroosi 
haigetele. Uuringus 
selgus, et kõige pare-
maid tulemusi andis 
just Värska ravipakett. 
Kasutage juuresolevat 
suunamiskirja ning 
koostame teile sobiva 
ja tõhusa raviplaani.»

Dr. KÜLLI 
MARGUS, 
taastusraviarst

UNIKAALNE KOOSLUS: vanniprotseduuris lahjendatakse 
ravimuda loodusliku mineraalveega Värska-6, mis 
moodustab terves Euroopas ainulaadse ravikoosluse.
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Liigeshaigused, 
nahaprobleemid, 
lihaspinged, perifeerse 
närvisüsteemi 
põletikud, kroonilised 
valusündroomid, 
stress ja depressioon 
saavad leevendust 
mudaravist Värska 
sanatooriumis. 

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

KOMPLEKTEERIJA / 
ETIKETTIJA 

Tööülesanded:
- kaupade (raamatud, kosmeetika, 
toidukaubad) komplekteerimine ja 
vastuvõtmine;
- etikettimistööd/kleepimistööd laos;

Omalt poolt pakume
- kaasaegseid ja meeldivaid töötingimusi;
- nobedale töötajale korralikku töötasu;
- töötasu koosneb põhipalgast ja 
tulemustasust;
- tööaega esmaspäevast reedeni 10.00 - 19.00
- töö on sobiv naisterahvale

Töökoht asub Suur-Sõjamäe tänava 
ääres ning meieni on võimalik jõuda 
ühistranspordiga. Kandideerimiseks saatke 
CV aadressile: margus@ar.ee või helistage 
telefonil 6517034
Kontakteerume ainult meile sobivate 
kandidaatidega.

            Laupäeval 16. aprillil kell 13.00Laupäeval 16. aprillil kell 13.00

  HEA SÕNUMHEA SÕNUM

Külalised SoomestKülalised Soomest
  

  Kohale saab bussiga Kohale saab bussiga 

            number 18, 14, 10, 27    number 18, 14, 10, 27    

                    Peatus “Pärnu maantee”       Peatus “Pärnu maantee”       

Jagatakse toidupakkeJagatakse toidupakke

Evangeelses kogudusesEvangeelses koguduses

Pärnu mnt 457aPärnu mnt 457a

MUUSIKAGAMUUSIKAGA
KOOSKOOS
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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

KARDINAD 
JA KANGAD
•  UUS KAUP !
•  LAOTUULUTUS ! 
Märgitud eriti 
punase värviga
- 20 % - 40 % !

RIIDED
•  - 30 % !

Puhkusepakett

Puhka kauni  
Võrumaa looduse ja ilusa  
männimetsa keskel!

Pakett ühele sisaldab:

•	Majutus	kahekohalises	toas	1	öö
•	 Hommikusöök	buffet-lauas
•	 2	erinevat	hoolitsust	valikust	
•	 Spaa-	ja	saunakeskuse	kasutus	
•	 Õhtusöök	hotelli	restoranis
•	 R-L	tasuta	pääse	ööklubisse	

Männiku	43A,	Võru		•		Tel	+	372	50	45	745	
info@kubija.ee		•		www.kubija.ee

Pakettide täielik valik ja  
eripakkumised www.kubija.ee

Hind 
alates39€

TURVATÖÖTAJAKS
Turvatöötajana on Sinu ülesandeks tagada valvataval objektil turvalisus ja puutumatus.

Teed ringkäike territooriumil ja tagad sujuva läbipääsurežiimi toimimise.

•	 tunned huvi turvavaldkonna vastu

•	oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata

•	räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt 
B-2 keeletaseme tunnistust , kasuks tuleb vene ja inglise 
keele oskus suhtlustasandil

•	 turvatöötaja kvalifikatsioon annab eelise

Ootame Sind liituma meie meeskonnaga kui:

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri läbi on-line keskkonna või saada enda CV 
aadressile personal@ee.g4s.com märgusõnaga „tööstusobjekti turvatöötaja“.   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 ühel suurimal tööstuspargi kompleksis, mis kuulub 
juhtivasse tehnoloogiagruppi ABB, siis ootame Sind kandideerima Harjumaal 

Jüris asuvale objektile



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

VÕTA
ULIKIIRE 
INTERNET!

Mbit/s
500

Starman – Sinu värav maailma!

Vaata starman.ee 
või helista 1770

Monika Murumets
56 691 060
66 84 700

Margus Suumann
50 10 302
66 84 700

   
 

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!


