
Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem 

Mõned päevad enne Sõbrapäe-
va kerkis Pae pargis väike lume-
linnake, millele koheselt pandi 
hüüdnimeks Lume – City. 

Idee rajada lumelinn Pae parki 
pakkusid välja Lasnamäe gümnaa-
siumide õpilased. See on üheks 
koolide koostöö tulemuseks, mille-
ga linnaosa valitsus alustas eelmisel 
aastal. Laupäeval, 11. veebruaril, 
ootasid võistkondi Pae pargis mägi 
puhast lund, värvid, kuum tee ja 
muusika. Üritusest võtsid osa kuus 
linnaosa gümnaasiume esindavat 
võistkonda: Lasnamäe, Lasnamäe 
vene, Mahtra, Pae, Paekaare ja Lää-
nemere gümnaasiumide omad.

Kuigi ehitamise päeval oli väl-
jas viieteistkümnekraadine pakane, 
osalejad külma ei tundnud. Kuuma 
teega  samovarist kostitas kõiki Ki-
šmišš restoran. Restoran pakkus ka 
muusikalist saadet ja maiustusi tee 
kõrvale. Üritust toetas ka Тele 2, kes 
varustas  osalejaid Like kõnekaarti-
dega.

Linnakese teemaks oli valitud Va-
lentinipäev. Võistkonnad otsustasid 
ise, kuidas peegeldada antud teemat 
lumekunstis: keegi rajas armunute 
lossi, keegi lumesüdant, teistel ker-
kis terve palee.

Peale ehitamise lõpetamist pandi 
kõigi lumerajatiste pildid Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse koduleheküljele 
Facebook-is www.facebook.com/
Lasnamae, kus sai hääletada kõige 
rohkem meeldinud võistkonna töö 
poolt.

Hääletamine internetis toimus 
nädala jooksul, mille käigus rebis 
ette kord üks, kord teine võistkond. 
Kokkuvõttes võttis hääletamisest 
osa umbes kaheksasada inimest 
ning autasustamise pidulik tsere-
moonia toimus 18.veebruaril Linda-
kivi Kultuurikeskuses KVN´i festi-
vali käigus. 

Esimese koha võitis Läänemere 
gümnaasiumi võistkond, hõbeda 
said endale Lasnamäe vene güm-
naasiumi õpilased ning viimasena 
said esikolmikusse Paekaare güm-
naasiumi esindajad. Kõik osalejad 
said Lasnamäe linnaosa valitsuselt 
meeneid, kolme esimese koha võit-
jad samuti ka karikad. 

Lasnamäe linnaosa valitsus plaa-
nib muuta sellised üritused iga-aas-
tasteks ja osalejaterohkeks, kuna 
meie linnaosas on ju nii palju talen-
te! 
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„Liitu meiega Facebookis“
www.facebook.com/Lasnamae

Konkurss „Lasnamäe 
teadjad”!  

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Kuu aega tagasi kuulutasime välja 
konkurssi, mille raames oli palutud 
vastata mõnele esmapilgul lihtsa-
le küsimusele. Praktika näitas, et 
kõik ei ole nii lihtne ning vaid nelja 
osaleja vastused osutusid õigeteks 
(vähemalt neli õiget vastust viiest).
Täname kõiki osalejaid! Kõige 
õigemad vastuseid andsid Ene-
li Mandre, Valentina Ivantšenko, 
Ljubov Jakoreva. Ilma nimeta õi-
ged vastused saabusid veel ühelt 
e-maili aadressilt, mis algab irunk1 
-ga. Õnnitleme võitjaid, keda kut-
sutakse linnaosa valitsusse teenitud 
auhindade kätte saamiseks.
Alustades käesolevast ajalehe 
numbrist hakkame koostöös Tal-
linna klubiga „Mis? Kus? Mil-
lal?” andma Teile võimalust vas-
tata küsimusele, mis on suuremal 
või vähemal määral Tallinnaga 
seotud. Ülesanne ei ole keeruline, 
kuid nõuab veidi mõtlemist, õige-
te vastuste eest on аga ette nähtud 
meened Lasnamäe Linnaosa Valit-
suselt.
Küsimus:
Selle filmi võtteasukoha kandi-
daatideks olid Isfara (Tadžikis-
tan), Krimm (Ukraina), Kobustan 
(Azerbaidžan), metallurgia tehase 
tuhaväljakud Zaporožje äärelinnas 
(Ukraina). Lõpuks osutus võtte-
grupi poolt väljavalituks hüljatud 
elektrijaam Tallinna ümbruses. Mis 
on selle filmi nimi?
Vastused küsimusele märkusega 
„Konkurss – Lasnamäe teadjad” 
võib saata e-maili aadressile lasna-
maeleht@tallinnlv.ee või posti teel 
Lasnamäe Linnaosa Valitsusse aad-
ressil: Pallasti 54, Tallinn 11413.

Edu konkursil!

Lumine Sõbrapäev Pae pargis

Lk 3 
Prügi äraveost 
võib saada 
probleem

Lk 3 
Jalgratturi juhi-
load: tähelepanu- 
tasuta kursused! 

Lk 4 
Taliolümpiamän-
gud Arbu laste-
aias
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LINNAOSAVANEM

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Märkamatult jõuab lõpuni talv, mis 
õnneks ei olnud nii külm ja rekordi-
liselt lumine, kui eelmine. Linnaosa 
kommunaalteenistused täidavad oma 
ülesandeid edukalt. Selleks, et näha 
kõige objektiivsemat pilti ja saada 
informatsiooni otse esmaallikast kor-
raldab linnaosa valitsus kord kuus 
korteriühistutele mõeldud infopäevi. 
Tulge kindlasti kohale ja avaldage 
oma arvamust, ideid ning loomulikult 
ka kriitikat. Tulekul on kevad – koris-
tamise aeg, nii et ükski ettepanek ei 
ole üleliigne.

Veebruaris jätkasime mitmete pro-
jektide, ideede ning algatuste ellu-

viimisega. On toimunud traditsioonilised üritused – juubilaridele 
mõeldud kontsert, lastepidu, vanema põlvkonna esindajate kohtu-
mine Lindakivi Kultuurikeskuses. Edukas on olnud mõte rajada 
lumelinn, seda enam, et selle idee pakkusid välja ja realiseerisid 
õpilased ise, linnaosa valitsus vaid aitas organisatsioonilistes küsi-
mustes ning lõi noorte jaoks tingimused. 

Väga populaarseks Lasnamäe elanike seas on saanud liuväli, 
mis rajati jaanuari lõpus Lindakivi Kultuurikeskuse juurde. Paljud 
tulid siia mitte ainult uisutamiseks, vaid ka selleks, et proovida 
jõudu talispordialades. 19.veebruaril toimusid linnaosa valitsuse 
toel  liuväljal harrastusvõistlused short-trekis. On selge, et Linda-
kivi potentsiaal on väga suur ning on vajalik lihtsalt otsida selle 
realiseerimise võimalusi.

Üheks selliseks suunaks on traditsiooniliste Lasnamäe päevade 
korraldamine, ettevalmistus nendeks käib aktiivselt ka käesoleval 
hetkel. Jooksval aastal plaanib linnaosa valitsus korraldada neid 
teistmoodi, et iga linnaosa elanik saaks leida enda jaoks midagi 
huvitavat. Iga päev saab oma temaatika ning pühade lõppemisel 
toimub Lindakivi kõrval asuval platsil suur galakontsert.

Märtsi lõpus toimub Tallinnas kuu üks tähtsamaid sündmusi. Toi-
mub küsitlus teemal, kas Teie sooviksite, et meie riigi pealinnas 
kehtestataks tasuta ühiskondlik transport.  Kindlasti tulge ja aval-
dage oma arvamust. Mida rohkem inimesi võtab küsitlusest osa, 
seda kaalukamad on otsused, mis saadud tulemuste alusel vastu 
võetakse. Meie ajalehest leiate kogu informatsiooni selle kohta 
kus, millal ja kuidas saab oma arvamust avaldada. Lasnamäe lin-
naosa valitsus hakkab Teid pidevalt informeerima sellest, kuidas 
käib küsitluse ettevalmistus ning samuti ka kõigest selle sündmu-
sega seonduvast.

Üle viiesaja inimese tellisid endale Lasnamäe Lehe, mis toime-
takse neile koju käesolevast väljaande numbrist alates. Juhul, kui 
Teie pole jõudnud endale lehe tellimust ära vormistada – see  või-
malus on veel olemas, seda enam, et leht on jätkuvalt tasuta!

Kalle Klandorf
Tallinna abilinnapea

Lugupeetud linnakodanikud!

Uue aasta hakul on tavaks teha 
möödunud aastast kokkuvõtteid ja 
täpsustada oma plaane uueks. Ta-
gasi vaadates meenub 2011.aasta 
väga tulemuslikuna. Mullu käivitas 
linn mitmeid suuri projekte, seda ka 
koostöös naabervaldadega, tegi mit-
mete peatänavate ja kvartalisiseste 
teede kapitaal- ja hooldusremonti 
ning lahendas paljude korteriühistute 
parkimisprobleeme. Lisaks korrastas 
parke ja puhkealasid, ehitas mitmeid 
mänguväljakuid, osutas korteriühis-
tutele rahalist abi kortermajade fas-
saadide ja hoovialade korrastamisel 
ning paljugi muud. Paraku peame pi-
devalt tegelema ka vandaalide poolt 
tekitatud kahjude kõrvaldamisega. 
Kõige enam kannatavad vandaalit-
sejate tõttu mänguväljakud. Tihti te-
kib vajadus ka grafitiga kahjustatud 
hoonete fassaadide ja muude linna-
le kuuluvate rajatise korrastamise 
järele. Kordategemine jääb paraku 
nähtamatuks tegevuseks, kuid samas 
neelab hulgaliselt aja-, inim- ja raha-
ressursse. 
Mullu käivitus mahukaima ehi-

tusobjekti - Ülemiste liiklussõlme 
– ehitus. Meie eesmärgiks on lei-
da hea lahendus ühele olulisemale 
liiklussõlmele linnas, kus ristuvad 
transpordivood Tartu, Pärnu, Narva 
ja kesklinna poolt.
Möödunud aasta lõpus kirjutasid 

Tallinna Linnavalitsus ja Viimsi Val-
lavalitsus alla koostöölepingule, mil-
lest tulenevalt alustame juba tänavu 
kevadel Tallinnat ja Viimsit ühenda-

va Ranna tee taastusremonti ja uue 
kergliiklustee ehitust, võimaldades 
Pirita ja Viimsi poolsaare elanikele 
mugavamat ja kiiremat liiklemist.
Aastal 2011 kulutasime teede ka-

pitaalremondi ja rekonstrueerimise 
peale ligikaudu 23,9 mln eurot. In-
vesteeringud kergliiklusteede ehitus-
se moodustasid möödunud aastal pea 
1,7 mln eurot. Suurimad objektid, li-
saks Ülemiste liiklussõlme ehitusele, 
olid Randvere tee, Tedre ja Pallasti 
tänavate rekonstrueerimine, Tondir-
aba jalakäijate tunneli ehitus, Rum-
mu tee ristmiku lõpetamine, Õismäe 
siseringi taastusremont.
Lasnamäe linnaosas tehti möödunud 

aastal Armatuuri, Kihnu, Laagna tee, 
Lennujaama tee, Rahu tee, Smuuli 
tee, Sõstramäe, Punane, Peterbu-
ri tee, Ussimäe, Varraku, Betooni, 
Narva mnt, Paneeli, Suur-Sõjumäe, 
Visase, Priisle tänavate hooldusre-
monti. Pallasti tänava rekonstruee-
rimistööde käigus renoveeriti sade-
vete kanalisatsioon ja valgustus ning 
uuendati olemasolevad sõidutee ja 
kõnnitee asfaltkatted. Rajati kõnni-
tee, taastati haljastus ning paigaldati 
liikluskorraldusvahendid. 
Lisaks linnakodanike turvalise ja 

kiire liiklemise tagamisele, hoolitseb 
linn ka meeldiva ajaveetmise võima-
luste loomise eest. Ühtse kergliiklus-
teede võrgustiku ehitamine linnas ja 
selle ühendamine piirnevate valdade 
omadega võimaldab ohutult sõita 
jalgratta või rulluiskudega nii linnas 
kui ka väljaspool linna piiri. Aina 
rohkem on linnakodanikud hakanud 
kergliiklusteid kasutama sportimi-
seks ning pereliikmetega jalutami-
seks. Möödunud aastal ehitasime 
jalgrattateed mööda vana raudtee-
tammi Harkus ja kesklinnas, mis sai 
nimeks „Kultuurikilomeeter“. Uued 
kergliiklusteed ehitati ka Valdeku tä-
nava ja Viljandi maantee äärde. 
Tallinna ilusamaisse, Kadrioru par-

ki, rajame omapärast Jaapani aeda, 
kus hakkab kasvama üle neljasaja 
puu ja tuhatkonna põõsa. Projekti 
keskmes on värvide rohkus, val-

gus ja side veega. Aeda muudavad 
elavaks ja pidevalt muutuvaks süs-
teemijärgne taimede istutamine, lä-
bimõeldud tiikide kuju ja neid ümb-
ritsevate jalutusradade paigutus ning 
innovatiivsed valgustuslahendused, 
mis võimaldavad tekitada valguse ja 
varju vaheldumise. Loodame, et Jaa-
pani aed saab linnakodanike jaoks 
lemmikuks ajaveetmiskohaks.
Möödunud aastal avasime Harju 

mäel „20.augusti“ nime saanud väl-
jaku, kust avaneb suurepärane vaade 
linnale. Usume, et ka see koht muu-
tub nii kohalike elanike kui turistide 
jaoks külastatavaks paigaks.
Viisime 2011.aastal taas läbi korte-

riühistute seas aina populaarsemaks 
muutuvaid projekte „Hoovid kor-
da!“ ja „Fassaadid korda!“. „Hoovid 
korda!“ kaudu toetasime ühistuid 
summas 682 830 eurot ja „Fassaadid 
korda!“ kaudu summas pea 166 030 
eurot.
Vaatamata kaua kestnud majandus-

surutisele ja kohalike omavalitsuste 
tulubaasi sundvähendamisele sea-
dusandja kaasabiga, jätkame ka täna-
vu linna arendamist ja linnakodanike 
abistamist. Ka uuel aastal plaanime 
oma võimaluste piires remontida tä-
navaid ja ehitada uusi kergliiklusteid, 
loomaks linnas ühtset võrgustikku. 
Lisaks kavatseme uuendada parke 
ja puhkealasid ning läbi projekti-
de „Hoovid korda!“ ja „Fassaadid 
korda!“ jätkuvalt toetada tublisid ja 
aktiivseid korteriühistuid rahaliselt 
oma eluaseme korrastamisel. 2012. 
a linnaeelarves on korteriühistute 
õuealade korrastamiseks eraldatud 
639 000  eurot ning fassaadide uuen-
damise toetuseks 395 000 eurot.
Mul on hea meel tõdeda, et koos-

töö linnakodanikega muutub aina 
tihedamaks ning inimeste panus ko-
dulinna arengusse kasvab. Ma tänan 
teid kõiki koostöö eest ning loodan, 
et ka sellel aastal on meie partnerlus 
produktiivne ja tõhus. Ärme jää üks-
kõikseks ja muudame oma kodulinna 
koos paremaks! Aitäh Teile!

Linna arendamine ja korteriühistute 
toetamine jätkub ka tänavuLugupeetud Lasnamäe elanikud!

Tallinna Linnavalitsus otsustas teha 
linnavolikogule ettepaneku võimal-
dada linnaelanike küsitluse päeva-
del, 24.-25. märtsil kõigil tasuta ka-
sutada ühistransporti.
Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt 
võimaldatakse kõigile sõitjatele lin-
naelanike küsitluse päevadel, 24.-25. 
märtsil 2012 tasuta sõidu õigus kõigil 
Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistrans-
pordi autobussi-, trammi- ja trolliliini-
del.
„Küsitluspäevadeks kõigile sõitjate-
le ühistranspordis tasuta sõidu õiguse 
andmine võimaldab küsitluspunktidele 
ligipääsu ka vähekindlustatud inimes-
tele,“ põhjendas abilinnapea Taavi 
Aas.
Linnaelanikud saavad seekordsel kü-
sitlusel võimaluse vastata „jah“ või 
„ei“ küsimusele „Kas toetate tasuta 

Linnaelanike küsitluse päevadel saab tasuta kasutada ühistransporti
ühistranspordi teenusele üleminekut 
alates 2013. aastast Tallinna ühtse pi-
letisüsteemi liinidel? “.
Tallinna Linnavolikogu otsuse koha-
selt viiakse linnaelanike küsitlus läbi 
19. - 25. märtsini linnaosade küsitlus-
punktides. Et tagada kõigile elanik-
konna gruppidele võrdsed võimalused 
küsitlusel osalemiseks ja ligipääsuks 
küsitluspunktidele, on kõigil sõitjatel 
võimalik 24.-25. märtsil ühistransporti 
tasuta kasutada.
Linnavõimu kavatsus pakku-
da ühistransporti kasutavatele 
tallinlastele tasuta teenust on 
põhjustanud elavat arutelu. 
Aasa hinnangul suurendab ta-
suta teenus tarbimist esialgu 
ehk kümnendiku võrra. Prii-
sõidu sotsiaalse põhjendusena 
tõi Aas esile kasvanud kulud 

eluasemele, toidule ja muule hädava-
jalikule. Tasuta sõit vähendaks liik-
lusummikuid ja -õnnetusi, kulutaks 
vähem tänavaid, ent mis kõige tähtsam 
– suurendaks raskes majandusseisus 
perede liiklemisvõimalusi. 
Viimaste aastate liiklusloenduste ana-
lüüs on näidanud, et aasta keskmine 
ööpäevase liiklussageduse muutus 
on kesklinna piiril taas jätkuvas tõu-
sutrendis alates 2009. aastast, mis 

TALLINNA LINNAELANIKE KÜSITLUSPUNKTID     
LASNAMÄE KÜSITLUSPUNKT arvutivajadus lahtiolekuaeg

1 Linnaosa valitsus Pallasti 54 arvuteid ei ole vaja E-N 9-17; R 9-16
2 GROSSI toidupood Paasiku 2A  2 arvutikohta E-R 10-19; L 10-18; P 10-16
3 Lasnamäe Centrum Mustakivi tee 13 3 arvutikohta E-R 10-19; L 10-18; P 10-16
4 Buss Pae tn 76, nn vana Pae turu juures parklas 2 arvutikohta R 10-19; L 10-18; P 10-16
5 Buss Mahtra 1, Mustakivi Kaubanduskeskuse vastas 2 arvutikohta R 10-19; L 10-18; P 10-16
  jalakäijate tunneli sissepääsude juures asuval kõnniteel   

omakorda avaldab negatiivset mõju 
elukeskkonnale tekitades müra, vibrat-
sioon, CO2-heiteid ja liiklejate ajakulu. 
Suurem osa õhusaastest tekitatakse 
mootorsõidukite poolt. Tallinna liitu-
misel Euroopa Komisjoni algatusega 
„Linnapeade pakt” on võetud kohustus 
ühepoolselt vähendada CO2-heitkogu-
seid 2020. aastaks 20%. Selle ees-
märgi saavutamiseks tuleb mõjutada 
elanikkonda loobuma linna sees liiku-

misel erasõidukite kasutamisest ning 
kasutama valdavalt ühissõidukeid.
Ühistranspordile kuluvast rahast moo-
dustab piletitulu alla 40% ja seega 
tuleks Tallinnal arvestuslikult leida 
tasuta sõidule üleminekuks täiendavalt 
ligikaudu 20 miljonit eurot. See loode-
takse katta linna transpordiettevõtete 
liitmisest ning seni kanalisatsiooni ja 
veevärgi väljaehitamisele kulunud va-
hendite arvelt.
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LÜHIDALTKuidas saavad ehitise omanikud ennetada 
jääpurikatest tulenevaid ohtusid?

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa 
korteriühistu esindaja!

28. märtsil 2012 toimub Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse esimese korruse saalis, 
aadressil Pallasti 54 algusega kell 15.00 
korteriühistute infopäev

Päevakord:

1- LASNAMÄE LINNAOSA VANEM OLGA IVANOVA 
AVASõNA

2- JUHATUSE JA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
       (Eesti Korteriühistute Liit)

Päevakorra temaatikaga seotud küsimused palume edastada 
e-posti aadressile: julia.timerbulatova@tallinnlv.ee, 
hiljemalt 20. märtsiks 2012.

Ootame aktiivset osavõttu!

Head rattasõbrad,

Märtsist algavad 
Lasnamäe Sotsiaal-
keskuse lastepäeva-
keskuses jalgratturite 
koolitused lastele 

vanuses 10-15 eluaastat. Kursus on 
tasuta ja toimub nii eesti kui vene 
keeles. Koolitus sisaldab teooriatun-
de, esmaabi lühikursust ning tundi 
jalgrattahooldusest. Peale teooria- ja 
sõidueksamite edukat sooritamist väl-
jastatakse koolitusel osalenutele jalg-
ratturi juhiluba. 

Tuletame meelde, et liiklusseaduse 
järgi võib jalgratast iseseisvalt sõidu-
teel juhtida vähemalt 10-aastane isik, 
kes on omandanud jalgratturi kvalifi-
katsiooni. 10–15-aastasel isikul peab 
sõiduteel sõitmisel olema kaasas selle-
kohane juhiluba. 

Jalgratturite 
koolitused 
kevadel

Jalgratturite koolitus eesti keeles al-
gab 8.märtsil ning toimub neljapäevi-
ti kuni 19.aprillini, kell 15:30-17:00. 
Jalgratturite koolitus vene keeles algab 
9.märtsil ning edaspidi toimub teisi-
päeviti kuni 17.aprillini, kell 15:30-
17:00. Täpsem info ja registreerimine 
koolitusele telefonil 645 7702 või e-
posti teel kristi.maanas@tallinnlv.ee .

NB! 01.märtsil (eesti keeles) ja 
06.märtsil (vene keeles) algusega kl 
17:00 toimuvad Lasnamäe Sotsiaal-
keskuse lastepäevakeskuses (Katleri 
2a) infotunnid lastevanematele.

Koolitust viib läbi Lasnamäe Linna-
osa Valitsus koostöös Maanteeameti 
Põhja regiooni keskusega, Põhja Pre-
fektuuriga ning Eesti Punase Risti Tal-
linna Seltsiga. 

Parandus jaanuarikuu 
Lasnamäe Lehes ilmu-
nud artiklis „Soojus-
energia hinnatõusu 
hüvitamise sotsiaaltoe-
tus“ toodud keskmise 
netosissetuleku kohta

Vähekindlustatud leibkond tä-
hendab ühises eluruumis (korteris) 
elavaid isikuid, kelle elukoht on 
Eesti rahvastikuregistri andmetel 
Tallinna linn, kui leibkonna liik-
me keskmine netosissetulek kuus 
kütteperioodi esimesel (oktoober–
detsember) poolel  on alla Vaba-
riigi Valitsuse poolt kehtestatud 
kuupalga alammäära netopalga 
249,88 eurot (mis kehtis 2011. aas-
tal) ja teisel poolel (jaanuar–aprill) 
on alla Vabariigi Valitsuse poolt 
kehtestatud kuupalga alammäära 
netopalga 259,34 eurot.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
sotsiaalhoolekande osakond

Kuidas vältida jäätmete 
kuhjumist ning tühisõi-
du arveid jäätmeveo 
teenuste osutamisel?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus ju-
hib korteriühistute haldurite tä-
helepanu teravnenud probleemile 
talvise jäätmekäitlemise osas.

Talvel juhtub tihti nii, et korte-
riühistute prügikonteinerid on lu-
mes kinni või juurdepääs nendele 
on raskendatud, mille tulemusena 
jäävad konteinerid tühjendamata.

Vastavalt Tallinna linna jäätme-
hoolduseeskirjale ja korteriühistu 
ning jäätmevedaja vahel sõlmitud 
lepingule on jäätmevaldaja ko-
hustatud tagama  tühjenduspäeval 
juurdepääsu prügikonteineritele.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
poole on pöördunud Lasnamäe 
haldusterritooriumil tegutsevad 
jäätmevedajad probleemiga, et 
mitmed jäätmevaldajad ei hoia 
konteinerite ümbrust, ligipääsu-
teid ja mahutipealseid lumevaba-
na.

ÕIGE heakord talveoludel 

VALE  heakord talveoludel

Tühisõidu arvete vältimiseks 
soovitab Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus tagada korteriühistutel 
lumevaba juurdepääs oma prü-
gikonteineritele.

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa vanema 
asetäitja

Teen järgnevalt ülevaate kinnis-
tute või ehitiste omanike poolt ra-
kendatavatest ennetusmeetmetest 
jääpurikatest ja lumest tulenevate 
ohtude ärahoidmiseks. 
Kõige peamine on korraldada vii-

lkatuste ja fassaadide regulaarseid 
ülevaatusi, kus hinnatakse katuste 
soojapidavuse vastavust nõuete-
le. Vajadusel on võimalik tellida ka 
termograafilised pildid. Viilkatuste 
soojuskadude kohta annavad täp-
seima ülevaate termokaamera abil 
tehtud termograafilised pildid, mis 
näitavad  temperatuurierinevusi. Ka-
tuste soojuskadude kohad on seotud 
jääpurikate asukohaga. Nõuetekoha-
selt teostatud katuste ja fassaadide 
soojustamised pikendavad ehitiste 

eluiga. Samamoodi tuleks hinnata ka 
fassaadide soojapidavuse vastavust. 
Kui selgub, et katus ei ole soojus-

tatud piisavalt, siis tuleks selgitada 
välja katuste soojustamiseks vajali-
ke tööde maht ja maksumus, teosta-
da katuste soojustamiseks vajalikud 
tööd ning teavitada sellest linnaosa 
valitsust. 
Jääpurikate ja jää kuhjumist katu-

sele on võimalik vältida ka elektri-
soojenduskaablite paigaldamisega 
katuste räästasse ja vihmaveetoru-
desse. Ehitise omanikud peavad kor-
raldama operatiivselt katuste lumest 
puhastamist. Tööde teostamisel on 
oluline tagada turvavarustuse ning 
muude tööohutuse tagamiseks vaja-
like vahendite olemasolu.
Kui avastatakse ohtlikud jääpurikad, 

siis tuleb teavitada elanikke jääpuri-
kate ja lume kõrvaldamisega seotud 
tööde teostamise ajast ning paluda 

sõidukite omanikel parkida ohualast 
eemale, vajadusel korraldada ohu-
alas parkivate sõidukite ümberpaigu-
tamist. 
Seejärel saab ohtlikud jääpurikad, 

lumi või varisemisohtlikud kivid, 
plaadid jms kõrvaldada. Siinkohal 
tuleks silma pidada ka seda, et ehitis-
tel olev lumi ja jää ei langeks mada-
lamatele hoonetele. Tööde ajal tuleb 
tagada tänavatel ja kõnniteedel ohu-
tu liiklemine, piirates ohuala ajutise 
piirdeaiaga. Nähtavale kohale tuleb 
paigaldada infotahvel, millele on 
märgitud ohu liik, ohu likvideerimise 
eest vastutava isiku nimi ja telefon, 
töö algus- ja lõpptähtaeg. Nimetatud 
avariitööst saab teavitada Tallinna 
abitelefoni 1345 (katustelt jääpurika-
te ja lume kõrvaldamine). 
Pärast tööde teostamise lõppu saab 

ehitise omanik korraldada ehitistelt 
kõnni- ja sõiduteedele kukkunud või 
lükatud jääpurikate ning lume ära-
veo. 

Julia Timerbulatova.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse avali-
ke suhete nõunik

Töövõtja valik ehitustööde teostamise 
jaoks või kuidas vältida ebaausat ettevõt-
jat - selle ja teiste samal määral oluliste 
teemade arutamiseks olid traditsioonilise-
le infopäevale Lasnamäe Linnaosa Valit-
susse kutsutud korteriühistute esindajad. 
Korteriühistutele mõeldud infopäevad on 
hea võimalus selleks, et jagada oma ko-
gemust teistega ja saada kasulikku infor-
matsiooni nii majanduslikes küsimustes 
kui ka korrakaitse probleemide osas.

Kuidas leida head töövõtjat ja kust 
kontrollida tema mainet?

Üheks põhiliseks ehitustööde töövõtja 
valiku kriteeriumiks on usaldusväärne 
informatsioon tema eelneva tegevuse 
kohta. Siinjuures ei ole oluline ainult teh-
tud tööde nimekiri, vaid ka see, kuidas 
on ettevõte täitnud oma garantiikohus-
tusi. Oma esinemises OÜ Ehituskonsult 
Grupp esindaja Anton Slepuhhin rääkis 
sellest, kuidas teha ehitustööde teostami-
seks töövõtja osas õiget valikut.

Peamisteks probleemideks, mis ilm-
nevad ehitusfirmade puhul on töö halb 
kvaliteet, tähtaegadest mitte kinnipida-
mine ning ebarahuldav tegevuse organi-
seerimine. Mõnikord esitavad ettevõtted 
ka valesid andmeid. Näiteks, nimetavad 
objekte, kus nad tegelikult ei töötanud või 
ei täpsusta, millised konkreetsed tööd olid 
seal tehtud. 

Kergem on teha valikut juhul, kui omad 
objektiivset informatsiooni maksimaalsel 
võimalikul määral. Ehituskonsult Grupp 
OÜ uus teenus „Kontrolli ehitajat“ on 
mõeldud neile, kes soovivad saada ob-
jektiivset informatsiooni ehitusettevõtete 
tegevuse kohta. Informatsiooni kogutak-
se ehitusfirmade poolt esitatud andmete, 
töö tellijate tagasiside, inkassofirmade 
poolt esitatud andmete jms alusel. Infor-
matsioon esitatakse aruande kujul peale 
tellimise avalduse vormistamist ainult 
registreeritud kasutajatele, s.t. kui Teie 
soovite jätta teadet ehitusettevõtte kohta, 

mille kliendiks Teie 
olete, saate seda teha registreerides eelne-
valt koduleheküljel www.ehg.ee .

Aus konkurss – edu tagatis
Ilma ehitusnormide teadmisteta ja ko-

gemuseta on omanikul keeruline läbi viia 
ehitusettevõtte valiku konkurssi. Selleks 
pakub firma ehituskonkursside läbivii-
mise teenust interneti teel. Ehituskon-
kursside korraldamine sisaldab: tehnili-
se ülesande koostamist, abi sissetulnud 
pakkumiste läbivaatamise osas, abi töö-
võtulepingu sõlmimisel. Ehitusfirmadele 
saadetakse kodulehe kaudu laiali kutsed 
osaleda konkursil. Ligipääs dokumenti-
dele on tagatud kõigile konkursis osale-
jatele, kellel on võimalik jätta oma kom-
mentaare või kirjutada  sõnumeid. Tellija 
näeb kõiki osalejaid ning aega, milla on 
pakkumised saadetud. Peale konkurs-
si sulgemist OÜ Ehituskonsult Grupp 
spetsialistid koostavad koduleheküljel 
avaldatava aruande. Selline konkurssi-
de läbiviimise süsteem garanteerib selle, 
et konkurss viiakse läbi ausalt ja õigeks 
tähtajaks.

Turvalisus Lasnamäel – peamised 
probleemid politsei vaatevinklist

Infopäeval esines samuti ka politsei 
esindaja Tarvo Ingerainen Lasnamäe 
korrakaitse olukorra ülevaatega. Regist-
reeritud kuritegude arv vähenes võrreldes 
2010. aastaga 19% võrra, kuid kasvas 
isiksusvastaste kuritegude arv. Nende 
oluliseks osaks on perevägivallaga seotud 
juhtumid.  Oluliselt vähenes varavastas-
te kuritegude arv – vargused korteritest, 
autodest, ettevõtetest. Suurenes, kahjuks, 
kinnipeetud roolijoodikute arv. Proble-
maatiliseks muutus ka teeliiklus, kasvas 
kannatanute arv: Lasnamäe teedel hukkus 
neli liiklejat. 

Kuigi jalakäijate turvalisuse eesmär-
kides püstitati Laagna teele valgusfoor, 
näitab valikuline kontroll, et jalakäijad 
ületavad teed ka punase tulega. Samuti on 
suur probleem jalakäijatega Laagna teel 
Bauhausi ja Lasnamäe Centrumi kauplus-
te vahel, kus jalakäijad ei kasuta tunnelit 
sõiduteed ületades.

Probleemideta 
remont korteriühistus
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sõprus! Olümpiamängud lõppesid 
kõikide osalejate autasustamisega 
medalitega,  diplomitega ja kuldsete 
karikatega.  

Inna Naiman

14.veebruaril 2012.aastal muutus 
Arbu lasteaia territoorium valge tal-
ve mitmevärviliseks muinasjutuks. 
Muusika ja rõõmsad naeratused olid 
igal pool. Just sellel päeval toimusid 
traditsioonilised Taliolümpiamän-
gud.

Neljandat aastat järjest kohtuvad 
Allika ja Arbu lasteaedade lapsed, 
et sõbraliku vastandseisu õhkkonnas 
võistelda osavuses ja jõus, lõbutseda 
ja leida uusi sõpru. 

Noored sportlased ilmusid lasteaia 
staadionile marsi saatel. Väikeseid 
„olümpialasi“ tulid tervitama ka Las-

namäe Linnaosa Valitsuse esindajad 
– Jaanus Riibe ja Natalja Nei, kes 
soovisid lastele spordiedu ning ava-
sid olümpiamängud kõikide reeglite 
kohaselt: lipu tõstmisega ja tõrviku 
süütamisega. 

Spordipidu ei saanud hakkama ka 
ilma muinasjuttude kangelasteta. 
Lapsi tulid toetama vene vägilased, 
kes jagasid noortele sportlastele oma 
„vägilaste jõu“. Ning isegi röövlid ei 
saanud Olümpiamängude läbiviimist 
takistada, vaid hüppasid, proovisid 
oma jõudu ja näitasid tabavuse ime-
sid koos teistega.

Huvitavad võistlused muinasjut-
tude kangelastega haarasid lapsi 
kaasa spordiseikluste ja muidugi ka 
üllatuste maailma. Igal etapil pidid 
lapsed täitma erinevaid ülesandeid, 
et kätte saada tõotusvõtmeid ja teha 
nende abil lahti aarete laegas.

Sellel sõpruse peol ei olnud võit-
jaid ega kaotajaid. Nagu on sellis-
tel juhtudel tavaks öelda – võitis 

 

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

03.03 kell 17.00 Teatristuudio Teater 
Ponevole etendus „Viimane hullu-
meelsus”, pilet 5€ (tudengitele 4€) 
08.03 kell 18.00 Naistepäeva kont-
sert, pilet 3/5€
10.03 kell 18.00 Noorteüritus KVN, 
pilet 3€

11.03 kell 17.00 Zlatõje Gorõ kont-
sert „Aga meestega on lõbusam”- 
uus programm koos meesansambli-
ga, pilet 5€
17.03 kell 19.00 Tantsuõhtu, tantsu-
muusika ansamblilt Black&White, 
pilet 4€
20.03 kell 13.00 Lasnamäe Muusika-
kooli puhkpillipäev, tasuta. Oodatud 
on lasteaia vanema
rühma ja algklasside õpilased. Pärast 
kontserti tutvumine pillidega.
20.03 kell 18.00 Kevadkontsert. Esi-
nevad kultuurikeskuse kollektiivid, 
pilet 2€

24.03 kell 18.00 Noorteüritus KVN, 
pilet 3€
27.03 kell 18.00 Teatripäev kohvi-
kus, tasuta 
31.03 kell 19.00 Festival „Nooruse 
planeet”, pilet 3€

Näitus
02. – 16.03 Kunstnik Viktoria Vader 
maalide näitus „Kevade aeg”
Kohtumine kunstnikuga toimub 
3.märtsil kella 10.00 – 18.00

19.03 – 15.04 Kunstnik Juku maalide 
näitus

KULTUURIKESKUSSOTSIAALKESKUS

Lasnamäe Linnaosa Valitsus tuletab 
loomaomanikele meelde, et vastavalt 
Tallinna linna koerte ja kasside pida-
mise eeskirjale (Tvk m 12.02.2005 nr 
12) on loomapidaja kohustatud  järgi-
ma sanitaar- ja hügieeninõudeid, seal-
hulgas koristama oma looma välja-
heiteid. Eeskirja rikkujat karistatakse 
vastavalt Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seadusele ja Loomakaitsesea-
dusele. Järelvalvet koerte ja kasside 
pidamise eeskirja täitmise üle peavad 
Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna 
Munitsipaalpolitsei Amet, politseipre-
fektuur ja linnaosavalitsused vastavalt 
oma pädevusele. 

Tallinn soovib tagada kõigile linna-
kodanikele meeldiva elukeskkonna, 
nii loomasõpradele, kui ka neile, kes 
eelistaksid linna loomadega mitte ja-
gada.

Lasnamäel on mitmeid probleem-
seid piirkondi, kus elanikud ei koris-
ta oma lemmikloomade väljaheiteid. 
Selliste piirkondade tuvastamisel ja 
vastavate kaebuste laekumisel edas-
tavad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
spetsialistid info Tallinna Munitsi-
paalpolitseile, kes korraldab prob-
leemses piirkonnas mitmetunniseid 
kontrollreide ja on kohustatud koera-
omanikke trahvima. 

Negatiivse suhtumise ärahoidmiseks 
peavad loomaomanikud oma lemmi-
kuid linnaruumis kontrolli all hoidma, 
neid ilma saatjata mitte välja lubama 
ja kõik loomade tegevuse jäljed (väl-
jaheited, karvatuustid peale kammi-
mist, kraapimisjäljed) ära koristama. 
Kilekotti pakitud väljaheited võib 
visata lähimasse tavaprügikasti. 

Lasnamäe Sot-
siaalkeskuses 
Killustiku 16 
toimuvad üritu-
sed:

05.03.2012 kell 13.00
Nukunäitus ja kontsert “Nukud uuele 
elule”. Korraldab MTÜ “Looja”.

08.03.2012 kell 13.00
Kontsert, esinevad Vene Kultuuri-
keskuse vokaalstuudio “Harmoonia” 
ja Lasnamäe Sotsiaalkeskuse vokaa-
lstuudio “Evterpa”.

13.03.2012 kell 13.00 loeng “Vere-
soonte lupjumine”.
Lektor Svetlana Malõševa. Loeng 
toimub vene keeles.

26.03.-20.04.2012 kell 13.00-16.00
Galina Borissova maalide näitus.
Näituse avamine 26.03.2012 kell 
13.00.

Kõik üritused on tasuta.

Taliolümpiamängud Arbu lasteaias

TULE TALLINNA TARBIJAÕIGUSTE PÄEVALE!
20. MÄRTSIL 2012 KELL 11.00 – 16.00

EESTI RAHVUSRAAMATUKO-
GU SUUR SAAL, Tõnismägi 2 

Ravimiamet tutvustab ravimitega 
reisimise  ja  välismaalt ravimite tel-
limise nõudeid 

Tööinspektsioon selgitab, millised 
on enamlevinud eksimused töölepin-
gu lõpetamisel

Tarbijakaitseamet nõustab, kuidas 
reiside ostmisel end kindlustada eba-
meeldivuste eest ja selgitab, mida 

jälgida internetipoodidest kaupade 
ostmisel

Ajakirja Digi esindaja vastab koha-
peal kuulajate küsimustele elektroo-
nikakaupade teemal

Fairtrade Eesti esindaja tutvustab 
õiglase kaubanduse arengut Eestis

Ootame tarbijaõiguste päevale ka 
korteriühistute liikmeid:

Juristide Liidu esindaja tutvustab 
korteriomandi- ja  korteriühistusea-
duse eelnõus kavandatavaid olulise-

maid muudatusi.
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite 

Koja esindaja selgitab, kas ühistu 
pankrott on võimalik ja inkassofir-
made kaasamisest võlgade sisse-
nõudmisel

Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus
Küsimustele vastavad tarbijakaitse 

teenistuse ametnikud

Osavõtt tasuta
Sünkroontõlge vene keelde

Foto: Irina Šarova

LÜHIDALT

Betooni 18 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tallinna linna abipaketi raames 
loob pealinn üldhariduskoolides 
õpetajaabi sotsiaalsed töökohad. 
Õpetajaabi on tugiisik, kes aitab 
õpetajat igapäevases töös ning toe-
tab õpilast õppetöös.

Nõuded kandidaadile:
- tahe ja oskus töötada õpilastega
- vähemalt üldkeskharidus, soo-
vitavalt eelnev töökogemus õpilas-
tega 
- eesti keele oskus kõnes ja kirjas 
vähemalt kesktasemel

- Tallinna elanik rahvastikure-
gistri andmetel vähemalt 1 aasta 
ja arvel töötuna Eesti Töötukassas 
vähemalt 1 kuu 
Tööleping kehtib kuni 12 kuud 
ning brutotasu on 290 eurot 
kuus. 
Kandideerimiseks esitada kirjalik 
avaldus ning elulookirjeldus kuni 
9. märtsini Tallinna linna tööbü-
roosse (Vabaduse väljak 7).
Lisainfo: Tallinna linna tööbüroo, 
tel 640 4388 

Kandideeri õpetajaabi 
ametikohale!

Alus: Planeerimisseadus § 18 lg 6 
ja Tallinna Ehitusmäärus §18 lg 3

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pal-
lasti tn 54, I korruse fuajees toimub 
27.02.2012 kuni 11.03.2012 igal töö-
päeval kogu tööaja jooksul Betooni 
tn 18 kinnistu detailplaneeringu ava-
lik väljapanek.

Planeeritav ala on suurusega 9,23 
ha ja asub Lasnamäe linnaosas ja 
koosneb reformimata riigimaast ning 
Betooni tn 18 kinnistust. Planeerin-
gu lahendusega nähakse ette Betooni 
tn 18 kinnistust ja kinnistust idasse 

jäävast reformimata riigimaast kok-
ku 8 krundi moodustamine: neist 
üks transpordimaa sihtotstarbega 
krunt; neli tootmismaa sihtotstarbe-
ga krunti ning kolm tootmis- või äri- 
ja tootmismaa sihtotstarbega krunti. 
Planeeringuala kruntidele on kavan-
datud ehitusõigus kokku kuni 14 äri- 
ja tootmishoonele, mille kõrgus on 
kuni 5 korrust rajamiseks.

Kruntide hoonestustiheduse määra-
misel on arvestatud ümbritsevate äri- 
ja tootmismaa hoonestustihedustega. 
Hoonestust ei ole planeeritud Aktsia-

selts Propaan gaasimahutite 200 m 
kaitsetsooni.

Juurdepääs planeeritavale alale on 
tagatud Betooni tänavalt alguse saa-
va transpordimaa krundilt. Parkimis-
kohad on kavandatud omal krundil. 
Kogu planeeritavale alale on projek-
teeritud 324 parkimiskohta. 

Planeeritavale alale on ette nähtud 
puude istutamine ning madalhaljas-
tuse rajamine. Betooni tänava äärde 
on ette nähtud allee rajamine. 

Koostatud detailplaneering ei sisal-
da Tallinna üldplaneeringu muutmise 

ettepanekut.  
Avaliku väljapaneku kestel saab 

detailplaneeringuga tutvuda ka Va-
baduse väljak 7 infosaalis, I korrusel. 
Lähemat teavet saab detailplaneerin-
gu kohta Tallinna Linnavalitsuse ko-
dulehelt  http://www.tallinn.ee/est/
ametlikud_teated 

Detailplaneeringu põhijoonisega on 
võimalik tutvuda lisatud lingi kaudu

http://tpr.tallinn.ee/TPR_DOK/DP/
DP031890/DP031890160719.pdf 



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

KAARDID ENNUSTAVAD Tel 900 1727, 24H, 
h.1,09 €/min
 
Mahtra Hostel (Mahtra 44) võtab tööle remon-
dimehe (soov.pensinär).Info tel. 5105 591 või 
kohapeal.

Groma Security OÜ võtab tööle turvatöötajaid 
Tallinna toidukauplustesse. 
Info telefonil:  + 372 503 3532       

KEELEÕPE INGLISE ROOTSI SOOME 
www.kajavahikoolitus.ee

Tule OAASi „Vabaduse hind“ 3.märtsil kell 16 
Lindakivi kultuurikeskuses (Koorti 22, saal 203). 
Muusika Janeli Truus, kõneleb Argo Buinevitš. 
Vaba pääs! Lasnamäe Lootuse kogudus. 
www.Lootus.ee

Tule LOOTUSE LASTEKLUBISSE 10. ja 24. 
märtsil kell 12 Huviringide Majas (Kalevipoja 
10). Kavas: mängud, laulud, huvitav piiblilugu ja 
näks. Tasuta! www.LOOTUS.ee

Kvaliteetne juveelehete parandus. Hinnad sood-
sad! Tähtajad lühikesed. Mustakivi keskus 
(Mahtra 1) Esimene korrus tel. 5354 3164

TÄHISTA PEREKONDLIKKE SÜNDMU-
SI, TÄHTPÄEVI ja FIRMAÜRITUSI Lää-
nemaal Nõval Roosi Turismitalus. Tel 518 
2718, www.hot.ee/roositurismitalu, roositu-
rismitalu@hot.ee

Ostan tühjalt seisva korteri Tallinnas, 
Tel. 58 200 800

Tele- ja videoaparatuuri häälestamine  ja võrku 
ühendamine firmadele ja eraisikutele.
Tel. 5804 3227

Raamatupidamisteenused, majandusaas-
ta aruanded - OÜ, KÜ, MTÜ Uuri lähemalt 
www.erten.ee või võta ühendust 527 3923 
(Moonika) või moonika@erten.ee

KUULUTUSED

SOL Eesti OÜ on rahvusvahelisse kontserni 
kuuluv kinnisvarahooldus- ning puhastustee-
nuseid pakkuv ettevõte. Meie edufaktorid on 
kõrge kvaliteet ja kliendi rahulolu, ettevõtlik 
vaim nagu ka asjatundlik personal. SOL-i 
juhtimis-põhimõtted rõhutavad loovust, 
vabadust, vastutust ja soovi oma töös 
õnnestuda.

 www.sol.ee

SOL Eesti OÜ
otsib oma meeskonda

PUHASTUS-
TEENINDAJAID

Kui oled tubli, töökas ja kohusetund-
lik, siis ootame Sind meile tööle!
Omalt poolt pakume:
 - häid töö- ja palgatingimusi
 - kaasaegseid töövahendeid
 - väljaõpet 
 - tööriietust
 - kindlat töökohta
 - päikeselist kollektiivi
   
Töö sobib nii põhi- kui lisatööks.

Kui soovid meile tööle tulla, 
siis helista palun tööpäeviti 
kella 9.00-16.00 telefonil 6771551. 
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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                                                               

Võtame seoses töömahu
suurenemisega
Tallinnas tööle kauplustesse

turvatöötajaid
Nõudmised kandidaatidele:
põhiharidus,
vähemalt 19 eluaastat,
eesti keele oskus kesktasemel (B2),
kohtulikult karistamata,
hea suhtlemisoskusega, hea tervisega.
Pakume: mitmekesist tööd,
stabiilset sissetulekut,
turvalist tulevikku, erialast koolitust.

Info tel 648 8020 või e-postil personal@grifsag.ee
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Galina Kutuzova
56 042 835
66 84 700

Marko Lind
51 66 667
66 84 700

   
 

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

Laupäeval 03.märts kell 13.00Laupäeval 03.märts kell 13.00

HEA SÕNUMHEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA KOOS MUUSIKAGA 

Külalised SoomestKülalised Soomest

Jagatakse toiduabi pakkeJagatakse toiduabi pakke

Sissepääs tasutaSissepääs tasuta

Lindakivi kultuurikeskusesLindakivi kultuurikeskuses

Igal teisipäeval kell 19.00 Igal teisipäeval kell 19.00 

Lindakivi kultuurikeskuse Lindakivi kultuurikeskuse 

teise korruse saalis teise korruse saalis 

““Hea sõnum koos muusikaga”Hea sõnum koos muusikaga”

Jumal on armastus!Jumal on armastus!

 (tavahind alates 450 €)

Virve Roots

+372 5690 9344

virve.roots@uusmaa.ee

maakler

Olga Fjodorova

+372 5347 4482

olga.fjodorova@uusmaa.ee

kutseline maakler

Meie oleme Teie Lasnamäe
piirkonna kinnisvaramaaklerid!
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PREM EESTI OÜ
MÜÜGIL:
korteri, elamu ja 
tööstuslikud 
veearvestid
soojusarvestid
andmekogumissüsteemid 

PAKUME:
kiiret ja kvaliteetset 
veearvestite taatlemist
hooldust ja varuosi

Kadaka tee 5 - 323,108 10621 Tallinn
Tel/faks: 657 9948, 626 7881
GSM: 51 079 29 www.prem.ee

prem@prem.ee

OU AGAVA.HAUAKIVID.
EMAILFOTO. 

Transport Tallinnas tasuta. Krediit. 
Soodsad hinnad. 

Männiku tee 123, buss 5,32,33. Peatus 
KAUGE. E-R 10.00-18.00, L10.00-14.00 

Tel. 6559600, www.agava.ee

Kust võtta raha?

Raha on alati vähe ja meil kõigil tuleb aeg - ajalt ette olukordi, kus vajame 
Meie laenugraafikud võimaldavad alustada laenu tagasimaksmist Teile kiiresti raha, aga hetkel seda kahjuks pole. Ajutiselt töötu, ei jätku soodsa 
soobivatel tingimustel. Kinnisvara tagatisel võib alustada laenu ja ostu jäoks või on saabumas võlgnevuse tasumise tähtaeg. Mida teha, kui 
intresside tagasimaksmist ühe aasta pärast. Igakuiselt tuleb maksta puudub vajalik rahasumma ja pole kellegi käest laenata. Ka pangas öeldi 
ainult laenuintresse.ära? On olemas lihtne ja kiire lahendus - pöörduda  

poole. Firma ülesanne on pakkuda kiiret ja kvaliteetset rahalise probleemi 
lahendust nii eraiskutele, kui ka äriühingutele.  osutab 
järgmiseid laenuteenuseid: 

Teie võite igal ajal laenuandja vahetada. Meie ei takista lepingu 
laen kinnisvara tagatisel lõpetamist, kui Teie soovite vahetada meie firma laen teise firma laenu 

kinnisvara liising vastu. Meie anname võimaluse valida Teile soobiva lahenduse!
laenu refinantseerimine

Meie paindlikud laenutingimused võimaldavad tegeleda iga kliendiga 
individuaalselt. Kui Teie sissetulekud ei laeku Teie pangaarvele või Teil on 
võlad, siis see ei ole takistuseks laenu saamiseks. Pensionäridel on ka 
võimalik saada laenu.

Valige ODAV LAEN

AS ODAV LAEN

Teie soovite olla sõltumatu?
Valige ODAV LAEN

Teie pank ei saa Teid aidata? 
Valige ODAV LAEN

Teie ei saa alustada laenu tagasimaksmist otsekohe peale laenu 
vormistamist?

ODAV LAEN

6 143 024, 555 80 111

www.odavlaen.ee

LAENUD alates 1400€
KUUMAKSED alates 27€

  Tutvuge finantsteenuste tingimustega ja vajadusel konsulteerige spetsialistiga! Näide:  10 000€ - 5 aastat, keskmine kulukuse määr - 15,6%

D ffi
RULOOD JA RIBAKARDINAD

Reakuulutuse või reklaami avaldamine Lasnamäe Lehes!
(müük, ost, rent, vahetus, töö, koolitus, auto, ehitus jne.)

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 €
*lisandub 20%km

Reakuulutus ( eesti ja vene keeles )
1 rida (48 tähemärki) hind  4 €
raamis 69 x 10mm, hind  11 €
raamis 69 x 20mm, hind  23 €
*sisaldab 20%km

Reklaam
2 x 1/48 lk 69 x 30 mm, hind 35 €
2 x 1/32 lk 69 x 46 mm, hind 54 €
*lisandub 20%km

Lasnamäe Leht ilmub 1 kord kuus (3.või 4.nädalal).
Reakuulutused tuleb saata e-mailile: info@lasnamaeleht.ee

 Tellides reklaam enne 10.03 kehtib 
soodustus – 15%  antud hindadest!
Tellimine: 
Tel: 602 7774, 5645 4308 
E-mail: info@lasnamaeleht.ee
Skype: lasnamaeleht    
www.lasnamaeleht.ee


