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Lasnamäe Leht

Lasnamäe elanikud 
tähistasid linnaosa 20. juubelit 

Lasnamäel toimus konverents 
“Positiivne Lasnamäe 2014-2018”
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Anname teada, et Lasnamäe turul toi-
muvad iganädalased laadapäevad lau-
päeviti on olnud edukad ja Tallinna 
Turud jätkavad nendega ka oktoobris 
(5.10., 12.10., 19.10. ja 26.10).

3.-8. septembrini toimusid juba XX kor-
da traditsioonilised Lasnamäe päevad. 
Meeleoluka ning mitmekülgse program-
mi sisse mahtusid erinevad kontserdid, 
näitus ning ka jalgpalliturniir.

Lasnamäe päevade programm oli koos-
tatud nii, et igaüks leidis endale midagi 
sobivat ja meeldivat, kuid erilist huvi 
Tallinna elanikele pakkus suurejoone-
line lõppkontsert, mis sel aastal toimus 

Tallinna lauluväljakul. Suurel laval esi-
nesid rahvusvahelise konkursi Laagna 
Laul 2013 võitjad, tuntud Eesti laulja 
Uku Suviste ning õhtu peaesinejaks oli 
kuulus Venemaa laulja Tatjana Bulano-

Tallinna linnapea Edgar Savisaar tänab kuulsat Venemaa 
lauljat Tatjana Bulanovat tema esinemise eest

Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova avakõne

12. septembril toimus 
Kultuurikeskuses Lindakivi 
konverents “Positiivne 
Lasnamäe 2014-2018”, kus 
arutleti Lasnamäe elanike 
poolt esitatud ettepanekuid 
ja ideid võimalikeks 
muudatusteks  ja arendusteks 
linnaosas.

Alates kevadest peaaegu kolm kuud kest-
nud mahuka ühiskondliku kampaania raa-
mes esitati üle 800 erineva ettepaneku. 
Kõik saabunud ideed vaadati tähelepaneli-
kult läbi ja analüüsiti linnaosa eriala spet-
sialistide poolt.
Toimunud konverentsil võttis sõna ka Tal-
linna linnapea Edgar Savisaar. Kõikide 
valdkondade ideede tutvustamiseks esine-
sid ka linnavalitsuse esindajad, abilinna-
pead ning oma ala spetsialistid. Huvilistel 
oli võimalik esitada küsimusi ning anda 
oma hääl pakutud ideede toetuseks. Kõige 
rohkem hääli saanud ettepanekud lisatakse 
tulevasse Lasnamäe piirkonna arenguprog-
rammi.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea Kalle Klandorf, Lasnamäe linnaosa 
vanem Olga Ivanova ja linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe vastavad konverentsi 
osalejate küsimustele

Lugupeetud lapsevanemad!
13. oktoobril toimub Kultuurikeskuses 
Lindakivi huvitav temaatiline lasteüritus. 
Kuulus kosmose asjatundja Vladislav-Ve-
niamin Pustynskij räägib universumi sala-
dustest ja tutvustab päikesesüsteemi.
Külastajate huvides toimuvad kõik üritu-
sed kahes keeles: kell 11.00 eesti keeles 
ning kell 12.00 vene keeles.

30. septembril kell 11.00 
toimub Pae pargi uue silla 
ja purskkaevu avamine

Peaaegu kolm kuud kestnud arendus- ja 
ehitustööde käigus rajati pargi keske-
le kauaoodatud ühendussild üle veesil-
ma, purskkaev ja talispordi harrastajate 
rõõmuks ka mitmetasandiline suusarada 
(kergliiklustee kõrvale koorepuruga suusa-
raja aluspõhi).

va, keda oli kohapeale kuulama tulnud 
kümneid tuhandeid inimesi.
Pidulikul nädalal Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse poolt korraldatud üritused olid 
kõigile huvilistele ja külalistele tasuta!
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Sportlik ohutusalane teabepäev 
“Mina oskan seda”

LINNAOSAVANEMA VEERG

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Sügise alguses on tavaks võtta kokku esimesi aasta tule-
musi. Sellepärast on ju olemas ka tuntud vanasõna: tibu-
sid loetakse sügisel. Kuid käesoleva aasta sügis on eriline 
– oktoobris toimuvad kohalike omavalitsuste valimised, 
seega on nii Tallinna kui ka Lasnamäe juhtkonna jaoks 
praegu õige aeg võtta kokku mitte ainult jooksva aasta, 
vaid ka eelnenud nelja aasta tulemusi. 20. oktoobri hääle-
tamise tulemused peavad andma hinnangu nende aastate 
jooksul linnaelanike heaks tehtud tööle ning vastama kü-
simusele  – kas meie linnaosa elanikud sooviksid, et see 
töö jätkaks ka edaspidi?

Suurt näed kaugelt
Viimaste aastate jooksul on meie linnaosa muutunud. Peale iseseisvuse taastamist ei 
olnud Lasnamäe areng tol ajal võimul olnud erakondade prioriteetide hulgas. Nüüd 
on olukord teistsugune ning need suured projektid, mis on juba ellu viidud või on 
jooksvalt teostamisel, on selle parimaks tõestuseks. 28. septembril lõppes suur küm-
neaastane ehitustöö õigeusu kiriku rajamiseks Lasnamäel. Tühermaale rajati suur 
kirikukompleks kellatorniga ning patriarh Aleksius II nimelisel väljakul avati tema 
auks monument. Oma panuse sellesse andis ka Tallinna linnavalitsus: linnaeelarvest 
rahastati kiriku parkimisplatsi ja valgustuse ehitust.

Lasnamäe on kaasaegne ja kiiresti arenev linnaosa!
Peale Nõukogude Liidu lagunemist Lasnamäe taristut pika aja jooksul edasi ei aren-
datud. Paljudest linnaosale vajalikest objektidest tuletasid end meelde vaid lõpetama-
ta ehitused ning ehitusplatsid. Nüüdseks on nende asemele rajatud terved kvartalid, 
kus asuvad kontori- ja tootmishooned, kaubanduskeskused ja munitsipaalmajad. Asu-
tud on lahendama ka väga valusat kvartalisiseste teede remondi küsimust. Käesoleval 
aastal tegime korda Seli kvartali, enne seda rekonstrueeriti suur osa Laagna kvartali 
teedest ning järgmisel aastal tehakse korda ülejäänud teed ja kõnniteed.
Oluliseks prioriteediks linnavõimude jaoks on koolide ja lasteaedade remont. Mitmed 
õppeasutused on peale kapitaalremonti teostamist tundmatuseni muutunud. Nüüd-
seks on täielikult rekonstrueeritud suurem osa Lasnamäe koolidest ja gümnaasiumi-
dest, valmis ehitatud uus Kihnu lasteaed, Suur-Pae lasteaia uues tiivas avati paar uut 
rühma. Linnavõimudel on plaanis seda tööd jätkata.
Paralleelselt sellega tegeleb linn ka linnaosa heakorrastamisega. Lasnamäe kaardile 
ilmusid uued rohelised tsoonid ning terved pargid, mille laiendusega ja heakorrasta-
misega ka jätkatakse. Eredaks näiteks on Lasnamäe ning ka teistele Tallinna elanikele 
lemmikuks saanud Pae park, kuhu on nüüd rajatud ka ilus purskkaev ning sild üle 
karjääri. Spordiharrastajaid kindlasti rõõmustavad jooksurajad, mis talvel muutuvad 
suusaradadeks. Kivila pargis ja Vormsi tänaval avati sel aastal koguni neli koerte 
jaoks mõeldud platsi. Nüüd saab siin huvitavalt ja kasulikult veeta aega oma lem-
mikloomaga ning see on vaid üheks meie pargi- ja roheliste tsoonide arengusuunaks.

Konverents Positiivne Lasnamäe 2014-2018: elanikud määrasid prioriteete
See, kuidas peavad meie pargid lähiaastatel välja nägema, oli vaid üheks teemaks, 
mida arutati Lindakivi Kultuurikeskuses 12. septembril toimunud Positiivne Lasna-
mäe 2014-2018 konverentsil. Oli meeldiv, et Lasnamäe elanikud vastasid linnavõi-
mude kutsele ning väljendasid oma seisukohti linnaosa arengu suhtes. Hääletamise 
käigus enim hääli kogunud ettepanekuid viiakse kindlasti ka ellu. 
 
ХХ Lasnamäe päevad – pidu terve linna jaoks
Kogu suve vältel valmistas linnaosa valitsus ette Lasnamäe päevade läbiviimist, mis 
sel aastal pühendati meie linnaosa 20-aastasele juubelile. Kõige rohkem pingutusi 
ning aega kulus peamiseks ürituseks – suureks kontserdiks Tatjana Bulanova esine-
misega, keda tulid kuulama Lauluväljakule kümned tuhanded pealtvaatajad. Ilma 
igasuguse liialduseta võib väita, et see ei olnud pidu ainult Lasnamäe, vaid ka terve 
Tallinna jaoks.
Koos sügise algusega taasalustame kõikide meie traditsiooniliste ürituste läbiviimist: 
temaatilised reisid, kontserdid juubilaride auks, teekohtumised Lindakivi keskuses 
ning igakuised lastepeod. Jätkame ka korteriühistutele suunatud infopäevade läbi-
viimist. Informatsiooni nende kohta leiate Lasnamäe Lehes ning linnaosa valitsuse 
interneti koduleheküljel. 

Lasnamäe noortekeskus – uus hooaeg uute ideedega
Sügisest alustas uut hooaega Lasnamäe noortekeskus, mis mõni aeg tagasi viidi lin-
naosa valitsuse alluvusse. Selle aja jooksul on siin toimunud suured muudatused ning 
juba esimesed nädalad aktiivset tööd septembris näitasid, et need muudatused on 
positiivsed. Noortekeskusse on juba saabunud sajad taotlused osalemiseks huvirin-
gides, sektsioonides, stuudiotes, mis on keskuses avatud. Erilist nõudlust pälvivad 
keeltekursused. Septembris toimus Lasnamäe linnaosa juhtide ning noortekeskust kü-
lastavate lastevanemate väga viljakas kohtumine, kus koostöös määrati selle asutuse 
tulevase arengu prioriteete.

Valimised on võimalus öelda, millisena sooviksite teie näha meie linnaosa tule-
vikus!
Rääkides oktoobris eelseisvatest sündmustest, ei saa vältida 20.oktoobri kuupäeva, 
millal toimuvad valimised kohalike omavalitsuste võimuorganitesse. Tuleb ilmselt 
veelkord meelde tuletada, et nendel valimistel võivad osaleda mitte vaid Eesti ko-
danikud, vaid ka välismaalaste passi omanikud ning teiste riikide (näiteks Venemaa) 
kodanikud alalise elamisloa olemasolu korral. Seega, valimisõigust omavad peaaegu 
kõik meie riigi elanikud. 
See on tõesti meie riik, meie saame, omame õigust ning peame tegema oma valiku 
ning vastama küsimusele – milliseks kujuneb Tallinna elu järgmise nelja aasta jook-
sul? Ärge arvake, et teie hääl ei otsusta midagi: viimased valimised on näidanud, et 
isegi paarkümmend häält võivad kallutada võitu ühele või teisele poole. Tulge ilmtin-
gimata valimistele ning avaldage oma arvamust, millisena soovite näha Tallinna ning 
kuidas peab edasi arenema Lasnamäe! 

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud!

Ootame kõiki 
osalema kepikõnni 
algõpetuses 
Pae pargis

Lasnamäel Seli asumis avati taas liikluseks 
uuenenud kvartalisisesed teed

12. septembril toimus Lasnamäe Spordi-
kompleksi staadionil sportlik ohutusalane 
teabepäev MINA OSKAN SEDA. Teabe-
päevast võttis osa 600 last ja 80 pedagoogi 
Lasnamäe kõigist munitsipaallasteaeda-
dest.
Toimunud üritusel jagati teadmisi liiklus-
ohutusest, esmaabist, ohutust käitumisest 
looduses ja teistel teemadel. Eesmärgiks 
oli pakkuda lasteaialastele vaheldusrikast 
õppepäeva ning jagada teavet ohutusalaste 
programmide kohta lasteaia õpetajatele.

Osalemine ja käimiskeppide laenutus on 
tasuta. 

Treeningud toimuvad Tallinna Ülikooli 
lektori ja rahvusvahelise kepikõnni inst-
ruktori Rene Meimer juhendamisel reedeti 
(04.10, 11.10) algusega kl 10:00. 
Kogunemine on Lasnamäe Linnaosa Valit-
suse fuajees, Pallasti 54. Kohtade arv piira-
tud, eelregistreerimine telefonil 645 7702.

29. augustil toimus Lasnamäe linnaosa 
Seli asumi uuenenud ja rekonstrueeri-
tud kvartalisiseste teede avamine.

Tööde käigus paigaldati sõidu- ja kõnni-
teedele uus asfaltkate, vahetati välja ää-
rekivid, taastati haljastus ning paigaldati 
liikluskorraldusvahendid. Korrastati asu-
misisene parkimine ja rajati uusi parkimis-
kohti.
Lõppenud suuremahuliste tööde tulemusel 
sai remonditud Seli puiestee jalgtee ning 
Kärberi tänava 2, 8, 10, 12, 13, 17, 22, 23, 
24, 26, 27, 28, 29, 34, 37, 41, 50, 52, 54, 
56, 60 ja 62 vahelised hoovide kõnni- ja 
sõiduteed. Korda tehti Mahtra tänav 21 ja 
26 esine kõnnitee, Ümera 50A ja 52 va-
heline kõnnitee, Ümera tänava 54, 56, 60 
sõidu- ja kõnniteed, Vikerlase 26 esine 
sõidu- ja kõnnitee, Tondiloo parki viivad 
kõnniteed ning Pae tänav 68 ja 72 vaheline 
kõnnitee ala. Kogu objekti ulatuses teostati 

12 357 m2 sõiduteede asfalteerimist, 7 505 
m2 kõnniteede asfalteerimist ning paigal-
dati 1 701 jooksvat meetrit uusi äärekive.
Seli asumi kvartalisiseste teede taastus-

remondi objekti töövõtja oli OÜ Viamer 
Grupp ning projekteerija GEO Grupp OÜ. 
Ehitustööde kogumaksumus oli 0,63 miljo-
nit eurot.

Pildil: Tallinna linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea Kalle Klandorf ja Lasnamäe 
linnaosa vanem Olga Ivanova

Leonid Mihhailov 
Tallinna Linnavolikogu liige

20 aastat tagasi moodus-
tati administratiivrefor-
mi tulemusena Tallin-
nas 4 rajooni asemele 8 
linnaosa. Tahaks meel-
de tuletada, et Pirita ja 
Lasnamäe kuulusid enne 
Mererajooni koosseisu. 
Lasnamäe linnaosa hal-

duskogu ja valitsus lahendasid tol ajal teist 
tüüpi ülesandeid  võrreldes praegustega. Las-
namäed nimetati magalarajooniks. Peamiseks 
eesmärgiks oli kõrvaldada linnaosa mahajää-
mine infrastruktuuri arengu osas. „Lindakivi“ 
kinoteatri baasil loodi linnaeelarvest rahastatav 
kultuurikeskus. Samal ajal pandi alus ka meie 
linnaosa tulevastele traditsioonidele: Lasna-
mäe päevade läbiviimisele, Jaanipäeva tähista-
misele, tasuta Lasnamäe lehe väljaandmisele.

20 aastat tagasi 
pandi alus traditsioonidele

Lasnamäe elanike suurtoetaja

Lasnamäe visuaalne pilt hakkas muutuma 
koos ettevõtluse arenguga. Punasel tänaval 
avati Selveri kauplus ning seejärel ka teisi 
kaubanduskeskusi, rajati esimesed Statoili ja 
Neste tanklad.
Aastatel 2000-2001 olin mina Lasnamäe lin-
naosa vanemaks. Enda panuseks linnaosa 
arengusse loen ma Lasnamäe muusikakooli, 
aadressil Killustiku tn.16 asuvat pensionäride-
le suunatud sotsiaalkeskust ning aadressil Ka-
levipaja 10 asuva Lindakivi Kultuurikeskuse 
filiaali avamist.
Viimastel aastatel tehti Lasnamäe linnaosa 
arendamiseks palju. Jätkub munitsipaalehitus, 
teostatakse teede, koolide, lasteaedade, sot-
siaalobjektide remonti, arendatakse Pae parki, 
toimub linnaosa heakorrastamine. Nüüd saab 
täie kindlusega öelda, et Lasnamäe on maga-
larajoonist muutunud eraldi funktsioneerivaks 
linnaosaks, kus on võimalik õppida, töötada, 
sooritada vajalike oste, kasutada kõikvõimali-
ke teenuseid, puhata ja lahutada meelt.

Rein Vinni
MRP Linna Liinid AS juhataja

Tallinnas on sellest aastast tasuta ühis-
transport kõigile linnaelanikele. Tallin-
na transpordisüsteem on mitmekesine: 
trammi- ja trolliliiklus, aga ka bussi-
liinid. Viimased ulatuvad sinna, kuhu 
paarikümne aasta eest planeeritud röö-
bastransport ega muu elektritransport ei 
jõudnud ulatuda. Eesti sai 1991. aastal 
iseseisvaks ning raha elektritranspordi 
arendamiseks enam polnud. Ainus väl-
japääs oli arendada bussiliiklust. Ühe 
esimesena tuli linlastele appi MRP Lin-
na Liinid, mida tänaseks juba 15 aastat 

on juhtinud Rein Vinni, elupõline bussi-
mees, inimene, kelle jaoks linlaste trans-
pordivajadus on täna kujunenud südame-
asjaks.
Tallinnas on palju piirkondi, mille elani-
ke teenindamine vajab sellist paindlikku 
ühistransporti, mida pakub Rein Vinni 
juhitav ettevõte. Lasnamäe megapolis, 
mis on täna suurem kui Tartu linn, va-
jab spetsiifilisi liine. MRP Linna Liinid 
pakub täna nii Lasnamäel, aga ka reisisa-
damas ja lennujaamas transporditeenust 
– kokku 11 liinil, mida pole võimalik 
asendada mingi muu teenusega. Kõik 
need liinid on ühtses linnatranspordi süs-
teemis ja täna kõigile linlastele ka tasuta.

MRP Linna Liinid annab täna tööd 120 
töötajale, osutades linlastele teenuseid 
3,5 miljoni euro eest aastas. Kui poleks 
seda ettevõtet, kas siis paljud neist ini-
mestest oleks veel täna Eestis või otsiks 
juba tööd naabrite juures, näiteks Soo-
mes?
Silmapaistev on olnud Rein Vinni koos-
töö ka Tallinna linnavalitsusega, kes on 
andnud MRP Linna Liinidele üha roh-
kem vastutust linlaste teenindamise eest. 
Rein Vinni on olnud selles isikuks, kes 
tagab, et Tallinn sellest koostööst üksnes 
võidab. Ja eriti muidugi Lasnamäe ela-
nikud, kelle suurtoetaja Rein Vinni on 
tänaseks olnud juba enam kui 15 aastat.
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Lasnamäel toimub taas suur tervisepäev

EESTI JURISTIDE LIIT
ÕIGUSAPTEEK TALLINNAS

Hinda, austa, armasta …

viisile, mis aitab vähendada erinevaid hai-
guste riske. Üritus ise annab kindlasti palju 
värsket energiat ja jõudu juurde! 
Tervisemõõtmistest saab teha tasuta vere-
rõhu, veresuhkru, kolesterooli, kopsufunkt-
siooni ja keharasvasisalduse mõõtmist. 
Kohapeal on ka suuhügienist, füsioterapeut 
ja toimub suitsetamisest loobumise nõusta-
mine. Meeleolu loovad vokaalansambel 
IRIS ning tantsu- ja laulukollektiivid.

Üritus on tasuta. Olge ikka aktiivsed ja 
hoolitsege oma tervise eest!

Jaanus Riibe, 
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Laupäeval, 12. 
oktoobril toimub 
Lindakivi Kultuu-
rikeskuses Lasna-
mäe teine tervise-
päev. Tervisepäev 
algab kell 10.00. 
Üritus on pü-
hendatud kahele 
sündmusele: Maa-

ilma Südamepäevale ja rahvusvahelisele 
eakate päevale. Üritust aitab läbi viia ja 
toetab Tallinna Sotsiaal – ja Tervishoiu-
amet.

Üritusega soovime juhtida inimeste tähe-
lepanu vajadusele propageerida tervislikke 
eluviise, mis aitaksid vähendada südame- 
ja veresoonkonna haigustesse haigestumi-
se riske ning tutvustame tervisekontrolli 
võimalusi ja õigeaegse tervisekontrolli 
tähtsust. Loodan, et tulevikus pööratakse 
üha rohkem tähelepanu tervislikule elu-

30.septembril 2013.a. 10.00-14.00
VENE KULTUURIKESKUSES 
(Mere pst 5 TALLINN)

Tasuta õigusnõustamine Tallinna elani-
kele!
Nõu antakse: notaritoimingute, perekon-
naõiguse, lastele elatisrahade nõuete, 
pärimisõiguse, töölepingu seaduse, mak-
suõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidi-

liste isikute pankrotimenetluse, kohtusse 
pöördumise, hagiavaldustele esitatavate 
nõuete,  maksekäsukiirmenetluse, kohalike 
omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise 
ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse 
ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, 
korteriühistute ja KÜ otsuste, maksuõigu-
se ja maksuvaidluste lahendamise, maa- ja 
omandiküsimuste, lepingu- ja võlaõiguse 
alal. 

Oodatud on kõik abivajajad ning taga-
tud on nii eesti kui venekeelne tasuta õi-
guslane nõustamine. 

Eelregistreerimine pole vajalik. Teeninda-
takse elavas järjekorras.     
Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI vastuvõ-
tu korraldamise kohta saate Eesti Juristide 
Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või 
telefonilt 6313002, 6314466.

Ruslana Veber
Pedagoog, Tallinna 
Linnavolikogu liige,     
Lasnamäe linnaosa 
halduskogu haridus- 
ja kultuurikomisjoni 
juhataja

Mäletan juba lapsepõlvest saadik kunagi 
tuntud pedagoogi ja hariduse korralda-
ja Anton Makarenko väga õiget ja tarka 

mõtet: “Hinda, austa, armasta oma koo-
liõpetajat. Ta on range, sest soovib sulle 
head”. Just nimelt head, millest tunnevad 
inimesed kaasaegses maailmas eriti puu-
dust. Head, mis määrab nii õpetaja meis-
terlikkust, kui ka tema inimlikke omadusi, 
suhtlusstiili. Tulemuseks on õpetaja kutse 
prestiiž, eriline staatus ja ühiskonna austus. 
Vaevalt suudaksime leida inimest, kes ei 
mäleta oma esimest õpetajat, oma kooli. 
Selle põhjuseks on asjaolu, et igas meist 

säilib terve elu jooksul tükike pikkade 
kooliaastate jooksul meie kõrval pidevalt 
olnud ÕPETAJA poolt edasi antud mõistu-
sest ja tarkusest.
Õpetajate päeval, mida traditsiooniliselt 
tähistatakse oktoobri esimesel pühapäeval, 
sooviksin mitte ainult õnnitleda kõiki õpe-
tajaid tähtpäeva puhul, vaid ka tänada neid 
nende raske töö ning  õpilastele heldelt 
antava südamliku soojuse ja headuse eest. 
Õnnitlen teid, kallid kolleegid! 

Lasnamäe Noortekeskus kutsub osalema 
- Pärnu linnas asuva veepargi külastamises, mis toimub 19. oktoobril;
- Jäneda puhkebaasis toimuvas linnavälises laagris 21. kuni 25. oktoobrini;

ning samuti kutsub kõiki soovijaid huviringidesse ja stuudiotesse 2013/14 
õppeaastaks.
Ettevalmistus kooliminekuks (5-6 aastat)
Eesti keel (koolieelsed lapsed, 7-9. klass)  
Inglise keel (koolieelsed lapsed, 7-9. klass), Hispaania keel (algajatele)
Jalgpalli ja saalihoki treeningud (4-7. klass)
Matemaatika (5-7. klass, ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi eksamiks)
Loominguline töökoda (5-10 aastat)
Logopeed (5-10 aastat)
Keraamika (7-16 aastat)
Estraadilaul (7-26 aastat)
Ajalooline rekonstruktsioon (ajalooline vehklemine, turniirid ning masslahingud, 
isikliku ajaloolise riietuse õmblemine, noortele vanuses 7 kuni 26 aastat) 

Registreerimine ja lisainformatsioon telefonidel: 632 8814, 5556 7784, ning 
e-maili teel: lasnamae@noortekeskus.ee. Täiendav informatsioon huviringide ja 
stuudiote kohta ka interneti aadressil www.noortekeskus.ee.

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

7. oktoobril algusega kell 15.00  ja 9. oktoobril  algusega kell 
16.00 toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 
54, Tallinn) korteriühistute infopäevad.
Infopäevad on jaotatud kahele päevale. 07. oktoobril vene 
keeles ja 09. oktoobril eesti keeles.

Päevakord:
1. Küsimustele vastavad  Parteidevahelise komisjoni korteriühistute 

küsimustes liige Sergei Nikonov ja ajalehe Stolitsa ajakirjanik Jelena 
Sokolovskaja

2. Lasnamäe transport (Tallinna Transpordiamet ja MRP Linna Liinid AS)

Palume aktiivset osavõttu! 

DETAILPLANEERINGUD
Tallinna Linnavolikogu otsustas 22. au-
gusti 2013 istungil otsusega nr 122 tun-
nistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linna-
valitsuse 11. oktoobri 2006 korraldusega 
nr 2057 k kehtestatud „Suur-Sõjamäe tn 

35a kinnistu detailplaneering“ Visase tn 16 
kinnistu (positsioon 3) osas.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallin-
na planeeringute registris http://tpr.tallinn.
ee/tpr/

Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatab:
Tallinna Linnavolikogu võttis 22. augusti 
2013. a otsusega nr 120 vastu Lasnamäe 
tööstusalade üldplaneeringu.
Üldplaneering käsitleb Lasnamäe tööstus-
alade territooriumi ruumilist arengut ning 
planeerimise ja ehitamise üldiseid põhi-
mõtteid.
Üldplaneeringu avalik väljapanek toi-
mub tööaegadel vahemikus 7. oktoober 
– 8. november 2013 kahes kohas:
- Tallinna Linnavalitsuse infosaalis, 

Vabaduse väljak 7, I korrus;
- Lasnamäe Linnaosa Valitsuse info-

saalis, Pallasti tn 54.

Üldplaneeringu avalik arutelu toimub 
12. detsembril 2013 kell 16.30 Lasnamäe 
linnaosavalitsuses, Pallasti tn 54, I kor-
ruse saal, ruum 107.
Veebis saab materjalidega tutvuda Linna-
planeerimise Ameti kodulehel (www.tal-
linn.ee/ehitus/) ja Tallinna planeeringute 
registris (www.tpr.tallinn.ee).
Ettepanekuid üldplaneeringule saab esita-
da kirjalikult kohapeal, postiga, e-mailiga 
või Tallinna planeeringute registri kaudu.

Täiendav info: Kadri Vaher / kadri.va-
her@tallinnlv.ee / T: 6404509

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI
Kultuurikeskus Lindakivi, 
Koorti 22, Lasnamäe, tel. 6321062/ 53023534, www.lindakivi.ee

Oktoobrikuu üritused
01.- 06.10 Venemaa filmide nädal.
06.10 kell 16.00 Helisev šansoon. Laulavad Sergei Maasin ja Jevgeni Kunevits. Pilet 5/10€
12.10 kell 12.00 Tervisepäeva kontserdid kell 12.00 ja 16.00. Tasuta.
12.10 kell 19.00 Tantsuõhtu neile, kes 40+  Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
13.10 kell 15.00 Zlatõe Gorõ kontsert. Tasuta.
14.10 kell 18.00 Film Suured pulmad  (USA) 2013.a komöödia / vene k. eesti k. subtiitrid. Tasuta.
15.10 kell 18.00 Sügiskontsert. Tasuta.
16.10 kell 18.00 Noorteüritus KVN. Tasuta. 
17.10 kell 18.00 Noored estraadil. Tasuta. 
18.10 kell 19.00 Loomingukeskus Aplaus juubelikontsert. Tasuta.
19.10 kell 16.00 Rahvusvaheline festival ,,RÄNDAV FESTIVAL” (Eesti, Läti, Leedu). Tasuta.
20.10 kell 14.00 Kontsert  „Lusti ja lõbu kogu perele”. Lastega lustib klounionu Sem Fatkin. Tasuta. 
26.10 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Black&White. Pilet 4€

KINOKAVA
07.10 kell 17.00 Suured pulmad  (USA) 2013.a komöödia / inglise keeles, eesti k. ja vene k. subtiitrid  
09.10 kell 17.00 Jobs (USA) 2013 draama, biograafia / vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid 
23.10 kell 17.00 Veri, higi ja pisarad  (USA) 2013.a komöödia, põnevik / inglise keeles, eesti k. ja vene k.  subtiitrid 
28.10 kell 17.00 Kõik hinnas 2  (Venemaa) 2013 komöödia / vene keeles, eesti k. subtiitrid  

Tavapilet 2.50€ /  Lapsed kuni 12 a. 1.60€  /  Pensionärid 0.60€  /  Perepilet (2 täiskasvanut ja 2 alla 12-aastast) 6.00€
Grupipilet al. 10 inimest grupis 1.60€

20. septembril avati Lasnamäel Vormsi 
5 haljasalal uus koerte jalutusväljak. 
Vormsi 5 koerte jalutusväljak asub Lasna-
mäe ja Pirita linnaosade piiril ning pakub 
seega tegevust ja väljakutseid ka Pirita 
koertele. Vormsi 5 jalutusväljak on Las-
namäel kolmas ja kogu linnas 15. avalik 
koerte jalutusala, kus võib lemmiku ja-
lutusrihma otsast lahti lasta. Julgeoleku 
huvides ei ole Tallinnas mujal avalikes 
kohtades koerte vabalt jalutamine luba-
tud. Jalutusväljakul saavad koerad joosta, 

ronida, teiste koerte ja võõrastega suhelda 
ning koos omanikuga treeningelementidel 
osavust, jõudu ja täpsust arendada. Koer-
te jalutusväljakud aitavad tõsta Tallinna 
lemmikloomapidamise kultuuri ning või-
maldavad koeraomanikel oma lemmikut 
igapäevaselt ilma lisakuludeta treenida. 
Vormsi 5 koerte jalutusväljak on jagatud 
kaheks – suurte ja väikeste koerte alaks. 
Jalutusväljaku suurus on kokku 1500 ruut-
meetrit (1000 ruutmeetrit suurtele koertele 
ja 500 ruutmeetrit väikestele koertele). Ja-

lutusväljak on piiratud 1,7 m kõrguse aiaga 
ning väravad avanevad Narva mnt äärsele 
kergliiklusteele. Lisaks treeningelementi-
dele on Vormsi 5 koerte jalutusväljak va-
rustatud pargipinkide, prügikastide, koerte 
väljaheitekastide ja biolagunevate kottide 
ning välivalgustusega. Väljaku rajamisel 
on pinda tõstetud ja sissepääsude ümbrusse 
rajatud kõnniteed, et vältida liigniiskust ja 
üleujutusi. Väljakut koristatakse, vajadusel 
remonditakse ning lisatakse biolagunevaid 
kotte 5 korral nädalas.

Lasnamäel avati uus koertejalutusväljak

Tallinna linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea Arvo Sarapuu ja Lasnamäe linnaosa 
vanem Olga Ivanova uue koertejalutusväljaku lindi lõikamisel 
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LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee

20. oktoobril toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised

LASNAMÄE LEHT
E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Reklaaami tellimine, 
kirjastus ja levi  Päike OÜ 
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee

Kellel on hääletamisõigus?
Volikogu valimistel saavad hääletada Eesti 
kodanikud, teiste Euroopa Liidu liikmes-
riikide kodanikud, samuti välismaalased 
(pikaajalise elaniku elamisloa või alalise 
elamisõiguse olemasolul), kes on valimis-
päevaks saanud 18-aastaseks ja kelle rah-
vastikuregistrijärgne elukoht asub vastavas 
vallas või linnas. 
Hääletamisõigust ei ole isikutel, kes on 
valimisõiguse osas teovõimetuks tunnis-
tatud ja isikutel, kes on kohtu poolt süüdi 
mõistetud ja kannavad karistust kinnipida-
miskohas.

Valijate nimekirjad 
Isikut ei kanta ühegi valimisjaoskonna va-
lijate nimekirja, kui tal puuduvad elukoha 
andmed rahvastikuregistris. Sellisel juhul 
tuleb Teil valijate nimekirja kandmiseks 
esitada elukohateade rahvastikuregistrile 
(vt lähemalt - siseministeerium.ee/13724/). 
Elukohateate saab esitada ka riigiportaalis 
(eesti.ee/portaal/rrteenus.index). Lisainfo 
saamiseks või probleemide korral pöördu-
ge Lasnamäe Linnaosa Valitsuse rahvas-
tikuregistri ja klienditeeninduse osakonna 
poole Pallasti 54 või telefonil 645 730. 
Infot elukoha aadressi muutmise kohta 
rahvastikuregistris saab aadressilt http://
www.tallinn.ee/Teenus-Elukoha-aadressi-
muutmine-rahvastikuregistris.
Alates eelhääletamise algusest vaatab rah-
vastikuregistri pidaja elukohateated läbi 
ning kannab valijad nimekirja kiirendatud 
korras. Kui te esitate nõuetekohase eluko-
hateate registrile, võetakse Teid koheselt 
valijate nimekirja ning pärast seda saate ka 
hääletada. Kui Teil mingil põhjusel ei ole 
võimalik oma elukohta täpselt määratleda, 
võite esitada elukohateate ka valla või lin-
na (osavalla või linnaosa) täpsusega.
Valijale saadetakse valijakaart rahvasti-
kuregistrisse kantud elukoha aadressil või 
eesti.ee kaudu määratletud e-posti aadres-
sil. Selle aadressi põhjal on Teid kantud ka 
valimisjaoskonna valijate nimekirja. Kui 
Te ei ole hiljemalt 5. oktoobriks valijakaar-
ti saanud, tuleb kontrollida kas ja millise 
valimisjaoskonna nimekirja Teid on kan-
tud. Selleks tuleb pöörduda linnaosa valit-
suse rahvastikuregistri osakonna poole.
Kui olete täiesti veendunud oma rahvasti-
kuregistrijärgses elukoha aadressis, saate 
kasutada ka valimisjaoskonna otsingut Va-
bariigi Valimiskomisjoni veebilehel.
Valijate nimekiri koostatakse rahvastikure-
gistri seisuga 30 päeva enne valimispäeva 
(20.09.2013). Pärast seda kuupäeva võib 
oma registriandmeid küll muuta, kuid 
eelolevateks valimisteks elukohaandmeid 
enam muuta ei saa - valija kantakse vali-
jate nimekirja selle aadressi alusel, mis oli 
märgitud registrisse seisuga 30 päeva enne 
valimispäeva. Valijate nimekirjas tehakse 
muudatus ja isik kantakse valijate nimekir-
ja üksnes juhul, kui ta ei ole üheski valijate 
nimekirjas. 

Millal ja kus saab hääletada?
Hääletada saab elukohajärgses valimis-
jaoskonnas valimispäeval 20. oktoobril 
kell 9.00-20.00. Avatud on kõik valimis-
jaoskonnad.
Elektrooniline hääletamine toimub aja-
vahemikus 10.10.2013 kell 9.00 kuni 
16.10.2013 kell 18.00 ööpäevaringselt.
Võrreldes viimaste valimistega on piken-
datud eelhääletamise aega kolmelt päe-
valt seitsmele päevale. Tallinnas avatakse 
15  jaoskonda, kus eelhääletamine algab 
neljapäeval 10. oktoobril ja kestab 7 päe-
va kuni 16. oktoobrini. Need jaoskonnad 
avatakse igal päeval kell 12.00 ja on ava-
tud õhtul kella 20.00-ni. Nendes jaoskon-
dades saavad hääletada  vastava jaoskon-
na valijate nimekirja kantud valijad ning 
teised valijad ükskõik millisest Eesti lin-
nast või vallast, kellel ei ole mingil põh-
jusel võimalik oma kodukohas hääletada. 
Viimasel juhul suletakse hääletamissedel 
ümbrikusse, mis saadetakse sellesse va-
limisjaoskonda, kus valija on valijate ni-
mekirjas. Lasnamäe linnaosas on selliseid 
jaoskondi, kus saab väljaspool elukohta 

hääletada alates 10. oktoobrist neli ja nad 
asuvad kõik kaubanduskeskustes: Maxi-
ma XX kaupluses Smuuli tee 9, Ümera 
Keskuses Ümera 3, Lasnamäe Centrumis 
Mustakivi tee 13 ja Läänemere Selveris 
Läänemere tee 28. Lisaks nimetatud jaos-
kondadele saab väljaspool elukohta hää-
letada ka Lasnamäe Linnaosa Valitsuses, 
aga seda vaid 14. oktoobrist kuni 16. ok-
toobrini. Teistes jaoskondades saavad 14. 
oktoobrist kuni 16. oktoobrini eelhääleta-
da ainult vastava jaoskonna valijate nime-
kirja kantud valijad. Eelhääletamine toi-
mub kõigis jaoskondades eelpool nime-
tatud kuupäevadel kell 12.00 kuni 20.00.
Iga valija hääletab isiklikult ja seda õigust 
ei saa edasi anda, ka mitte notariaalselt 
kinnitatud volikirjaga.

Millised kandidaatide nimekirjad on 
valimisjaoskonnas?
Tallinnas on moodustatud valimisring-
konnad linnaosade kaupa. Lasnamäe vali-
misringkond on nr 4. Hääletamine toimub 
valimisringkonna kandidaatide koondni-
mekirja alusel. Nimekirjas on kõik ring-
konna kandidaadid (sh üksikkandidaadid) 
registreerimisnumbritega. Tallinnas on 
iga erakonna ja valimisliidu kohta kandi-
daatide ülelinnaline nimekiri. Need nime-
kirjad pannakse üles hääletamisruumis. 
Ülelinnalises nimekirjas on kõik erakon-
na või valimisliidu kandidaadid erakonna 
või valimisliidu määratud järjestuses. Ni-
mekiri on teadmiseks valijatele, sest kuna 
nende alusel jaotatakse kompensatsiooni-
mandaadid, on valijal kasulik teada, milli-
sel positsioonil on tema valitav kandidaat 
ülelinnaliselt.
Üksikkandidaatide ülevallalist või -linna-
list nimekirja ei eksisteeri. Siinkohal tuleb 
meenutada, et üksikkandidaadid kandi-
deerivad iseseisvalt, mitte ühiselt. See-
tõttu ei saagi olla ühist üksikkandidaatide 
nimekirja ega kandidaatide omavahelist 
järjekorda selles nimekirjas.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaos-
konda hääletamisel antakse valijale ko-
duvalla või -linna kandidaatide koondni-
mekiri.

Hääletamine väljaspool elukohajärgset 
valimisjaoskonda
Valija esitab jaoskonnakomisjoni liikmele 
isikut tõendava dokumendi, mille alusel 
kantakse valija andmed valijate nimekir-
ja. Valija annab allkirja valijate nimekirja 
ja saab vastu hääletamissedeli, kaks ümb-
rikku ja kandidaatide nimekirja.
Pärast hääletamissedeli täitmist paneb va-
lija sedeli ühte jaoskonnakomisjoni liik-
me antud ümbrikku, mille valija paneb 
jaoskonnakomisjoni liikme antud teise 
ümbrikku. Sellele nn välimisele ümbriku-
le on jaoskonnakomisjoni poolt prinditud 
valija andmed. Ümbriku laseb valija väl-
jaspool elukohajärgset valimisjaoskonda 
hääletavate valijate sedelitele ettenähtud 
valimiskasti.
Valimistel arvestatakse ainult neid hää-
letamissedeleid, millel on kaks jaoskon-
nakomisjoni pitsati jäljendit. Väljaspool 
elukohajärgset valimisjaoskonda hääleta-
misel pannakse hääletamissedelile teine 
pitsati jäljend valija elukohajärgses vali-
misjaoskonnas, siis kui avatakse sisemi-
sed ümbrikud. 

Hääletamisel elukohajärgses valimis-
jaoskonnas
Valimispäeval 20. oktoobril saab hääleta-
da ainult oma elukohajärgses jaoskonnas. 
Esitage isikut tõendav dokument jaos-
konnakomisjoni liikmele ja Teile antakse 
sedel, mille kättesaamise kohta annate 
allkirja valijate nimekirja. Sedel täitke 
hääletamiskabiinis ise. Kabiini seinal on 
kandidaatide nimekiri.
Kirjutage hääletamissedelile ühe kandi-
daadi number, keda Te toetate. Kokku-
murtud sedeli välisküljele peab jaoskon-
nakomisjoni liige panema pitsati jäljendi. 
Seejärel laske sedel hääletamiskasti. Ilma 
välisküljel pitsatijäljendita sedel on keh-
tetu.

Millised dokumendid tuleb kaasa võtta 
valimisjaoskonda?
Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav 
dokument (näiteks pass, isikutunnistus, ju-
hiluba, pensionitunnistus), millel on isiku 
nimi, sünniaeg või isikukood ja foto. Vali-
jakaarti ei ole vaja kaasa võtta.

Kas haiglas on võimalik hääletada?
Kui Te ei asu eelhääletamise ajal oma 
rahvastikuregistrijärgses elukohas ja ei 
saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva 
põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas, 
võite taotleda hääletamist oma asukohas. 
Asukohas saab hääletada näiteks juhul, kui 
valija on valimiste ajal haiglas või hoole-
kandeasutuses, mis ei asu tema elukoha-
järgse jaoskonna territooriumil. Kirjalikku 
taotlust saab esitada kuni 16.10.2013 kel-
la 14.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või 
linnaosavalitsusele. Asukohas hääletamine 
toimub eelhääletamise ajal 14. oktoobrist 
kuni 16. oktoobrini..

Kodus hääletamine
Kui Te terviseseisundi või mõne muu mõ-
juva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimis-
jaoskonnas, võite esitada taotluse kodus 
hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida ko-
dus hääletamise taotlemise põhjus.
Kirjalikku taotlust saab esitada kuni vali-
mispäeva (s.o 20.10.2013) kella 14.00-ni 
kas jaoskonnakomisjonile või linnaosava-
litsusele.
Valimispäeval saab esitada taotluse ka te-
lefoni teel kl 9-14,  lisainfo numbritel 645 
7723 või 645 7700. Taotluse esitamiseks 
tuleb helistada elukohajärgse jaoskonna-
komisjoni telefoninumbril. Telefoninumbri 
leiab valijakaardilt või Vabariigi Valimis-
komisjoni veebilehelt. Taotluse esitamiseks 
on vajalik teada oma isikukoodi, samuti tu-
leb komisjoni teavitada kodus hääletamise 
põhjusest.
Kodus hääletamist korraldatakse vaid vali-
mispäeval.

Kuidas ma saan teada valimisjaoskonna 
asukoha?
Valimisjaoskondade asukohad koos jaos-
konda kuuluvate tänavate loeteluga on 
avaldatud allpool.
Valijale saadetaval valijakaardil on samu-
ti kirjas valimisjaoskonna asukoht. Info 
jaoskonnakomisjonide asukoha kohta on 
ka Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel 
(vvk.ee) ja tänases ajalehes
Milline on elektroonilise hääletamise vee-
bilehe aadress?
E-hääletamise veebileht asub aadressil 
www.valimised.ee

Jaoskondade asukohad
Võrreldes viimaste valimistega on jaos-
kondade arvu vähendatud. Palun lugejatel 
tähelepanelikult jaoskondade asukohad üle 
vaadata ja leida õige jaoskond.

Valimisringkond nr 4
Lasnamäe linnaosa
Valimisjaoskond nr 32
Valimisjaoskonda kuuluvad: Asunduse, 
Lasnamäe, Majaka.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Tallinna Teeninduskool, Ma-
jaka 2.

Valimisjaoskond nr 33
Valimisjaoskonda kuuluvad: Pallasti, 
Uuslinna, Valge kõik paarisnumbrid, 
Võidujooksu ja kõik valijad, kelle elu-
koha aadressiandmeteks: Tallinn, Lasna-
mäe.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Lasnamäe Linnaosa Valitsus, 
Pallasti 54.

Valimisjaoskond nr 34
Valimisjaoskonda kuuluvad: Armatuuri, 
Asfaldi, Betooni, Betooni põik, Gaasi, 
Kanali tee paaritud numbrid 3 kuni 7, 
Kantsi, Katusepapi, Keevise, Kesk-Sõ-
jamäe, Killustiku, Kivimurru, Kriidi, 
Lennujaama tee, Lõõtsa, Nuia, Paeki-
vi, Paepargi, Paneeli, Punane paaritud 

numbrid 1 kuni 13a, Peterburi tee 1 kuni 
92h, Sarruse, Sepakoja, Sepapaja, Sepise, 
Sikupilli, Silluse, Suur-Paala, Suur-Sõ-
jamäe, Suur-Sõjamäe põik, Sõstramäe, 
Tala, Tambeti, Tapri, Tartu mnt paaritud 
numbrid 85 kuni 89, Tuha, Tuulemäe, 
Tõivu, Tõrviku, Valukoja, Vesse, Visase, 
Väike-Paala, Väike-Sõjamäe, Ääsi, Üle-
miste tee.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Lasnamäe Spordikompleks, 
Pae 1.

Valimisjaoskond nr 35
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kurepõllu, 
Liikuri, Mäe, Neemiku, Paekalda, Nar-
va mnt paaritud numbrid 105 kuni 133 ja 
paarisnumbrid 128 kuni 150b, Paevälja pst, 
Smuuli tee, Turba, Vana-Kuuli.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Maxima XX, Smuuli tee 9.

Valimisjaoskond nr 36
Valimisjaoskonda kuuluvad: Paekaare paa-
risnumbrid 2 kuni 78.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Lasnamäe Gümnaasium, Pae 59.

Valimisjaoskond nr 37
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kiive, Maja-
ka põik, Pae paaritud numbrid 5 kuni 41 ja 
paarisnumbrid 2 kuni 62, Pae põik.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Tallinna Pae Gümnaasium, Pae 5.

Valimisjaoskond nr 38
Valimisjaoskonda kuuluvad: Pae paaritud 
numbrid 43 kuni 57 ja paarisnumbrid alates 
64 kuni 68/78, Punane paaritud numbrid 15 
kuni 41 ja paarisnumbrid 2 kuni 68, Plasti.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Tallinna Paekaare Gümnaasium, 
Punane 17.

Valimisjaoskond nr 39
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kalevipoja, 
Kalevipoja põik, Pikri, Punane paaritud 
numbrid 57 kuni 67.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Tallinna Laagna Gümnaasium, 
Vikerlase 16.

Valimisjaoskond nr 40
Valimisjaoskonda kuuluvad: Anni, Härma, 
Kuuli, Pinna, Vikerlase, Vilisuu, Varraku.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Tallinna Laagna Gümnaasium, 
Vikerlase 16.

Valimisjaoskond nr 41
Valimisjaoskonda kuulub: Koorti, Võru.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruu-
mi asukoht on Kultuurikeskus Lindakivi, 
Koorti 22.

Valimisjaoskond nr 42
Valimisjaoskonda kuuluvad: Alvari, Arbu, 
Loitsu, Loometsa, Lummu, Virbi.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Lasnamäe Vene Gümnaasium, 
Koorti 23.

Valimisjaoskond nr 43
Valimisjaoskonda kuuluvad: Lagedi tee, 
Mahtra paaritud numbrid 3 kuni 25, Mahtra 
29 ja Mahtra paarisnumbrid 2 kuni 78, Pe-
terburi tee 94 kuni 206, Tooma, Väomurru, 
Väo tee.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Tallinna Mahtra Gümnaasium, 
Mahtra 60.

Valimisjaoskond nr 44
Valimisjaoskonda kuuluvad: Raadiku, Sini-
mäe.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi 
asukoht on Tallinna Ehituskool, Raadiku 10.

Valimisjaoskond nr 45
Valimisjaoskonda kuuluvad: Ümera 
paaritud numbrid 1 kuni 25 ja paaris-
numbrid 2 kuni 60.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruu-
mi asukoht on Ümera Keskus, Ümera 3.

Valimisjaoskond nr 46
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kivi-
la paarisnumbrid 22 kuni 46, Kärberi 
paarisnumbrid 12 kuni 62.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruu-
mi asukoht on Kuristiku Gümnaasium, 
Kärberi 9.

Valimisjaoskond nr 47
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kivila 
paaritud numbrid 13 kuni 21, Kärberi 
paaritud numbrid 3 kuni 47 ja paaris-
numbrid 2 kuni 10.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruu-
mi asukoht on Kuristiku Gümnaasium, 
Kärberi 9.

Valimisjaoskond nr 48
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kivila 
paaritud numbrid 1 kuni 11 ja paaris-
numbrid 2 kuni 20, Mustakivi tee, Os-
mussaare tee, Taevakivi, Tähesaju.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruu-
mi asukoht on Lasnamäe Centrum, 
Mustakivi tee 13.

Valimisjaoskond nr 49
Valimisjaoskonda kuuluvad: Linnamäe 
tee paarisnumbrid 24 kuni 36, Muhu, 
Hooldekodu tee 2 (Iru Hooldekodu).
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruu-
mi asukoht on Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum, Linnamäe tee 10.

Valimisjaoskond nr 50
Valimisjaoskonda kuuluvad: Linnamäe 
tee paaritud numbrid 1 kuni 49 ja paa-
risnumbrid 2 kuni 22.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruu-
mi asukoht on Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum, Linnamäe tee 10.

Valimisjaoskond nr 51
Valimisjaoskonda kuulub: Linnamäe 
tee paaritud numbrid 79 kuni 87, Lää-
nemere tee paaritud numbrid 17 kuni 
51, Narva mnt paarisnumbrid 152 kuni 
176, Ussimäe tee.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruu-
mi asukoht on Läänemere Selver, Lää-
nemere tee 28.

Valimisjaoskond nr 52
Valimisjaoskonda kuuluvad: Lääne-
mere tee paarisnumbrid alates 34 kuni 
lõpuni, Hooldekodu tee paarisnumbrid 
2A kuni lõpuni ja paaritud numbrid 1 
kuni lõpuni, Priisle tee.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruu-
mi asukoht on Lasnamäe Üldgümnaa-
sium, Läänemere tee 31.

Valimisjaoskond nr 53
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kihnu, 
Läänemere tee paaritud numbrid 1 
kuni 15 ja paarisnumbrid 2 kuni 32, 
Vormsi.
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamis-
ruumi asukoht on Tallinna Läänemere 
Gümnaasium, Vormsi 3.

Valimisjaoskond nr 54
Valimisjaoskonda kuuluvad: Anger-
pisti, Katleri, Kiviriku, Lageloo, Lava-
maa, Loopealse pst, Marana, Martsa, 
Meeliku, Paasiku, Puju, Tondiraba.

Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruu-
mi asukoht on Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium, Katleri 2a.
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KUULUTUSED

Otsime kiiresti usinaid töötajaid  Keilasse 
juhtmeköidiste ja ühenduskaablite 
valmistajaks. Töötajatele pakume: motiveerivat 
palgasüsteemi, meeldivat professionaalset 
kollektiivi, väljaõpet kohapeal, puhast ja 
kaasaegset töökeskkonda ning täistööajaga tööd 
novembri lõpuni. Küsige lisa telefonil  5622 3006 
või saatke CV lauri.laur@barona.ee

Keha trimmi: www.olimp.ee

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi 
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 5221 151 
www.nagusul.ee

Pakkuda tööd ehitusjäätmete sorteerijale. Töö toimub 
välitingimustel. Kasuks tuleb laaduriga töö kogemus. 

Asukoht Betooni tänaval. 
Lisainfo: info@prygiekspert.com või 6212052

Groma Security OÜ  pakub tööd turvatöötajatele 
Tallinnas. Info telefonil 5033 532
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������������� AS Express Post pakub tööd
autoga lehekandjatele
Harjumaal

Töökohustused: 
Ajakirjandusväljaannete ja muude postitusmaterjalide kojukanne.

Ootame Sind tööle, kui: 
Oled aktiivne ja liikuv, vajad osalise ajaga tööd, vajad lisateenimise võimalust, 
armastad väga vara ärgata, oled valmis töötama 6 päeva nädalas, oled hea orien-
teerumisvõimega, saad kasutada igapäevaselt isiklikku autot, elad Tallinnas või 
Ida-Harjumaal.

Meie pakume: 
Tööaega kuni 3,5 tundi päevas ajavahemikul kella 3.30 kuni 7.00, kuuel päeval 
nädalas (E-L).
Põhipalka 3,4 eurot tund + reklaamikande tasud.
Kompenseerime isikliku auto kasutamise kulud. 
Palju liikumist värskes õhus, mis annab hea enesetunde kogu päevaks.

Palume oma töösoovist teada anda telefonil 617 7700, täita CV meie kodulehel 
www.expresspost.ee või kandideerida läbi CV Keskuse.

KAUBAD ROOTSIST SECOND HAND
Müüme uuskasutuseks MÖÖBLIT,

kodukaupu, maale ja tekstiili.
PRIISLE, Linnamäe tee 61

E-R 10-18, L 10-16
VANAST UUS, KLEIDIST PLUUS!

	  

Ragn-Sells AS pakub Tallinnas tööd

autojuhile
Autojuhi kandidaadilt ootame:
•	 kesk- või keskeriharidust
•	 C kategooria autojuhiluba ja 

ametikoolituse läbimist
•	 head suhtlemisoskust  ning võimet 

teha füüsilist tööd
•	 distsiplineeritust ja püsivust
   
CV palume saata e-posti aadressile  
personal@ragnsells.ee   hiljemalt 
05.10.2013.a. märgusõna „Autojuht“

 

 
 

 

Maxima Eesti OÜ pakub tööd 
järgmistele ametikohtadele:

•	 VAHETUSE	VANEM
•	 PEAKASSAPIDAJA
•	 VAHETUSE	VANEMA	ASETÄITJA
•	 KASSAPIDAJA-MÜÜJA
•	 LETITEENINDAJA
•	 MÜÜJA
•	 KORISTAJA

Ettevõte garanteerib:  																																		
•	 stabiilse	palga																										
•	 sotsiaalsed	garantiid																	
•	 tasuta	lõunasöögid
•	 erinevad	motivatsioonipaketid
•	 tööalase	tasuta	koolituse

Liitu	meiega!

Täitke	tööotsija	ankeet	meie	kodulehel:		www.maxima.ee		
või	saatke	CV:	personal@maxima.ee		Info	telefonil:	6230690

																									

Otsitakse koristajat ja kojameest Loo aleviku 
(6 majade kompleks). Isikliku auto olemasolu. 
Tel 551 0132

Arvuti probleemide lahendamine tel. 5647 7487
KAARDID ENNUSTAVAD Tel. 900 1727, 24H, 
h.1,09 €/min

Müüa LOOMASÕNNIKUT 7T-140 EUR-i, 15T-210 
EUR-i, MULDA 15T-125 EUR-i, KILLUSTIKKU, 
KRUUSA ja LIIVA. Tel. 56971079, 
e-mail: taluaed@hot.ee

KUNSTNIK valmistab portree foto järgi. 
www.hot.ee/ekont  Tel. 5811 0075

Oleme uuesti avatud! Pakume arvutite remonti ja 
hooldust. Arvutipank OÜ, Viimsi vald,Haabneeme, 
Kaluri tee 5, II korrus. Tel. 609 6166,  507 4222. 
E-mail: info@arvutipank.ee,  www.arvutipank.ee

Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075
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SOL Eesti OÜ on rahvusvahelisse kontserni kuuluv 
kinnisvarahooldus- ning puhastusteenuseid pakkuv 
ettevõte. Meie edufaktorid on kõrge kvaliteet ja 
kliendi rahulolu, ettevõtlik vaim nagu ka asjatund-
lik 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.

ERIPAKKUMINE!
SELLE REKLAAMI ETTENÄITAJALE 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! 

VÕIMLEMISKLUBI PIRUETT AVAB UUED RÜHMAD 

Täiendav info
www.piruett.ee

piruett@piruett.ee
tel 6463 659

Lasnamäe �liaalis:
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• mudilaste võimlemine 3-4 a.
• iluvõimlemine 5-6 a.
• tantsuline võimlemine 7-10 a.
  (rühmvõimlemine)
 
 Tunnid toimuvad Lindakivi Kultuurikeskuses, Mahtra Gümnaasiumis
ja Lasnamäe Põhikoolis. Info: Nadezda Logvinenko tel. 56 686 443 (eesti ja vene keel) ja
Diana Zozulja tel. 52 64 710 (vene keel)

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 akrobaatika 5. -  6. a.; 7. - 8.a. (Tallinna Ülikooli saalis Narva mnt.25)
  
NAISTELE
- daamide võimlemine (päevane)
- joogavõimlemine

Eesti kapitalil Tsiges OÜ  
Pakkub tööd   

PUHASTUSTEENINDAJATELE ja 
Koristusmasina OPERAATORITELE
 
Omalt poolt pakume:
• kaasaegseid töövahendeid
• tööriietust ja väga häid olmetingimusi
• vajadusel väljaõpet
• kindlat töökohta, tasuta hommikusööki või 

lõunasööki
• häid töö- ja palgatingimusi (oskustele 

vastavat palka)
• sõbraliku kollektiivi
Töö sobib nii põhi- kui lisatööks. (tööaega kahes 
vahetuses 06:00-15:00 ja  06:00-15:00)

Kui soovid meile tööle tulla, siis helista
Tel. 5802 2183  
(kell 10:00 -20:00) või saata CV läbi CV-keskuse 

Elistatud on vastava kogemusega töötajad.

KASUTA PIIRKONNA PARIMAT MAAKLERIT!

• Tasuta konsultatsioon
• Juriidiline garantii tehtud tehingutele
• Regulaarne tagasiside tegevustest
• Kvaliteetne ja eristuv turundus
• Lai müügivõrgustik
• Sõbralik teenus ja taskukohane hind

IRINA ŠPILEVAJA
Lasnamäe maakler

Helista mulle:
5562 1957
www.uusmaa.ee

	  

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

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

Seoses mahu suurenemisega saab tööd:
KOKK

KOKAABI
KÖÖGITÖÖLINE

Nõudmised kandidaadile
•	 keskeriharidus
•	 kiirus, täpsus, korrektsus
•	 rutiinitaluvus
•	 kokk ja kokaabi ametikohale eesti keele valdamine vähemalt tasemel B1,
•	 köögitööline ametikohale eesti keele valdamine vähemalt tasemel A2
Ettevõte pakub
•	 sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat meeskonda
•	 tööd organisatsioonis, kus väärtustatakse inimest ja tema tööd
•	 kaasaegseid töötingimusi pidevalt arenevas töökeskkonnas
•	 erialast täiendkoolitust, kohapealset väljaõppet
•	 Partnerkaardi lisasoodustust (boonuspuntid ja omatöötaja lisasoodustus)
•	 liitumise võimalust Spordiseltsiga, saad tasuta kui ka soodustingimustel 

sportimisvõimalusi
•	 tublile töötajale lisaks palgale ka lisatasu peale katseaja edukat läbimist
•	 kolmel korral päevas söögivõimalust
•	
Töökoht asub Tallinnas, tööle asumise aeg: Kokkuleppel
CV saata hiljemalt 04.oktoober. 2013 aadressile margit.sarrap@selver.eu
või Kulinaaria OÜ, Taevakivi 7b, Tallinn 13619. Kontakttelefon: 6 024 809
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tel: +372 51 78 773 
info@autoosa.ee 
www.autoosa.ee

Anna Mirskaja
55 609 520
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!

OTSIN KLIENDILE
KUNI 3 TOALIST
KORTERIT
LASNAMÄEL.
VAATAME ÜLE KÕIK
PAKKUMISED!
SOBIVUSEL KIIRE
TEHING.

Peep Kotkas
peep.kotkas@nordproperty.ee

+372 503 7825
WWW.NORDPROPERTY.EE

 
     ESINDUSKAUPLUSES

 SUUR VALIK SÜGISTOOTEID
 

  SÜGISKOLLEKTSIOON
             

           OLETE OODATUD!
 

Ülemiste Keskuses 
II korrus
Avatud 
E-P 10.00-21.00

 

 
www.protten.ee   

 

ESINDUSKAUPLUSES PROTTEN 
SUUR VALIK SÜGISTOOTEID! 

  MÜÜGIL 
SÜGISKOLLEKTSIOON 2013 

OLETE OODATUD! 

, KEILA 

 

TERE TULEMAST!www.a-ulevaatus.ee

Sõiduauto korraline
ülevaatus ainult 25.-

• korduvülevaatus
ulekustuti kontroll

TASUTA
4.-• t

Peterburi tee 63a E-R 9-19 L 9-15

Tel +372 661 8810

Tähelepanu! Tegemist on fi nantsteenusega. Enne teenuse kasutamist tutvuge tingimustega või konsulteerige asjatundjaga. 
Näiteks kui laenusumma on 10000 eurot ja laenu tagastamise tähtaeg annuiteet graafi ku järgi 10 aastat, siis kuumakse on 167,51 

eurot ja kulukuse määr 19,64% aastas

Hüpoteeklaen OÜ on aastatepikkuse fi nantsnõustamise ja laenukoge-
musega Eesti kapitalil põhinev ettevõte. 
Teame siinseid kitsaskohti ja leiame nendele lahenduse. Rohkem infot 
saad telefonil 1203 ja aadressil info@hypoteeklaen.ee. 

Pankade järel on meil parimad tingimused.

Tutvu laenutingimustega 
www.hypoteeklaen.ee

Pank ei anna laenu?
Meie anname!

Tasuta lühinumber 

Oodatud on tüdrukud ja poisid
I grupp: alates 7. eluaastast
II grupp: alates 9. eluaastast

III grupp: alates 12. eluaastast
Treeningud toimuvad 

 
Laagna Gümnaasiumi 

 
ujulas (Vikerlase 16)

TULE UJUMISTREENINGUTELE!

Info ja registreerimine: 
Mare Vooglaid, tel 509 2127, marevooglaid@hot.ee, Kristjan Palusalu Spordiklubi

MÕTLE, OTSUSTA, KIIRUSTA!
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Notar Kirsty Laidvee
büroo asub Kadriorus, J.Poska 51A

E, K, R 9:00-15:00  T, N 9:00-17:00
Tel. 640 6064;  53 033 722  

info@notarlaidvee.ee   
www.notarlaidvee.ee

NÜÜD VALIKUS KA 
VÄRVILISED AKNADWWW.PLASTO.EE/EPOODE-POOD AVATUD 24/7

KUI HIND ON OLULINE, SIIS OSTA AKNAD E-POEST

Mahtra Hostel

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

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

Peterburi tee 46

hinnad 
kehtivad 
kupongi 

alusel!

info@rehvikaubamaja.ee
+372 613 9713

 

www.rehvikaubamaja.ee

Rehvikaubamaja 

Rehvide müük
ja vahetus

205/55R16 94T 
ContiIceContact BD  119.- tk

205/55R16 94T 
GoodYear Ultra Grip Ice Arctic   108.- tk

205/55R16 94T 
Michelin X-Ice North 3   111.- tk

205/55R16
94T Nokian Hakkapeliitta 8   165.- tk

195/65R15 95T 
ContiIceContact  86.-tk

195/65R15 95T 
Michelin X-Ice North 2  86.- tk

195/65R15 95T 
Nokian Hakkapeliitta 8  118.- tk

195/65R15 95TXL 
GoodYear Ultra Grip Ice Arctic 79.- tk

Laupäeval 5.oktoobril kell 13.00Laupäeval 5.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

Igal teisipäeval kell 18.00 Igal teisipäeval kell 18.00 

Lindakivi kultuurikeskuse Lindakivi kultuurikeskuse 

teise korruse saalis teise korruse saalis 

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

Jumal on armastus!Jumal on armastus!

küsi pakkumist: tel. 800 22 22 (24h), www.goadventure.ee
EURhinnad alates 359

COSTA DEL SOL - Malaga -  Torremolinos - Benalmadena - Fuengirola - Marbella - COSTA DEL SOL

Costa Sol Rent pakub kvaliteetset puhkusemajutust maalilisel Hispaania 
lõunarannikul – Costa del Sol.  www.costasolrent.com

•	 korterid ja villad 
•	 autorent  
•	 jahirent 
•	 lennupiletite otsing 

Costa Sol Rent
tel. (+34) 633 493 690
e-mail: info@costasolrent.com
Skype: costasolrent
www.costasolrent.com Meiega saab suhelda eesti keeles!

Telli reklaam või reakuulutus Lasnamäe Lehes!
Reakuulutus: hind 3 € 

Reklaam: 69 x 30 mm, hind 25 €
Tellimine: Tel: 602 7774, 5645 4308 

E-mail: info@lasnamaeleht.ee


