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Lasnamäe Leht
Lugupeetud 
Lasnamäe linnaosa 
elanikud!
Tallinna linnapea Edgar Savisaar 

Pae park sai silla ja purskkaevu

Lasnamäel avati õigeusukirik

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae    vajalik info   ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE

Viimasel septembrikuu päeval avati 
Lasnamäel Pae pargis uhke tiigipursk-
kaev ning jalakäijate sild.

Talispordisõprade rõõmuks on nüüd või-
malik talve saabudes pargis ka suusarada 
kasutada. See muudab pargi veelgi mul-
tifunktsionaalsemaks ja võimaldab parki 
aastaringselt puhkamiseks kasutada.
Pae pargi karjäärist tekkinud järve üle viiv 
jalakäijate sild ühendab Perepargi vastas-
kaldal asuva Mäepargiga. 25 m kõrguse 
ja 3 m laiuse silla kaudu pääseb ka Pae 
asumist otse Lasnamäe Linnaosa Valitsu-
se majja. Silla käsipuude valgustamiseks 
kasutatakse uudse lahendusena integree-
ritud LED tüüpi valgusriba ning püloonid 
valgustatakse LED prožektoritega. Lisaks 
sillale rajati Pae pargi tiiki valgustusega 
purskkaev. 
Pae pargi korrastamist alustati 2006.aastal.

Neli aastat tagasi otsustasid Tallinna elani-
kud ülekaaluka häälteenamusega usalda-
da linna juhtimise Keskerakonnale. Nüüd 
võttes kokku nelja viimase aasta tulemusi 
saame kindlusega öelda, et tol ajal antud 
lubadused on täidetud, linnavõimude poolt 
pakutud ja elluviidud ideed töötavad kõiki-
de tallinlaste heaks.
Selle parimaks tõestuseks on asjaolu, et kui 
Eestis tervikuna rahvastiku arv järjest ka-
hanes, siis Tallinnas kasvab see iga kuuga. 
Me näeme, et meie riigi elanike järjest kas-
vavale välismaale väljarändele saab  vas-
tandada vaid ühte alternatiivi – võimalust 
igale siin kasvanud inimesele elada väärili-
selt ning realiseerida ennast oma kodumaal.  
Kasvab ka Lasnamäe elanikkond, mis tä-
hendab seda, et inimesed hindavad pealin-
na suuremas linnaosas loodud tingimusi, 
mis lähevad ka edaspidi paremaks. Uued 

projektid ja programmid on juba kavan-
datud ning nende plaanide koostamisest 
võtsid väga aktiivselt osa ka  Lasnamäe 
elanikud ise, kes esitasid oma ettepanekuid 
linnavalitsuse poolt korraldatud aktsiooni 
käigus. Kas sellised positiivsed muutused 
jätkuvad Lasnamäel ka edaspidi sõltub 
sellest, kes hakkab juhtima linna järgmise 
nelja aasta jooksul ning pole ka välistatud, 
et kõik need vajalikud projektid ja plaanid 
lükatakse edasi. 

Seda, et inimesed kiidavad praeguse lin-
navõimu töö heaks, kinnitavad mitmed 
küsitlused ja uuringud. Üle poole Tallinna 
elanikke soovivad, et ka pärast 20. ok-
toobril toimuvaid valimisi jääks linnavõim 
samaks. Mitmed politoloogid, sealhulgas 
ka praeguse valitsuse usaldusalused, en-
nustavad Keskerakonnale tingimusteta 

võitu kohalikel valmistel Tallinnas. Kuid 
pean märkima, et see asjaolu võib saada ka 
lõksuks – inimesed rahunevad maha ning 
kahekümnendal oktoobril ei tulegi valimis-
tele olles kindel, et tulemus saavutatakse ka 
ilma nende hääleta. 
Kaasaegsed tehnoloogiad lubavad anda 
oma hääle erinevat moodi, sealhulgas ka 
interneti vahendusel. Valitsus üritab veen-
da meid selles, et elektroonsete valimiste 
süsteem on kindel ning seaduslik. Kuid kui 
kõik on nii aus, siis mispärast on selle üm-
ber nii palju müra? Käesolevaks ajaks keel-
dusid e-valimiste korraldamisest sellised 
Euroopa riigid nagu Itaalia, Holland, Sak-
samaa, Soome. Nad eelistasid vanu ja kind-
laid paberist valimissedeleid, valimiskaste 
ning hääletamiskabiine. Infotehnoloogia 
eksperdid Suurbritanniast (Jason Kitkat) 
ning Ameerika Ühendriikidest (Barbara 

Simons), kes pidasid Tallinnas avalikke 
loenguid, üritavad viia avalikkuseni ideed 
sellest, et elektroonsed valimised ei olegi 
nii läbipaistvad, nagu meid üritavad veenda 
riikide võimud. 
Eesti on väike riik. Iga inimene, tema ar-
vamus ja valik omavad riigi jaoks suurt 
väärtust. Just sellepärast pole meil õigust 
isegi väikesele riskile, et kodaniku kohust 
täitnud inimese hääl võib minna valel aad-
ressil. Kui riik tõesti soovib kuulda oma 
elanike arvamust, on ta kohustatud tagama 
sellise võimaluse, mille usaldusväärsuses 
ei kahtle keegi  - infotehnoloogia eksperdist 
tavainimeseni. 

Soovin kõigile meile edu valimistel! Olen 
kindel, et Lasnamäe elanikud tulevad 20. 
oktoobril  valimiskastide juurde  ning tee-
vad õige valiku!

Lasnamäel avati 
uus lasteaed
 
Tallinna linnapea Edgar Savisaar, abi-
linnapea Mihhail Kõlvart ja Lasnamäe 
linnaosa vanem Olga Ivanova avasid 
1.oktoobril uue lasteaia, mille kaksteist 
rühma mahutavad ühtekokku 260 last.
Kihnu lasteaia (Kihnu tn 1) tarbeks reno-
veeriti varem Läänemere gümnaasiumi 
algklasside majana kasutuses olnud hoone.
Kogu hoone rekonstrueeriti tänapäevaste 
nõuete kohaselt, sh tehnosüsteemid, köök, 
rühmaruumid jne. Maja sai uue sisustuse ja 
vajalikud seadmed. Põhjalikult korrastati 
ka lasteaia suur õueala ning varustati see 
kiikede, turnimisvahendite, liivakastide, 
õuepaviljonide, ronilate ja paljude teiste 
mänguvahenditega, mida lastel õues tegut-
semiseks vaja on. Sõimelaste mänguplats 
piirati aiaga. Territooriumile jääb ka loo-
duslik ala, mida lasteaed soovib kasutada 
õuesõppeks. Lasteaia hoone rekonstrueeris 
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tseremoonial osales ligikaudu 10 000 ini-
mest. Tänavu juunis pühitses aga valmiva 
kiriku sisse Eestis visiidil viibinud prae-
gune Moskva ja kogu Venemaa patriarh 
Kirill. 
Tallinn toetas pühakoja ehitust linna oman-
duses olevale kinnistule Moskva Patriar-
haadi Eesti Õigeusu Kiriku kasuks hoo-
nestusõiguse seadmisega ning kirikuesise 
väljaku rajamisega - kirikuesisele sama-
nimelisele väljakule on püstitatud patriarh 
Aleksius II mälestusmärk. Ühtlasi korras-
tas linn kiriku ja elamurajooni vahelised 
teed ning rajas bussipeatuse.

28. septembril avati piduliku tseremoo-
niaga Jumalaema Kiirestikuulja ikooni 
kirik. Lasnamäe nõlvale rajatud õige-
usukirik on sellest hetkest valmis regu-
laarsete jumalateenistuste läbiviimiseks.

Lasnamäe nõlvale kerkinud Jumalaema ki-
riku nurgakivi pühitses 2003. aasta sügisel 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Aleksi-
us II. Projekt valmis 2005. aastal. Pühakoja 
ehitamist alustas Moskva Patriarhaadi Ees-
ti Õigeusu Kirik 2006. aasta novembris.
Tänavu kevadel, õigeusklike Ülestõusmis-
pühade ajal pühitseti sisse kiriku kellatorn, 

Tallinna linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea Kalle Klandorf, Lasnamäe linnaosa 
vanem Olga Ivanova ja Merko Ehitus Eesti AS esindaja Pae pargi silla avamisel
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Ülemiste liiklussõlm sai avatudLINNAOSAVANEMA VEERG

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud! 

Täna sooviksin alustada oma pöördumist Teie poole just selle küsimusega – mil-
lisena sooviksite Teie näha meie linnaosa lähitulevikus? Vastus antud küsimusele 
on täielikult Teie kätes. Just Teil tuleb leida sellele vastus 20. oktoobril, kui selgub, 
kuidas toimub edaspidi Tallinna ja Lasnamäe areng.

Ei tasu arvata, et nüüd, vaid mõned päevad enne valimisi on kõik juba otsustatud 
ning ühe või teise poole võit on täielikult selgunud. Tõesti, on teada, et avaliku 
arvamuse küsitluste tulemuste kohaselt juhib Tallinnas suure edumaaga Keskera-
kond ning see on parim hinnang sellele tööle, mida teostati linnas viimaste aastate 
jooksul. Kuid seda, kes asub linnas võimule peale 20. oktoobrit, määravad mitte 
küsitlused ja reitingud, vaid Teie hääletamise käigus antud hääled. Ei tasu arvata, et 
„sel korral saavad kuidagi ka ilma minuta hakkama“ ning et „üks hääl ei otsusta küll 
midagi“. Nagu näitas viimaste valimiste praktika, iga hääl võib saada otsustavaks 
sõna otseses mõttes!

Lisaks, ei tohi unustada, et endiselt säilib olukord, et ühe Lasnamäe elaniku hääle 
kaal on väiksem, kui näiteks Pirita elaniku oma. Keskerakond on palju kordi esi-
tanud ettepaneku kaotada selline diskrimineerimine, kuid parempoolsete parteide 
poolt kontrollitav Riigikogu otsustas teisiti. Seega, küsitluste tulemused jäävadki 
vaid küsitluste tulemusteks.

Arvan, et kui sooritada väike reis ajas ning võrrelda seda, kuidas nägi Lasnamäe 
välja vaid 10 aastat tagasi, sellega, milline see on nüüd, siis toimunud muutused on 
tegelikult silmatorkavad. Oleme meie ajalehe veergudel palju rääkinud sellest, mis 
on õnnestunud teostada, kuid on rida suuri projekte, mis hetkel asuvad realiseerimi-
se staadiumis ning seda, kas need viiakse ka lõpuni on Teie enda otsustada. 

Käesoleval ajal toimub meie linnaosas täie hooga jäähalli ehitus, kus juba 3. ok-
toobril toimus esimene üritus, mille külastajad nägid, kui palju tegelikult on valmis 
ehitatud alates nurgakivi paigaldushetkest, mis oli selle aasta juunis. Tasub meelde 
tuletada, et Varraku tänavale tulevad lisaks kõigile kõrgematele rahvusvahelistele 
standartidele vastavale kaasaegsele jäähallile ka  ujula, hotell, raamatukogu ja palju 
muud. Koos kõikide kavandatud objektide valmimisega lahendatakse mitu meie 
linnaosa elanike probleemi, mis on seotud erinevate spordialadega tegelemise või-
maluste puudumisega. 
 
Ka meie pargid ootavad ehitustööde viimaste etappide realiseerimist. Pae pargis, 
kus just hiljuti ehitati valmis sild ja purskkaev, luuakse Ööbiku park ning endise 
tühermaa ala, mis veel kümme aastat tagasi ehmatas lähimajade elanikke, muutub 
lõplikult. Kivila pargis on samuti veel palju tööd, muuhulgas ka selle pärast, et 
sinna rajatakse Moskva park.

Paljud asjaolud ei ole otseselt linnavõimude pädevuses, kuid tänu suurele tööle on 
Lasnamäe muutunud ahvatlevaks kohaks investorite jaoks ning nüüd on viimases 
kooskõlastamise staadiumis suurte kaubanduskeskuste Maxima XXX ja Panorama 
City ehitused. Viimases hakkab tööle ka kaasaegne kino, mis on meie linnaosale 
väga vajalik. On alustatud kvartalisiseste teede remonti, lõpetatud Ülemiste liiklus-
sõlme ehitus, on algatatud 4. trammiliini uue suuna ehitus, valmis on ehitatud uus 
lasteaed ning rekonstrueeritakse olemasolevaid. 

Tuleb aga aru saada, et igat ettevõtmist, isegi väga vajalikku ning juba realiseerita-
vat, saab momentaalselt hävitada, kui linnajuhtimises toimuvad kardinaalsed muu-
tused. Kunstiakadeemia uue hoone ehituse kurb kogemus illustreerib seda hästi, 
kuidas parempoolsed parteid saavad tühistada lõplikuna näiva otsuse. Nii võib ka 
Lasnamäe arengu programme kiiresti kokku kuivatada, eriti siis, kui tuletada endale 
meelde, kuidas suhtusid Lasnamäesse täna linnavõimule pürgivad parteid siis, kui 
nad olid võimul 90.-tel aastatel. 

Selle asjaolu silmnähtavaks kinnituseks, et Lasnamäel toimuvad muutused on muu-
tused paremuse poole, on see fakt, et meie linnaosa elanikkond on kiiresti kasva-
mas, seega on siin olemas kõik vajalik selleks, et elada, töötada, luua perekond, 
kasvatada lapsi. Selliseks on saanud meie linnaosa tänapäeval: dünaamiliselt are-
nevaks, kaasaegseks, perspektiivseks. Milliseks saab see homme – otsustate Teie. 

Tulge valimistele 20. oktoobril ning öelge oma seisukoht välja, andes oma hääl ühe 
või teise kandidaadi kasuks. Seda enam, et nendel valimistel võivad osaleda mitte 
vaid Eesti kodanikud, kuid ka need meie riigi püsielanikud, kellel välismaalase nn 
hall pass või teise riigi kodakondsus!
  

Millisena sooviksite näha Lasnamäed nelja 
aasta pärast?

Tondiraba jäähallis toimusid esmakordselt 
iluuisutamise esinemised

10. oktoobril toimus Ülemiste liiklussõlme 
avamistseremoonia, mille raames publiku 
ette astus Ülemiste vanake ning toimus 
unikaalsete liiklusvahendite paraad.

Suuremahuliste tööde tulemusena, mis 
algasid 2010 aasta suvel, on valminud 13 
km uusi sõiduteid ja 10 km kergliiklus-
teid, ehitatud 2 sõidutee ja 3 kergliiklustee 
tunnelit, rajatud 1 viadukt ja 2 raudteevia-
dukti, haljastatud üle 14 ha maad, rajatud 
ligi 16,5 km erinevaid sademevee kanali-
satsioonirajatisi. Ülemiste liiklussõlmest 
tulevate sademevete vastuvõtmiseks on 
rajatud Kadrioru parki läbiv ja merre suun-
duv Ülemiste liiklussõlme sademevete eel-
voolusüsteem.

Liiklussõlme ehitamise ning Tallinn-Nar-
va maantee ühenduse rekonstrueerimise 
peamiseks eesmärgiks on liiklustiheduse 
vähendamine Tallinna kesklinnas, mis tun-

3. oktoobril, toimus esimene üritus aad-
ressil Varraku 14 asuvas Tondiraba jää-
hallis, mille ehitus algas käesoleval aas-
tal. Külalisi ootas meeleolukas Jääshow, 
mille raames Eesti parimad iluuisutajad 
näitasid oma põnevaid esinemisi. Üri-
tus oli pühendatud Eesti iluuisutamise 
olümpiahooaja avamisele.
 
Polüfunktsionaalses jäähallis, mida ehita-
takse Lasnamäel Tondirabal, saab olema 
kaks treeningväljakut, üks peaareen 5000 
inimest mahutava tribüüniga ning 3 cur-
lingu rada. Jäähalli peaareen on oma ole-
muselt multifunktsionaalne, kus saab kor-
raldada nii pallimängude võistlusi kui ka 
kontserte ja muid suurüritusi.
Jäähalli valmimise tähtaeg on 2014. aasta 
juuni ning juba 2015. aasta jaanuaris toi-
muvad Tondiraba jäähallis juuniorite maa-
ilmameistrivõistlused iluuisutamises. 
Jäähalli ehitamine on Tondiraba spordi-
keskuse rajamise esimene etapp, misjärel 
alustatakse ujulakompleksi ja hotelli pro-
jekteerimisega, viimases etapis valmib 
võimlemishall.

Lasnamäel toimus suurejooneline tervisepäev!

Lasnamäe töömess 12.novembril 2013 
kell 10:00-15:00 Lindakivi Kultuurikeskuses

Mess on suunatud eelkõige Lasnamäel elavatele inimestele, 
kes otsivad tööd tootmis- ja tööstusvaldkonnas. 

Ootame aktiivset osavõttu!
Lisainfo leitav www.tootukassa.ee ja www.facebook.com/eestitootukassa

12. oktoobril, toimus Kultuurikeskuses 
Lindakivi järjekordne huvitav ning te-
gevusterohke Tervisepäev.
Teist aastat järjest korraldatav üritus oli 
seekord pühendatud kahele tähtpäevale – 
maailma südamepäevale ning rahvusvahe-
lisele eakate inimeste päevale. Ürituse raa-
mes pakuti kõikidele  huvilistele võimalust 
läbida terviseuuring, elada kaasa meelela-
hutusprogrammile, külastada füsioterapeu-
di vastuvõttu ja palju muud.

Külastajad said kontrollida oma tervisliku 
seisukorra mitmeid parameetreid: mõõdeti 
suhkrusisaldust veres, kolesterooli taset, 
vererõhku, keha rasvaprotsenti, täpset 
pikkust ja kaalu ning kontrolliti hingamis-
funktsioone. Kohal olid ka tubakasõltuvu-
sest vabanemist selgitav konsultant ja suu-
hügieeni spetsialist.

Üritust toetas Tallinna Sotsiaal- ja Tervis-
hoiuamet.

duvalt suurendab autojuhtide ja jalakäijate 
turvalisust liikluskorraldusvahendite pa-
rendamise ja keskkonnasaaste leevendus-
meetmete kasutusele võtmise abil ning 
võimaldab saada kiire ühenduse ja ligipää-
su pealinnale ning rahvusvahelistele rei-
sijate- ja kaubaveokeskustele, mis loode-

tavasti tõstab Tallinna ja Eesti võimekust 
konkureerida rahvusvahelise transiidiäri 
turul. Samuti oli eesmärgiks ohutu ja mu-
gav kergliiklusteede võrgustiku ühenda-
mine, tagades turvalise liiklemise nii eri 
linnaosade vahelisele kui ka väljastpoolt 
linna tulevale kergliiklusele.
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Lasnamäel avati supergraafika sein

Teekohtumised Lindakivi Kultuurikeskuses 
muutuvad üha populaarsemaks!

Kaugsõidubusside peatus Lasnamäele

Meil on vaja ühineda!

lis kõikidest esitatud töödest parimad. 
Selle projektiga andsid noored edasi sõnu-
mi, et kõik graffiti-kunstnikud ei ole pätid 
ning et paljud neist väärivad legaalset või-
malust oma ideede teostamiseks. Konkursi 
raames toodetud tänavakunst ei riku linna-
pilti, vaid rikastab seda, teeb dünaamiliseks 
ja inspireerivaks. Loodan, et edaspidi leiab 
professionaalne tänavakunst aina rohkem 
linnapildis kohta. 
Kokku laekus supergraafika konkursile 63 
tööd 31-lt kunstnikult. Supergraafika on 
tänavakunsti liik, mida eristab graffitist 
lubatavus ning sobitavus linnapilti, samuti 
suurejoonelisus ning see, et tööde autor on 
teada.

Jaanus Riibe, 
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Lasnamäel Laagna 
tee kõige tagumi-
ses otsas paikneva 
tunneli seinale tek-
kis linna noorte-
volikogu algatusel 
supergraafika, et 
pakkuda noortele 
tänavakunstnikele 
väljundit oma kuns-

timeelsust legaalselt väljendada.
Supergraafika tööd said valmis laupäeval, 
5. oktoobril ja katavad nüüd vana betoon-

seina. Projekt algatati Tallinna linna noor-
tevolikogu poolt. Augusti kuu lõpus kuu-
lutati välja supergraafika avalik konkurss, 
kus igaühel oli võimalus esitada eskiisid 
oma ettepanekust nimetatud objekti katmi-
seks supergraafikaga. Tallinna linna noor-
tevolikogu moodustas noortest, ametnikest 
ja kunstnikest koosneva komisjoni, mis va-

Peaaegu kaks aastat tegutseb edukalt Las-
namäe eakate elanike (seenioride) klubi 
Teekohtumised, mis organiseerib regulaar-
selt Lindakivi Kultuurikeskuses kohtumisi 
kohvi- ja teejoomisega. Klubi loodi 2011a. 
detsembris Lasnamäe linnaosa vanema 
Olga Ivanova algatusel ja see idee leidis 
väga ruttu toetajaid.
Kui esimestel kohtumistel osales ainult 
25-30 aktiivset vanemaealist inimest, siis 
praegu tuleb meie kohtumistele 200-300 
inimest. Koos kohvi- või teed juues aruta-
takse kohtumistel Lasnamäe probleeme ja 
saavutusi, jagatakse oma mõtteid ja ideid, 
muresid ja emotsioone.
Igal kohtumisel osaleb ka  Lasnamäe lin-
naosa vanem Olga Ivanova, kes teeb lühi-
kese ülevaate Lasnamäel toimunud sünd-
mustest ja vastab seenioride küsimustele. 
Tavapäraselt kutsutakse kohtumistele kü-
lalisi, need on tuntud inimesed erinevatest 

eluvaldkondadest: linnavolikogu liikmed, 
psühholoogid, näitlejad, luuletajad, lauljad 
ning tantsuansamblid. 
Kuid klubi Teekohtumised tegevus ei piir-
du ainult kohtumistega Lindakivis. Lasna-
mäe linnaosa valitsus on juba mitu korda 
organiseerinud linnaosa 
elanikele ekskursioo-
ne  Kuremäe kloostrisse 
ja Lahemaa mõisatesse 
ning väljasõite Kotka 
forelli kalapüügile. Kaks 
korda külastati Läti pea-
linna Riiat ning linna õn-
nestus näha nii jõulueh-
tes kui ka kuldse sügise 
ajal. Mitu korda organi-
seeriti huvitavaid eks-
kursioone Riigikokku. 
Meie klubi planeerib 
ka edaspidi organisee-

rida ekskursioone, kohtumisi huvitavate 
inimestega, tantsuõhtuid ja palju muud. 
Informatsiooni eelseisvate klubi ürituste 
kohta saab telefonil 645 7704. Samal tele-
fonil saate registreerida ka teid huvitavale 
üritusele.

Ruslana Veber
Tallinna Linna-
volikogu liige, 
Lasnamäe linnaosa 
halduskogu hari-
dus- ja kultuuriko-
misjoni juhataja 
  

Valimised on oma olemuselt alati võitlus. 
Kuid idee poolest peab see olema arvamus-
te, argumentide, programmide võitluseks. 
Käesolevat valimiskampaaniat viiakse läbi 
täiesti ebanormaalses atmosfääris. Tallinna 
linnavõimu oponendid peavad tõelist sõda 
keskerakondlaste vastu tervikuna ning 
linnapea Edgar Savisaare vastu isiklikult. 
Meie oponendid kasutavad igasuguseid 
inetuid meetmeid ning üritavad uuesti läbi 
mängida „vene kaarti“, kutsudes üles Eesti 
valijaid „ühinema ühise vaenlase vastu“. 
Piisav on meelde tuletada Tallinna linnapea 
kandidaadi härra Helme ütlusi, kelle vali-
misprogrammiks on venekeelsete koolide, 
lasteaedade ning avalike asutuste teenuste  
hävitamine linnas. Mulle, kui 45-aastase 

töökogemusega õpetajale on valus ning 
eelkõige piinlik paljude Eesti poliitikute 
pärast, kes elades juba ХХI sajandil, ei 
oska pidada võimuvõitlust tsiviliseeritult. 
Nende aastate jooksul, mil keskerakond-
lased tegelevad Tallinna juhtimisega on 
inimeste jaoks tehtud palju kasulikku: 
pensionilisa, tasuta ühistransport, erinevad 
toetused lasterikastele ning materiaalselt 
vähekindlustatud peredele, lisatasud koo-
lide ja lasteaedade pedagoogidele, huvi-
koolide ja spordiringide finantstoetus, uute 
töökohtade loomine, munitsipaalkorterite 
ehitus ja palju muud.  
Inimesed tunnevad ja hindavad seda hoolt. 
Keskerakondlased kavatsevad ka edaspidi 
aidata kaasa linnaelanike elu parandamise-
le. Kuid kas neile antakse võimalus seda 
teostada? See sõltub juba meist, meie poolt 
valimistel antud toetusest Keskerakonna 
kandidaatidele. Loodan väga meie valijate 
tervele mõistusele ning olen kindel, et nad 
ei luba hävitada kõike seda head ja kasulik-
ku, mis on keskerakondlaste poolt tehtud. 
Me peame ühinema, et mitte lasta võimule 
selliseid vastutustundetuid inimesi nagu 
Kross, Helme või Randpere. 

Lasnamäe Noortekeskus koostöös Lasnamäe 
Linnaosa Valitsusega kuulutab välja „Minu 

Lasnamäe“ fotokonkursi.

Osalemiseks fotokonkursil:
• ühinege meie grupiga facebookis (Lasnamäe Noortekeskus) 
• jagage uudist sõpradele
• saatke enda pilte aadressile: lasnamäe@noortekeskus.ee

Konkursi reeglid:
• Vastu võetakse digitaalsed fotod JPEG-formaadis
• Minimaalne pildi suurus 100*100 px.
• Pildi temaatika peab olema seotud Lasnamäe linnaosaga
• Fotosid võetakse vastu 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2013 a.
• Konkursist kokkuvõtte tegemine hiljemalt 11. novembril 2013 a.
• Fotode arv ühelt osalejalt kuni 3 tk.

Fotokonkursi võitjate auhinnad:
• Parimatest töödest tehakse fotonäitus  Lasnamäe Linnaosa Valitsuses
• Parimaid töid kasutatakse 2014-2015 aasta Lasnamäe linnaosa kalendris
• 3 võitjat saavad väärtuslikud auhinnad

Ootame osalema kõiki Tallinna elanikke! 

Ebakorrektsete isikuandmete esitamisel, autoriõiguste rikkumisel jms puhul 
kõrvaldatakse osaleja pildid konkursilt. Korraldajal on õigus teha tingimustes 
muudatusi, kõrvaldada osalejaid või töid ilma eelneva teatamiseta. Korraldajal on 
õigus avaldada konkursile esitatud  pilte trükiajakirjanduses või meedias.

Lisainfot ja küsimusi konkursil osalemise kohta on võimalik esitada e-posti 
aadresil  lasnamäe@noortekeskus.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

25. novembril ja 27. novembril algusega kell 15.00 toimuvad 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54, Tallinn) 
korteriühistute infopäevad.
Infopäevad on jaotatud kahele päevale. 25. novembril vene 
keeles ja 27. novembril eesti keeles.

Päevakord:
1. E-arved (Swedbank AS)
2. Korteriühistu revisjon (MTÜ Revident)

Palume aktiivset osavõttu! 

Uuenenud Kesklinna Raua tänava saun 
ootab taas oma külastajaid 
9. oktoobril avati põhjaliku renoveeri-
mistöö tulemusel tundmatuseni muutu-
nud kesklinnas asuv Raua saun. Kõik 
Lasnamäe linnaosa saunahuvilised on 
oodatud avastama uue sauna mõnusid 
ning kaasaaegseid võimalusi.
Lisaks tavasaunale ja tunnisaunale on või-
malik nüüd kasutada ka tunniduši teenust. 
Peagi hakatakse pakkuma ka sauna juurde 
sobivaid tugiteenuseid - pesumaja, keemi-
line puhastus, juuksur jne. 
Raua saun on alati olnud üks populaarse-
maid ja taskukohasemaid linnarahva pese-

miskohti ning selline traditsioon jätkub ka 
edaspidi. Täispileti hind on 5 eurot ning 
pensionäridele 3 eurot.

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

OKTOObRIKUU ÜRITUSEd
16.10 kell 18.00 Noorteüritus KVN. Tasuta. 
17.10 kell 18.00 Noored estraadil. Tasuta. 
18.10 kell 19.00 Loomingukeskus Aplaus 25. 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
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€ / inimene

Näitus:
10.09 - 20.10 “Mulle meeldib teater”. Lindakivi lasteaia laste ja ART STUDIO GALLOX maalide ja käsitöö 
ühisnäitus.

Rein Vinni
MRP Linnaliinid 
AS juhataja

Oma ligi 120 000 
elanikuga on Las-
namäe suurem Tar-
tust. Ometi ei suhtu 
vedajad Lasnamäe 
potentsiaali tõsiselt. 

Millega seletada tõika, et Rakverre, Koht-
la-Järvele või Narva sõita sooviv bussi-
reisija peab kaugliini bussile istumiseks 
sõitma esmalt Kesklinna, sest Peterburi 
maantee kaudu Virumaale suunduvad au-

tobussid mööduvad Lasnamäest peatuma-
ta. Ometi oleks igati mõistlik, et kaugsõi-
dubussid võtaksid Lasnamäe reisijad peale 
kodu lähedalt. See hoiaks kokku lasnamäe-
laste aega ning muudaks Virumaale sõidu 
märksa mugavamaks. Klientide nappust 
pole bussifirmadel tarvis karta. Küllap li-
saks võimalus kodu lähedal bussile istuda 
sõita soovijaid veelgi. 
Mõtet luua Lasnamäele kaugsõidubusside 
peatus koos piletimüügi terminaliga, olen 
juba arutanud nii bussifirma Sebe juhtkon-
naga kui ka Tallinna Transpordiameti spet-
sialistidega. Sobivaks kohaks on Mustaki-
vi bussipeatus, mis vajaks vaid väikest üm-

berehitust ning mugavama ootepaviljoni ja 
piletiautomaadi paigaldamist. Kavandatu 
elluviimine ei tohiks jääda venima. Sood-
satel tingimustel võiks peatuse väljaehita-
mine alata juba järgmisel aastal. 
Head lugejad, kes soovid Lasnamäe trans-
pordikorralduse osas minuga oma mõtteid 
jagada, ootan teie asjakohaseid soovitusi 
meilil 49Liin@gmail.com Eelkõige ootan 
arvamusi kaugsõidubusside peatuse vaja-
duse ning asukoha suhtes, ent mind huvita-
vad ka ettepanekud Lasnamäe bussiliinide 
logistika parandamiseks. Teie arvamused 
aitavad mul paremini seista Lasnamäe 
ühistranspordi kaasajastamise eest.
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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 7730. 
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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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

KUULUTUSED
Keha trimmi: www.olimp.ee

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

KAARdId ENNUSTAVAd Tel. 900 1727, 24H, 
h.1,09 €/min

Arvuti probleemide lahendamine tel. 5647 7487

Groma Security OÜ  pakub tööd turvatöötajatele 
Tallinnas. Info telefonil 5033 532

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

JAAN KIRSIPUU RATTAKOOL
KUTSUME TREENINGUTELE UUSI ÕPILASI 

Treeningutes sisalduvad ka ujumine, 
uisutamine, suusatamine ja pallimängud

TREENINGUD ALGAJATELE  E, N 17.00

PIRITA VELODROOM  RUMMU TEE 3
TEL. 569 434 60   WWW.CFC.EE   info@cfc.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

Securitas on turvavaldkonna
teadmiste liider. Kõikjal väikestest 
kauplustest lennujaamadeni tagavad 
meie 295 000 töötajat Teie turvalisust.

Rahvusvaheline turvaettevõte 
SECURITAS EESTI AS pakub tööd 

TURVATÖÖTAJATELE 
erinevatel kaubandus- ja tööstusobjektidel Tallinnas ja Harjumaal 
 
Tööülesandeks on turvalisuse tagamine kliendi objektil. 
Nõutav  vanus vähemalt 19 aastat, põhiharidus, suhtlustasemel eesti keele oskus, 
kohtulikult karistamata. 
Pakume TASUTA treenimisvõimalusi, turvatöötaja kvalifikatsiooni omandamist 
(siduvusaeg 12 kuud) ja vormiriietust. 
Lisaks paindlikku töögraafiku ja töötamist ka osaajaga. 

Lisainfo ning kandideerimine: 

Suur-Sõjamäe 44/46, Tallinn 
Tel: 613 9273 – personalispetsialist Pille Juhkov 
E-post: personal@securitas.ee 
www.securitas.ee Everyday heroes. Every day.

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.

tel: +372 51 78 773 
info@autoosa.ee 
www.autoosa.ee

Laupäeval 2.novembril kell 13.00Laupäeval 2.novembril 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!

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!

Soovid ettevõttele 
rohkem kliente?

Tutvusta ettevõtet 
Lasnamäe elanikele ja

telli reklaam või reakuulutus
Lasnamäe Lehes!

Reakuulutus ( eesti või vene keeles )
1 rida (48 tähemärki) hind  3 €
raamis 69 x 10mm, hind    9 €
Reklaam
1/48 lk 69 x 30 mm, hind  25 €
1/32 lk 69 x 46 mm, hind  41 €

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



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

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! 

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

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 



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

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

Parim põhjamaises kliimas
Oktoobris on kõikidele tellijatele hinnasoodustus -15%

Klaasime rõdusid ja terrasse, valmistame kvaliteetseid 
klaasvarikatuseid ning terrassi ja rõdupiirdeid. Aastaringselt.
Tallinn, Valdeku 132. Tel 6599 240. E-post klaasium@malmerk.ee
Tartu, Tähe 114. Tel 7360 041. E-post tartu@malmerk.ee
Pärnu, Turba 27. Tel 6801 662. E-post klaasium@malmerk.ee www.malmerkklaasium.ee

 

    



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

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist


