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Lasnamäe Leht
Lasnamäel toimus 
ülelinnaline koolieelikute 
etlemiskonkurss „Eesti 
keele kaunis kõla“

Häirekeskuse ja päästeameti Tallinna ühishoone sai nurgakivi

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

3. märtsil paigaldati nurgakivi Tallinna 
Lasnamäe linnaossa (aadressil Osmus-
saare tee 2) rajatavale häirekeskuse ja 
päästeameti Tallinna hoonetekomplek-
sile.

Pidulikul nurgakivi asetamise tseremoo-
nial osalenud Tallinna abilinnapea Kalle 
Klandorfi sõnul on tallinlastel hea meel, 
et häirekeskuse ja päästeameti ühishoone 
ehituseks valiti pealinna suurimas linna-
osas asuv krunt. „Lasnamäe linnaosas elab 
ligi neljandik linlastest, kus päästekoman-
do olemasolu on hädavajalik,“ ütles Klan-
dorf. „Uue keskuse vaieldamatuks eeliseks 
on hea liiklusühendus kogu linnaga, mille 
tagavad Peterburi tee koos hiljuti valminud 
Ülemiste liiklussõlmega ning Laagna tee.“

Riigi Kinnisvara AS sõlmis möödunud 

27. veebruaril toimus Tallinna Paekaare 
lasteaias üheteistkümnendat korda kor-
raldatava ülelinnalise koolieelikute etle-
miskonkursi „Eesti keele kaunis kõla“ 
Lasnamäe eelvoor.
Traditsiooniliselt võtsid üritusest osa Las-
namäe lasteaedade esindajad. Iga osalev 
koolieelik esines kahe luuletusega. Tänavu 
võttis osa 23 last kaheteistkümnest Lasna-
mäe lasteaiast ja Laagna lasteaed-põhikoo-
list. Konkursi žürii valis välja 3 parimat 
etlejat, kes esindavad linnaosa etlemis-
konkursi lõppvoorus. Lasnamäe linnaosa 
etlejateks on Tristan Teng, Liisa Saarma ja 
Juta Jõeäär.
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaa-
nus Riibe sõnul näitab suur osalejate hulk 
ja pikk ürituse traditsioon, et Eesti luule on 
populaarsem üha varasemas eas.

Tulevased üritused 
Lasnamäel: 
26.03 kell 15.00    
KÜ Infopäev (LLOV saalis);

30.03 kell 11.00    
Lastepäev (KK Lindakivi);

11.04 kell 13.00    
Teekohtumine (KK Lindakivi);

23.04 kell 20.00    
Jüripäeva tähistamine (Jüriöö park);

25.04 kell 13.00    
Juubilaride õnnitlemine  
(KK Lindakivi).

Rahvusvahelise südamenädala raames 
17.aprillil algusega kl 10:00 toimub 
kepikõnni treening Réne Meimer´i 

(Tallinna Ülikool) juhendamisel Pae 
pargis. Kogunemine on Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse I korruse saalis. 

Eelregistreerimine tel 645 7702.

aasta novembris konsortsiumiga AS Teede 
REV-2, Ramm Ehitus OÜ ja AS Parmeron 
4,4 miljoni euro suuruse lepingu häirekes-
kuse ja päästeameti Tallinna ühishoone 

Lasnamäel toimus suurejooneline 
„Maslenitsa“ pidu

rajamiseks. Kaasaegne ühishoone antakse 
kasutajatele üle 2015. aasta alguses. Kin-
nistule ehitatav hoonekompleks koosneb 
kesksest neljakorruselisest hoonest, mis on 

2. märtsil Lindakivi kultuurikeskuse 
taga asuval väljakul toimus meeleolukas 
„Maslenitsa“ pidu. Kohale tuli üle nel-
ja tuhande inimese ning kõiki külalisi 
ootas helge, mänguline programm, mis 
rõõmustas kogunenuid mitmete tundide 
jooksul.   

Külalisi kostitati vastlakuklite ja kuuma 
teega. Kõik said tantsida üheskoos muinas-

juttudest tuttavate vapustavate tegelastega 
teatrist “Grotesk” ning nautida rahvatant-
su- ja muusikaansamblite “Zlatõe Gorõ”, 
“Kandali”, “Bõlitsa” ja “Kolor” esinemist. 
Aktiivsed huvilised said võtta osa ka kon-
kurssidest ja võita auhindu.

Ürituse lõpus ootas osalejaid traditsioonili-
ne „Maslenitsa“ hernehirmutise põletami-
ne “Hüvasti Maslenitsa!” laulu saatel.

LASNAMÄE VAEGKUUL-
JATE TEABEPÄEV 
kolmapäeval 
09. aprillil 2014

Uued kuulmisabivahendid ja mit-
mesugused vajalikud signaliseerimi-
se ja häire- seadmed kasutamiseks 
tööl ja kodus

Teabepäeva korraldavad:
• LASNAMÄE SOTSIAALKESKUS   
www.lsk.ee    
• KADRIMARDI OÜ   
www.kadrimardi.ee
Kohtume:
Lasnamäe Sotsiaalkeskuses, algusega 
kell 12:00   Killustiku 16, Tallinn 
11414   Info: 5115340

Lasnamäe linnaosa vanem Olga Ivanova osaleb vastlakuklite jagamisel

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe osaleb 
nurgakivi paneku tseremoonial

jagatud funktsionaalselt kolmeks osaks – 
päästeameti Lasnamäe päästekomandoks, 
häirekeskuse töösaaliks ning administrat-
siooni osaks.
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MEELDETULETUS
Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17.10.2002 määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist 
taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra“ punktist 13 ja Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2010 määruse nr 17 „Tallinna teise 

elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ §6 on

eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali (esimese kolme kuu) 
jooksul kinnitama eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid. 

Ülalnimetatud kohustuste mittetäitmisel kustutatakse taotleja eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.

Seoses eeltooduga palume kõiki Lasnamäe linnaosas eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvel olevaid isikuid 
pöörduda hiljemalt 01.04.2014 Lasnamäe Linnaosa Valitsusse aadressil Pallasti tn 54.

Vastuvõtt E 15-18 ja N 10-12

tuba 214, Riina Koppel, telefon 645 7705 (munitsipaaleluruumid ja Tallinna linnale vajalikud töötajad)
tuba 228, Kristi Kelder-Eha, telefon 645 7795 (noored pered)

tuba 110, Kaja Merilaine, telefon 645 7754 (sotsiaaleluruumid)

või

täita Andmete kinnitamise vorm, mis asub Tallinna koduleheküljel aadressil www.tallinn.ee struktuuri Lasnamäe linnaosa, 
„Tallinna teine elamuehitusprogramm“  või „Linnaosa asustamata eluruumid“ all ning seejärel saata vastavale e-maili 

aadressile:
Riina.Koppel@tallinnlv.ee 

Kristi.Kelder-Eha@tallinnlv.ee
Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee

LINNAOSAVANEMA VEERG

Väga varsti, täpsemalt 25. mail, tuleb 
meil valida kuus inimest, kes esinda-
vad Eesti rahva huvisid  Euroopa Liidu 
parlamendis. Just nemad koos oma kol-
leegidega teistest 27-st riigist hakkavad 
kujundama Euroopa Liidu poliitikat 
kõikides sfäärides – alates majandus-
likest küsimustest kuni Euroopa Liidu 
territooriumil elavate inimeste õigusteni 
välja. Sellest, kes ja kuidas saab hääle-
tusest osa võtta, räägime hiljem - vali-
miste eel – hetkel käib ettevalmistus 

hääletuse korraldamisele. Kuid juba praegu teeksin teile ettepaneku suhtuda tähele-
panelikult kõikidesse oma esindajaid Europarlamenti väljapanevatesse poliitilistes-
se jõududesse ning iseseisvate kandidaatide tegevustesse ja lubadustesse, et valida 
25. mail just neid, kes on ka reaalselt valmis ja võimelised kaitsma teie huvisid 
selles üleeuroopalises võimuinstitutsioonis.Seda lihtsal põhjusel, et kui meie ise 
valikut ei tee, siis teeb selle keegi teine ning mitte ilmtingimata meie heaks.

Nüüd aga räägime igapäevastest tegevustest.

Kevadine koristus on täies hoos
Traditsiooniliselt on Lasnamäe elanikel võimalik nimetada talve lõpus oma kandi-
daat „Lume Terminaatori“ tiitlile. Lund sadas sel aastal vaid jaanuaris ning kadus 
kiiresti ära, kuid ka see oli täiesti piisav, et välja selgitada kojamees, kes lõi parimad 
tingimused jalakäijate liikumiseks talveperioodil. Seega saavad Lasnamäe elanikud 
valida kõige paremat lumevastast „võitlejat“ kuni 6. aprillini.

Nüüd on aga täies hoos kevadine tänavate koristus. Eribrigaadid koristavad kõnni-
teedelt ära graniitkillustiku, puhastavad bordüürkivid ja jalakäijate saarekesi teedel, 
pesevad liiklusmärke ja valgusfoore. 

Linnaosa kasvab ja areneb
Meie linnaosa on viimaste aastate jooksul saanud elanikkonnaarvu poolest pealinna 
kõige kiiremini kasvavaks linnaosaks. Kui 2013. aasta 1. jaanuari seisuga  elas 
Lasnamäel 116 490 inimest, siis käesoleva aasta alguseks juba 118 271 inimest. See 
räägib ühest küljest sellest, et meie linnaosas on mugav elada ning teisest küljest 
tuleb teha suuremaid investeeringuid taristu arengusse, elamute ehitusse ning pide-
valt tegelda elu kvaliteedi parandamisega linnaosas.

Eelmisel aastal jõudis lõpuni Ülemiste liiklussõlme ehitus. 680 meetri pikkune tun-
nel ning 150 meetri pikkune sild, mis ühendasid Peterburi maanteed, Tartu maan-
teed ja Järvevana teed ning maandasid oluliselt selle piirkonna liikluspinget. Ehitise 
keerukusest räägib ka asjaolu, et Eesti Betooni Liit nimetas antud liiklussõlme aasta 
parimaks betoonehitiseks.

Uus liiklussõlm lubab kiiresti jõuda Lasnamäelt igasse linnaossa ning on saanud 
üheks põhiteguriks, et ehitada Osmussaare teele uue Turvakeskuse ja Päästeame-
ti hoonete kompleksi. Ning ka linnaosale, kus elab üle neljandiku pealinna kogu 
elanikkonnast, on päästekomando olemasolu lihtsalt hädavajalik. Neljast hoonest 
koosnev kompleks võetakse kasutusele juba 2015. aastal.
 
Ning juba käesoleval aastal jõuab ühele poole Varraku tänaval asuva Jäähalli ehitus. 
Sportlased saavad endale uue väljaku treenimiseks ning võistlusteks, linnaosa ela-
nikud saavad veel ühe võimaluse tegelda spordiga. Jäähalli kõrvale kavandatakse 
ka golfiväljaku ehitamist, mille projekteerimine algab samuti käesoleval aastal.

Traditsioonilised üritused eakatele ja noortele
Linnaosavalitsus jätkab Lasnamäe elanike hulgas populaarseteks saanud regulaar-
sete ürituste korraldamisest. Nendeks on korteriühistutele suunatud infopäevad, 
seenioride kohtumised  „Lindakivi“ keskuses, lastepeod ja palju muid üritusi.

Korteriühistutele suunatud infopäevad toimuvad juba 24. märtsil (vene keeles) ning 
26. märtsil (eesti keeles) linnaosavalitsuse saalis. Sel korral räägime heakorrastami-
sest ja programmist „Hoovid korda“.

Aktiivselt hakkas tööle ka Lasnamäe Sotsiaalkeskus – erinevat laadi üritused toi-
muvad siin igal nädalal: laadad, loengud, infopäevad, sealhulgas ka kuulmisraskus-
tega inimeste jaoks.

Koostöös Punase Ristiga, politseiga ja Maanteeametiga korraldab linnaosavalitsus 
tasuta jalgratturite kursuseid lastele vanuses 10-15 aastat. Noored õpivad selgeks 
liikluseeskirjad ning kursuste lõppedes võivad sooritada jalgrattalubade sõiduek-
sami.

Kuu viimasel pühapäeval oodatakse kõiki lapsi peole Lindakivi kultuurikeskusse. 
Programmist hetkel rääkima ei hakka – ei tahaks üllatust rikkuda, kuid igav ei hak-
ka kindlasti!

Ning lisaks veel midagi meeldivat
Juba pool aastat on möödunud regulaarsete jumalateenistuste algusest Jumalaema 
Kiirestikuulja ikooni kirikus. Kusjuures projektijuhile ja kiriku ehitajale – Vladimir 
Issajevile – anti Eesti Betooni Liidu poolt eriauhind pädeva ja läbimõeldud tööde 
juhtimise eest õigeusu kiriku rajamise käigus. Kuid see ei ole peamine. Põhiline on 
see, et kirik pole kunagi tühi – jumalateenistustele koguneb palju usklikke inimesi, 
kes ootasid pikalt ehituse lõppu. Kuid ka argipäevadel on kirikus palju inimesi, kes 
tulevad, et lihtsalt nautida ilusat templit. See tähendab, et kõik need pikad ehitus-
aastad  polnud ilmaasjata. Ning nüüd on juba võimatu kujutada endale ette Lasna-
mäed ilma Jumalaema Kiirestikuulja ikooni kirikuta.

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud!

Parimad noored müüjad ja kondiitrid õpivad 
Tallinna Teeninduskoolis

Nüüd on meil rohkem võimu otsustada, 
mis Euroopas sünnib

Kutseharidusmessi „Noor meister 2014“ 
07.-08.03.2014. a toimunud kutsevõist-
lustel võitsid Lasnamäel asuva Tallinna 
Teeninduskooli õpilased kolm Noore 
Meistri tiitlit. Müüjate võistlusel saavu-
tati kaks esikohta: gümnaasiumi baa-
sil õppijate arvestuses Alisa Aalbok ja 
töökohapõhise õppe arvestuses Annely 
Kägu. Eriauhinna parima kinkepaken-
di valmistamise eest sai samuti Annely 
Kägu. Kondiitrite võistlusel saavutas 
esikoha Helen Laht.

Tallinna Teeninduskooli kaubanduse eri-
alade juhtivõpetaja Aive Antson on oma 
õpilaste esinemisega Noore Meistri võist-
lustel rahul ja kiidab neid kui aktiivseid 
ja teadmistehimulisi noori. „Võistluse 
harjutamise ajaks varusid tüdrukud aega 
ning tegid ka palju iseseisvat tööd. Võidule 
aitasid kindlasti kaasa oma eriala ja õppe-
tööd väärtustavad hoiakud,“ lisas õpetaja 
Antson.

Müüjate võistluse võitja Alisa Aalboki 

sõnul tõi talle edu kor-
ralik ettevalmistus. Sa-
muti avaldas ta kiitust 
oma õpetajatele, kes teda 
võistluseks aitasid ette 
valmistada. Töökohapõ-
hise õppe arvestuse võidu 
saavutanud Annely Kägu 
pidas oma hea tulemuse 
aluseks just töökogemust.

Müüja eriala on Tallinna 
Teeninduskoolis mugav 
omandada töökohapõhises õppes, nagu 
teeb näiteks üks Noore Meistri tiitli oma-
nikest. 
Töökohapõhine õpe sobib kaubanduses 
töötavatele inimestele, kes pole erialast 
haridust omandanud või see on omanda-
tud aastaid tagasi. Õppetöö koolis toimub 
ühel-kahel päeval nädalas, ülejäänud ajal 
ollakse praktikal oma töökohas.

Parimaks kondiitriks tunnistatud Helen 
Laht ütles, et tema võidu taga on kolm nä-

dalat pingsat tööd ning sõprade, kolleegide 
ja kooli toetus. Tema õpetaja Eha Martma 
kiitis oma õpilast sõnadega: „Helen oli 
võisteldes rahulik, tegi seda, mida plaanis, 
töötas puhtalt ja korrektselt.“

Tallinna Teeninduskoolis saab õppida ko-
kaks, kondiitriks, hotelli-,
majutus- või toitlustusteenindajaks, müü-
jaks, müügiesindajaks või -konsultandiks, 
samuti on võimalik õppida müügikorral-
dust, toiduainete tehnoloogiat.

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Nii nagu muutuvad ajad, muutume ka 
meie. Muutunud on ka mängureeglid: 
Euroopa Parlamendil on nüüd rohkem 
võimu nii Euroopa poliitilise suuna 
muutmiseks kui meie kõigi igapäevaelu 
mõjutavate otsuste tegemiseks. Mõju-
võimsam Euroopa Parlament annab 
meile kõigile suurema jõu ja suuremad 
võimalused probleeme lahendada. Või-
maluse muuta seda, mis muutmist vajab 
ja võimaluse säilitada seda, mida soovi-
me hoida.

Euroopa ees on suured väljakutsed. Nen-
dega silmitsi seista pole lihtne ja see tähen-
dab valikuid. Mõjukam Euroopa Parlament 
kindlustab, et meil, Euroopa kodanikel, on 
nendes valikutes suurem sõnaõigus. Mitte 
ainult siis, kui läheme valimiskastide juur-
de, vaid iga päev.
Euroopa Parlament võtab vastu Euroopa 
seadusi, mis Sind igapäevaselt mõjutavad 
ja otsustab selle üle, kuidas Sinu poolt Eu-
roopa Liidu eelarvesse panustatud raha ku-
lutatakse. Me peame jõudma kokkuleppe-

le, kuidas ELi tulevikus rahastatakse, nõn-
da et see peegeldaks eurooplaste ühiseid 
huvisid. Pärast järgmisi valimisi otsustab 
parlament just nimelt hääletuskabiinis teh-
tud otsuste alusel, kellest saab Euroopa täi-
desaatva võimu juht.

Ajad on teised. Koos on meil nüüd rohkem 
võimu, et viia ellu muutusi.

Euroopa Parlament ja Sina. Koos suudame 
me osaleda, otsustada ja mõjutada.

EUROOPA PARLAMENDI 2014. AASTA VALIMISED

DETAILPLANEERINGUD
Tallinna Linnavalitsus otsustas 12. veeb-
ruari 2014 istungil:
Korraldusega nr 199-k: algatada Lasna-
mäe linnaosas 6,53 ha suurusel maa-alal 
Ülemiste ühisterminali detailplaneerin-
gu koostamine. Detailplaneeringu koos-
tamise eesmärk on maaüksuste jagamise 
ja sihtotstarvete muutmise teel moodustada 
vajalikud  äri- ja transpordimaa sihtots-
tarbega krundid ning määrata ehitusõigus 
Ülemiste ühisterminali ehitamiseks. Li-
saks antakse planeeringus heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline 
lahendus.

1. Detailplaneeringu koostamise korraldaja 
on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aad-
ress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), 
koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (aadress 
Raekoja plats 8, 51004 Tartu) ja detailpla-
neeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus 
(aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).
2. Mitte algatada Ülemiste ühisterminali 
detailplaneeringu keskkonnamõju stra-
teegilist hindamist. 
3. Detailplaneeringu algatamise ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise al-
gatamata jätmise otsusega saab tutvuda 
Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, 
esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja 

neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tal-
linna õigusaktide registris aadressil https://
oigusaktid.tallinn.ee/.
Tallinna Linnavolikogu otsustas 06. 
märtsi 2014 istungil: 
Otsusega nr 31:  tunnistada osali-
selt kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 
13. veebruari 2008 korraldusega nr 214k 
kehtestatud „Raadiku tn 8 kinnistu de-
tailplaneering” Raadiku tn 8c kinnistu 
(positsioon 4) osas.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallin-
na planeeringute registris http://tpr.tallinn.
ee/tpr/
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LINNAOSAVANEMA ASETÄITJATE RUBRIIK

Sotsiaalvaldkonda hakkab Lasnamäel 
koordineerima teine linnaosa vanema asetäitja

MTA tuletab meelde: 
Meie Tallinna teenindussaal asub uues kohas

Korterelamu kompleksrenoveerimine

Spordipüha Arbu lasteaias

kutakse osalejatele kehakinnitust. Ootame 
kõiki linnaelanikke ja korteriühistuid Hea-
korrakuu sündmustest osa võtma!

Lasnamäel tähistatakse Jüriöö ülestõu-
su aastapäeva

23. aprillil möödub ülestõusust 671 aastat. 
Linnaosale on see ajalooline sündmus olu-
line just seetõttu, et 13. mail 1343. aastal 
toimus Lasnamäe veerul Sõjamäe lahing, 
kus erinevatel hinnangutel kaotas elu um-
bes 3000 eestlast. Liivi ordu ja eestlaste 
maleva vahel toimunud lahingu paika ha-
kati rahvasuus nimetama Sõjamäeks, mis 
praegu on linnaosas asuv asum.

Tänaseks on Jüriöö pargist kujunenud 
ajalooliine paik, kus tähistatakse mitmeid 
Eesti traditsioone ja tähtpäevi.
Kutsume kõiki inimesi 23. aprillil Jüriöö 
parki. Külalisi ootab elamusterohke üritus: 
võidutuli saabub hobustel, aupaukudega 
süüdatakse lõke, taustaks mängib orkester 
ning piduliku tseremoonia järel pakutakse 
kõikidele külalistele traditsioonilist sõduri-
suppi ja kuuma teed.

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Kevad on aeg, mil hakatakse värskest ko-
gutud energiast kavandama tulevikku ning 
viima lõpule varem alustatut. Lähikuudel 
meie linnaosas on plaanis korraldada palju 
mitmekülgseid tegevusi, mis on suunatud 
linnaosa territooriumi korrastamisele kui 
ka tähtpäevade tähistamisele. Kõik huvili-
sed saavad meid eesootavatest sündmustest 
ka ise aktiivselt osa võtta.

Hoiame linnaosa puhtana

Käesoleval aastal jäi meie talv lühikeseks 
ja lumevaeseks ning kevad on kohe- kohe 
saabumas. Alates 21. aprillist kuni 17. mai-
ni Tallinnas toimuva traditsioonilise Hea-
korrakuu kampaania käigus saab iga elanik 

anda oma panuse, et kaotada Lasnamäel 
talve jäljed, mis lume sulades välja ilmu-
sid. Vaja on lahti saada kogunenud prahist, 
teha korda haljasalad, likvideerida kellegi 
poolt kokku kantud prügihunnikud, eemal-
dada graffiti jne. Täieliku ülevaate kõigist 
Heakorrakuusse kavandatud tegevustest 
leiate Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kodu-
lehelt www.tallinn.ee/lasnamae.

Heakorrakuuks valmistumise raames on 
Lasnamäe Linnaosa Valitsus koos Tallin-
na Munitsipaalpolitsei Ameti ja politseiga 
korraldanud ühisreide, mille käigus kaar-
distati linnatänavatel ja avalikes parklates 
paiknevad autoromud ja pikemaajaliselt 
seisnud sõidukid. Antud tegevuse eesmär-
giks on autoromude ja mahajäetud autode 
teisaldamine ja seeläbi linna üldilme pa-
randamine juba Heakorrakuuks.

10. mail, Euroopa koristuspäeval on kavas 
korraldada igas linnaosas koristustalgud ja 
selle ürituse raames koristame meie Las-
namäe linnaosas Pirita maastikukaitseala 
(Hooldekodu ja Priisle tee ristil). Talgu-
päev algab kell 11.00 ja päeva lõpus pa-

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

24. märtsil ja 26. märtsil algusega kell 15.00 toimuvad Las-
namäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54, Tallinn) Korte-
riühistute infopäevad.
Infopäevad on jaotatud kahele päevale: 24. märtsil vene keeles ja 26. märtsil 
eesti keeles.

Päevakord:

1. Heakorrakuu (Tallinna Keskkonnaamet)
2. „Hoovid korda“ projekt (Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

Palume aktiivset osavõttu!

Lasnamäel toimub Heakorrakuu 
raames ohtlike jäätmete kogumisreid 
pühapäeval 27. aprillil  2014

Lasnamäe peatuste kohad
10.00 – 10.15     Katleri 5 esisel platsil
10.35 – 10.55     Läänemere 66 ja 72 vahelisel platsil
11.15 – 11.35     Ümera 54 ees
11.50 – 12.05     Kärberi 4 juures
12.25 – 12.40     Virbi 20 ja 22 vahelisel alal
13.00 – 13.20     Punane 63 ja 65 esisel asfaldiplatsil 
13.40 – 14.00     Uuslinna 4 ja 10 vaheline ala

ELANIKELT VASTUVÕETAVATE OHTLIKE JÄÄTMETE NIMEKIRI
• Pliiakud, leelisakud
• Patareid ja väikeakud
• Akuhape
• Ravimid
• Vanad värvid, lakid, lahustid
• Õli ja kütusefiltrid
• Aiandusmürgid, foto- ja muud olmekemikaalid
• Elavhõbedat sisaldavad jäätmed, sh elavhõbedalambid
• Elektri- ja elektroonikajäätmed (vana kodutehnika)

Alates 25. 02. 2014. a töötab Lasnamäe 
linnaosavanema asetäitjana sotsiaalkü-
simustes Mart Aare. Majandusmagistri 
haridusega uuel asetäitjal on varasemalt 
olnud tihe kokkupuude kohalike omava-

litsuste tööga. Hr. Aare on töötanud Nar-
va abilinnapeana, on võtnud osa Tallinna 
linna juhtimisest linnavolinikuna ja hal-
duskogu liikmena. Enne uude ametisse 
kinnitamist on linnaosavanema asetäitja 
tegelenud ärijuhtimisega kindlustussekto-
ris ja eraettevõtluses.

Mart Aare sõnul on uues ametis tähtis jõu-
da iga linnaosa elanikuni, kes vajab abi, et 
oma igapäevase eluga toime tulla.

„Midagi pole parata, riigi viimase aas-
takümne majanduspoliitika tulemusena 
on elanikkonna vaesumine võtnud lausa 
katastroofilised mõõtmed. Meie õigus-

kantsleri andmeil elab Eestis üle 200 000 
inimese, kellel on endale igapäevase toidu 
tagamisega raskusi, neist 63 000 on lapsed. 
Tallinna linn on hullema ärahoidmiseks 
kõvasti pingutanud ja  tänu linna sotsiaal-
poliitikale, täiendavatele sotsiaaltoetustele, 
mida makstakse otse linnaeelarvest, ja häs-
ti toimivale sotsiaalhoolekandele ei peaks 
tühja kõhtu keegi kannatama. Majandus-
kriisi ajal töö kaotanud inimesed on loode-
tavasti kõige raskemad ajad üle elanud ja 
nüüd tuleb üha rohkem tähelepanu pöörata 
sellele, kuidas aidata linnaosa töövõimeli-
ne elanikkond tagasi tööturule“, sõnas lin-
naosavanema asetäitja, keskerakonna liige 
Mart Aare. 

Julia Timerbulatova
Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse nõunik 

Veebruari infopäeval esinesid KÜ Sõpruse 
202 esindajad, Konvil ja Profener, kes rää-
kisid korterelamu kompleksrenoveerimise 
plussidest.

Kuhu kaob soojus ning kuidas see tagasi 
saada?

Eestis selle põhjamaadele tüüpilise kliima-
ga veedab inimene siseruumides kuni 90% 
oma ajast. Head enesetunnet soodustab 
tervisliku ja mugava sisekliima olemasolu 
ruumides, mis luuakse kütte- ja ventilat-
sioonisüsteemide poolt.

Eestimaa hooned ei ole enamuses energi-
aefektiivsed – kui siinsetes korterelamus-
tes moodustab aastane keskmine soojuse 
tarbimine 250 kVtt/m2, siis naaberriikides, 
näiteks Soomes või Rootsis, ei ületa see 
maht 150 kVtt/m2. 

On teada, et suurem osa soojusest kaob 
majaseinte kaudu. Ventilatsiooni roll soo-
juse kadus moodustab 20-30%, akende 
halb olukord võib viia isegi suuremate ka-
dudeni, katuse kaudu kaotatakse 10 %-st 
kuni 20 %-ni soojusenergiat.

Energiasääst Sõpruse pst. 202 aadressil 
asuva maja kompleksrenoveerimise näi-
tel
Maja kompleksrenoveerimine teostati 
2012-2013. aastal, projekti maksumus oli 
ligikaudu 2 062 000 eurot, sellest 721 600 
eurot –SA KreDex toetus (hetkeseisuga on 
see toetuse suurim maht Eestis). Krediidi 
teenindamise tasu moodustab 0,93 eurot/
m2.
Tööde käigus soojendati maja fassaad ja 
katus terve hoone perimeetri ulatuses, va-
hetati ära kõik hoone aknad (aknad olid 
paigaldatud küttega samale tasemele). 
Samuti oli teostatud ka küttesüsteemi re-
noveerimine: paigaldati uued radiaatorid 
koos integreeritud värske õhu ventiilidega. 
Küttesüsteem oli varustatud soojuse tarbi-
mise individuaalse arvestuse süsteemiga. 
Hoones töötab tsentraalse ventilatsiooni 
süsteem soojuse tagastusega, mille võim-
sus on 120 kVt. Renoveerimise tulemuseks 
on ka hoone eluea pikendamine, kuna kõik 
maja põhilised konstruktsioonid olid kaits-
tud ilmaolude hävitava mõju eest. 
Maja energiaauditi kalkulatsioonide poolt 
prognoositav energiasäästlikkus moodus-
tab ligikaudu 65%. Reaalne sääst võrreldes 
näiteks samade kuudega enne teostatud 
renoveerimist moodustas oktoobris 2013 – 
69%  ning jaanuaris 2014 – 56%.
Mais plaanib Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
külastada  koos korteriühistute esinda-
jatega Sõpruse pst. 202 aadressil asuvat 
täielikult renoveeritud maja. Oma soovist 
osaleda ekskursioonil võib teatada e-posti 
aadressil: julia.timerbulatova@tallinnlv.ee 

6. märtsil kogunesid Arbu lasteaia kau-
nistatud territooriumile Tallinna seitsme 
lasteaia – Arbu, Allika, Loitsu, Laagna, 
Rukkilill, Ümera, Liikuri ja Lindakivi 
– tervislikku eluviisi edendavad noored 
sportlased.  

Olümpiamarsi saatel ilmus koos lastega 
lasteaia staadionile Eestimaa kangelane 
Kalevipoeg ning Olümpiamängude tule 
toimetasid kohale 2014. aasta Olümpia-
mängude talismanid: Jääkaru, Leopard ja 
Jänes. Olümpiamängud kuulutas avatuks, 
süütas olümpiatule ning õnnitles lapsi 
spordipüha puhul aukülaline – Tallinna 
aselinnapea Mihhail Kõlvart.
Peale lühikest soojendust asusid võistkon-

nad stardijoonele. Võistlused koosnesid 
mitmest erinevast teatejooksust, spordi- 
ning liikumismängudest. Lasteaia igas nur-
gas valitses võistluste ajal lõbus ja õnnelik 
meeleolu. Laste jaoks üheks oluliseks ja 
meeldejäävaks sündmuseks sai kindlasti 
nende elu esimene intervjuu. Võistluste 
lõppedes taastasid noored sportlased oma 

Möödunud aasta lõpust teenindab 
maksu- ja tolliamet oma kliente Üle-
miste City ärilinnakus asuvas teenin-
dussaalis aadressil Lõõtsa 8a, 15176 
Tallinn

Uus teenindussaal asub Ülemiste City 
ärilinnakus, Valukoja ja Lõõtsa tänavate 
nurgal asuva kolmiktornide kompleksi 
keskmises tornis. Tähele tuleb panna, et 
sissepääs teenindussaali asub Valukoja 
tänaval, kus see on selgelt ka maksu- ja 
tolliameti sildiga tähistatud.

Tulles teenindussaali autoga, on võimalik 
parkida lähiümbruses asuvas kahes erine-
vas parkimistsoonis – tänavaäärsed par-

kimiskohad asuvad tsoonis „EP35“, kus 
parkimine on tasuline esimesest minutist. 
Pikemaks parkimiseks on mugav kasu-
tada suuri parklaid, mis on parkimist-
soon „EP90,“ kus saab parkimiskellaga 
2h tasuta parkida. Parkimisvõimalused 
ja MTA asukoht on kujutatud manuses 
oleval pildil, kus MTA teenindussaa-
li asukoht on märgitud punase täpiga. 
 
Läbi Ülemiste City sõidab ka viis bussi-
liini: 45, 7, 15, 65 ja Ülemiste City buss. 
Lähimad bussipeatused on Lõõtsa ja Dvi-
gateli. 

Jalutuskäigu kaugusel on ka Ülemiste 
rongipeatus ning Tallinna Lennujaam.

jõude tervisliku vitamiiniteega.
Spordipüha sai väga eredaks ja lõbusaks 
ning auhindadeks olid lisaks karikatele, 
diplomitele ja kuldmedalitele ka hea tuju, 
spordisaavutused ja uued sõbrad.

Arbu lasteaja õppealajuhataja
Galina Jaremtšuk
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LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee

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

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 632 1062 / 5302 3534, www.lindakivi.ee

Märtsi ja aprillikuu üritused:
26.03 ja 27.03. kell 12.00 ja 17.00 Rahvusvaheline festival Tallinn-Fest. Tasuta.
28.03 kell 14.00 ja 18.00 Rahvusvaheline festival Tallinn-Fest. Tasuta.
29.03 kell 12.00 Teatripäev lastele. Pilet 2€ 
29.03 kell 19.00 XI Rahvusvaheline loomingukollektiivide festival Nooruse Planeet. Sissepääs tasuta. 
30.03 kell 18.00 Noorteüritus KVN. Pilet 3€
06.04 kell 12.00 Kontsert „Naljakuu aprill!” Pilet 2€
06.04 kell 16.00 Albert Stepanjani tervisepäev. Sissepääs tasuta.
13.04 kell 18.00 Noorteüritus KVN. Pilet 3€ 
19.04 kell 15.00 Festival „Narva kevad”. Sissepääs tasuta.
19.04 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€
20.04 kell 13.00 Festival „Narva kevad. Sissepääs tasuta.
26.04 kell 12.00 ”Dance Talent 2014.” Pilet 5€
26.04 kell 16.00 Estraadikool „MAESTRO” kevadshow. Pilet 5€                                                                                                                                             
26.04 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. Pilet 4€
27.04 kell 18.00 Noorteüritus KVN. Pilet 3€ 

Näitused:
11.03 - 31.03 Sergei Volotšajevi graafika „Must ja valge”
01.04 - 15.04 Kultuuriselts Pritšudje kunstinäitus “Peipsimaa motiivid”

Pensionilisa soodustused aitavad eakatel 
tervise ja kodu korras hoida

Tallinnas on tulekul Invamess 2014

Rahvusvaheline 
projektikohtumine andis uusi 
oskusi ja kogemusi

Lasnamäel toimusid aeroobika 
„MISSI ja MISTERI“ võistlused

Märtsikuu esimesel nädalal (3.-7. märtsil 
2014) korraldas Tallinna Sikupilli Kesk-
kool Nordplus Juniori programmi toetu-
sel CREARE projektikohtumise nädala, 
millel osalesid lisaks oma kooli õpilastele 
ka Islandi ja Norra keskkoolinoored.

CREARE (moodustub sõnadest creativity 
ja recyclying) projekti peamine eesmärk oli 
tõsta õpilaste teadlikkust tänapäeva ühis-
konnast Põhjamaades ja laiemalt kogu Eu-
roopas. Samuti arendati erinevate tegevuste 
kaudu õpilaste loovust, ettevõtlikkust, tõs-
teti õpimotivatsiooni ning teadlikkust kesk-
konnasõbralikust tarbimisest.

Kolme riigi ja kooli vahelised projektikoh-
tumised on toimunud ka kahel varasemal 
aastal, mil Tallinna, Reykjaviki ja Mo i 
Rana keskkooliõpilased on erinevates töö-
tubades tutvunud metalli ja tekstiili kasu-
tusvõimalustega.

Käesoleval aastal Tallinnas toimunud pro-
jektikohtumisel keskenduti vanapaberi ka-
sutusvõimalustele 36 õpilast said võimalu-
se kaasõpilaste juhendamisel õppida mõne 
põneva taaskasutatud pabereseme valmis-
tamist, valmistati ajalehest korve ning nn. 
lõputööna kirjutati rahvusvahelistes rühma-
des lühinäidendike, mille tarbeks valmistati 
ka vanapaberist kostüümid. Õpilaste mõtte-
lennu tulemusena valminud lühinäidendites 

võisid pealtvaatajad ära tunda Juliad-Rome-
od, Punamütsikese ja hundi, Norra trolli ja 
teisi raamatutegelasi.

Projektikohtumise nädala jooksul tutvu-
ti kohalikest vaatamisväärsustest Tallinna 
vanalinnaga, kus käidi ka uisutamas, tehti 
jalutuskäik Kadriorgu ja külastati Kumut, 
sõideti Läänemaa metsa retkele, kus juhen-
dajaiks olid Nõva looduskeskuse giidid ja 
avastati Padise kloostri varemete sopilisi 
käike.

Kohtumisel osalenud õpilased hindasid 
lisaks Eestis õpitule ja nähtule ka saadud 
uusi sõprussidemeid teiste Põhjamaade õpi-
lastega. Mitmed õpilased lubasid omavahel 
edaspidigi kontakti hoida ja üksteisele külla 
sõita.

CREARE projektinädala korraldanud 
meeskond soovib tänada kõiki õpilasi, lap-
sevanemaid ja kolleege, kes aitasid pro-
jektikohtumiseks vanapaberit koguda ning 
võõrustasid külalisõpilasi oma kodudes. 
Projektikohtumise lõpus antud kirjalikus ta-
gasisides hindasid islandi ja norra õpilased 
väga kõrgelt eesti perede külalislahkust ja 
hoolivust võõrustajatena.

Helis Rosin,
Tallinna Sikupilli Keskkooli 
arendusjuht

Veebruarikuu viimasel päeval toimusid 
meie koolis järjekordsed Lasnamäe lin-
naosa koolidele korraldatavad aeroobi-
kavõistlused.

Võistlustel osalesid 1.-5. klassi õpilased, 
kokku 104 võimlejat, neist 60 tüdrukut 
ja 44 poissi. Koolid oli esindatud igast 
vanusest kolme kuni nelja poisi ja nelja 
tüdrukuga. Kohtunike-hindajatena tegut-
sesid Kuristiku Gümnaasiumi abiturien-
did ja teiste koolide esindajad – õpilased 
ja õpetajad. Seekord oli palutud võistluse 
ettenäitajaks lisaks meie kooli parimatele 
professionaalne aeroobikatreener Olga 
Grabovskaja. Kogu võistluste läbiviimi-
se eest vastutasid meie kooli abituriendid, 
kes said oma ülesandega hästi hakkama. 
Ilusat vaheldust võistluste vaheaegadel 
pakkus oma esinemiskavaga „Välk ja 
Pauk“ 8.a klassi õpilased Lauret Uustalu 
ja Kreete-K. Pleiats. Võistluste võitjaks 
tuli Kuristiku Gümnaasium, teise koha 
vääriliselt esinesid Lasnamäe Üldgümnaa-
sium ja kolmanda koha saavutas Sikupilli 
Keskkool. Võistlustel osales Laagna Güm-
naasium 3. Ja 4. klassi õpilastega. Kahjuks 
päev enne võistlusi haigestusid enamus 
Läänemere Gümnaasiumi võistlejaid ja 
ei saanud võistelda. Võitjaid autasustati 

medali ning eriauhinnaga ja võistlejad said 
kaasa parimad soovid edaspidiseks. Suur 
tänu Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, osa-
lejatele koolidele, meie kooli töötajatele, 
kohtunikele, võistlejatele, ettenäitajatele ja 
pealtvaatajatele oma panuse andmise eest 
võistluse heaks kordaminekuks.

Liidia Kuusksalu
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keha-
lise kasvatuse õpetaja

Mullu alustas linn koostööd Euroaptee-
giga, kes pakkus eakatele pensionilisana 
soodsamalt apteegikaupu. Tänavu on li-
sandunud järgmised uued koostööpartne-
reid, kelle kaubad ja teenused on eakatele 
tallinlastele samuti soodsamad:

1. Prillipood
Fortuna Optika prillipood asub Solarise kes-
kuses, Estonia pst 9, koduleht http://optium-
grupp.ee/fortuna-optika, kuid Tallinna pen-
sionilisa saajad saavad soodustust ka Tartu, 
Narva, Jõhvi ja Viljandi Fortuna Optika pril-
lipoodides.
Kauplus pakub pensionilisa saajatele kind-
lana hoitud soodushinnaga prille. Näiteks 
prilliraamid pluss tavalised kõvapinnaga 
plastikklaasid maksavad 29 eurot, progres-
seeruvate klaasidega prillide hinnad on olene-
valt raamidest ja klaasidest 76 või 95 eurot. 
Muudele kaupadele-teenustele kehtib Fortuna 
Optika prillipoodides 15%-line soodustus.
2. Apteegid
Euroapteekides ja Südameapteekides käsi-
müügiravimitele ja muudele apteegikaupade-
le 10-protsendiline soodustus kuni 5 euro ula-
tuses kalendrikuus, mis ei kehti soodustusega 
retseptiravimitele.
Euroapteegid
Kesklinn: Narva mnt 2, Tartu mnt 49, Vaba-
duse väljak 10
Põhja-Tallinn: Telliskivi 61, Kopli 35b, Põhja 
pst 17
Mustamäe: Sütiste tee 28, Sõpruse pst 171, 
Kiili 16, Vilde tee 75/77
Kristiine: Nõmme tee 23, Mustamäe tee 8
Lasnamäe: Pae 76, Ümera tee 3, Linnamäe 
tee 61, P. Pinna 21, Smuuli tee 9
Haabersti: Õismäe tee 46, Õismäe tee 88
Nõmme: Valdeku 114, Pärnu mnt 338b, Pärnu 
mnt 238 (Järve keskuse apteek)

Südameapteegid
Kesklinn: Tõnismägi 5, Ravi 27 , Lastekodu 
6, Lootsi 7 (Norde Centrum), Tartu mnt 87 
(Sikupilli keskus)
Põhja-Tallinn: Ädala 1
Mustamäe: Sõpruse pst 211, Sõpruse pst 201 
(Magistrali keskus), Sõpruse pst 174/176 
Mustamäe tee 16
Kristiine: Pärnu mnt 104 (Magdaleena haigla)
Lasnamäe: P. Pinna 21, Punane 52, Punane 
14a, Lasnamäe 20, Mustakivi 13 (Lasnamäe 
Centrum), Pae 1, Vikerlase 19, Suur-Sõjamäe 
4, Linnamäe 37a, Mahtra 48
Haabersti: Rannamõisa tee 6 (Kakumäe Sel-
ver), Õismäe tee 1c
Nõmme: Jaama 2 (Nõmme keskus), Viljandi 
mnt 41a
Pirita: Merivälja tee 24, Pärnamäe tee 114
Peetri küla: Veesaare tee 2 (Peetri Selver)
3. Kodutehnika remont
OÜ Abimees Grupp, tel 600 6996, koduleht 
www.abimees.ee, Spordi tn 7.
Parandab või paigaldab kodumasinaid pen-
sionilisa saajatele 15-protsendilise allahind-
lusega.
4. Remondi-, elektri-, sanitaartööd
OÜ Kodutööd, tel 5691 4546, koduleht www.
kodutööd.ee.
Firma pakub soodustust sanitaar-, elektri-, 
remondi ja majapidamistöödele ning veotee-
nusele 10% arve summalt, mis jääb alla 199 
euro. Kui aga teenustööde summa ulatub üle 
199 euro, saab hinnast alla 20%.
5. Autotarbed
OÜ Auto Jaoks kauplus asub Vesse 4, tel 511 
2004, koduleht http://autojaoks.ee/.
Firma pakub autoomanikest pensionilisa saa-
jatele auto varuosadele ja tarvikutele 10%-list 
allahindlust, kuid mitte rohkem kui 10 euro 
ulatuses kalendrikuus.
6. Autoremont ja -hooldus

BCA Autoekspert OÜ teenindused asuvad 
Tallinnas aadressidel Telliskivi 57D ja Pae 28 
ning Jõhvis aadressil Narva mnt 36, infotele-
fon 615 7987, koduleht http://www.bcaeteh.
ee.
Pakub alates 1. märtsist pensionäridele 10% 
soodustust auto kere- ja värvitööde ning hool-
dus- ja remonditööde teenusele, aga ka auto-
rendi ja puksiirabi teenusele.
7. Söebrikett
OÜ 1COMM, tel 503 6779.
Firma müüb söebriketti fikseeritud soodus-
hinnaga 251 eurot tonn (maksimaalselt 1 tonn 
kalendriaastas).
8. Kirjutustarbed
Büroomaailma kauplused asuvad Tallinnas 
Peterburi tee 92e, Liivalaia 29 ning Kadaka 
tee 56b, koduleht http://www.byroomaailm.
ee. Soodustust saab Büroomaailma poodidest 
üle Eesti ning ka e-poest, pärast enda regist-
reerimist kaupluses soodustuse saajana.  
Poodides saab 5%-list soodustust kõigile kon-
toritarvetele ja bürootehnikale.
Selleks, et teenust või kaupa saada, peab ini-
mene tõendama, et ta on Tallinna elanik ning 
pensionilisa saaja. Isiku tuvastamiseks on 
ettevõtetel elektrooniline juurdepääs „eesti.
ee“ spetsiaalsesse isikuandmeregistrisse, mis 
näitab üksnes inimese õigust Tallinna pensio-
nilisale.
Esimest korda apteeki soodustust saama min-
nes tuleks varuda paar minutit ankeedi täitmi-
seks. Samuti tuleb kindlasti võtta kaasa ID-
kaart ja linna ühiskaart ehk nn roheline kaart. 
Viimane hakkab edaspidi toimima kliendi-
kaardina, mille esitamisel apteek tuvastab, et 
tegemist on soodustuse saajaga.
Ettevõtetel, kes on huvitatud linna eakatele 
oma teenuste või kaupade soodustusega pak-
kumisest, palume võtta ühendust Tallinna sot-
siaal- ja tervishoiuametiga telefonil 645 7440.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kor-
raldab 10.- 11. aprillil messi „Invamess 
2014”, mille eesmärgiks on suurendada 
puuetega inimeste, nende pereliikmete ja 
valdkonna spetsialistide teadlikkust tee-
nustest ja toodetest, mis aitavad paranda-
da puuetega inimeste igapäevast toimetu-
lekut.

Neljandat korda toimuval messil on esin-
datud üle 30 organisatsiooni, kelle välja-
panekud hõlmavad nii õppimisvõimaluste, 
puuetega inimeste ühingute tegevuste, abi-
vahendite- ja meditsiinitoodete, rehabilitat-
siooniteenuste jpm osas.

Messi käigus toimuvad mitmed infotunnid, 
mille teemadeks on töövõimetusreform, 
omastehooldus, vaimse tervise hoidmine ja 
probleemide ennetamine. Õpitubades arut-
letakse puuetega noorte väljakutsetest täna-

päeval, õpitakse, kuidas turvaliselt Internetti 
kasutada ning viipekeele huvilistel on või-
malik selgeks õppida lihtsamad viiped.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik 
saada sotsiaaltöötajate käest teavet puuetega 
inimestele suunatud toetustest ja teenustest 
Tallinnas,  toimetulekutoetusealast  nõu, 
võlanõustamist ning teavet abivahendite 
soetamiseks. Eesti Patsientide Esindusühin-
gu juristid pakuvad õigusalast nõustamist. 
Puuetega laste vanematel on võimalik saada 
kogemusnõustamist. Lastevanemad saavad 
soovi korral  jätta oma lapsed lastehoidu. 
Hoovimajas on võimalik juhendajate eestve-
damisel õppida pinget ja stressi vabastavaid 
harjutusi ning tervendada oma keha ja elu 
meeleseisundite ja mõtete muutmise abil. 

Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste 
Tegevuskeskuses, Endla 59.

Mess on avatud 10. aprillil kell 13-19 ning 
11. aprillil kell 11-17, külastajatele on mess 
tasuta.
Messi ajakava, eksponentide nimekiri ja 
täiendav info: http://www.tallinnakoda.ee

2012. aastal toimunud Invamessi külastas 2 
päeva jooksul üle 600 inimese.
Invamessi korraldava Tallinna Puuetega Ini-
meste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esinda-
da puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. 
Koda on katusorganisatsiooniks 22-le Tallin-
na puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on 
kokku üle 26 000 puudega inimese, kellest 
4600 kuulub Koja liikmesorganisatsiooni-
desse.

Lisateave: Tauno Asuja, tegevjuht Tallinna 
Puuetega Inimeste Koda  Tel: 525 6560, 655 
4161 E-post: tauno@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee



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

KUULUTUSED
Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075

Keha trimmi: www.olimp.ee

Õigusbüroo ostab eraisikute võlgnevusi (v.a 
alimendid) mis on dokumentaalselt tõestatud. 
Kogemused ka sissenõudmisega Soomes, tegutseme 
üle riigi. facebook.com/riivitslegal, Tel. 527 8307

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi 
projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151 
Vaata meid Facebook`ist: Nagusul OÜ

KAARDID ENNUSTAVAD Tel. 900 1727, 24H, 
h.1,09 €/min

TÄHISTA PEREKONDLIKKE SÜNDMUSI, 
TÄHTPÄEVI ja FIRMAÜRITUSI Läänemaal Nõval 
Roosi Turismitalus. Tel. 518 2718,
www.hot.ee/roositurismitalu, roositurismitalu@hot.ee

 

 
 

 

 

 
 

 

Maxima Eesti OÜ 
pakub tööd järgmistele 

ametikohtadele:

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

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

Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trükiseid 
ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel. 602 0906 
ja 501 1628 Tim

Arvuti probleemide lahendamine tel. 5647 7487

Firma Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele toidupoodides. Täiendav info 
telefonil 503 3532; 602 2706

Lammutame vanad ruumid või kuurid. Ehitusjäätmete 
vedu. Tel. 501 1039

Liiv, killustik, muld, asfaldipuru, sõnnik, turvas jt. 
MAZ 10t. Tel. 501 1039

Arvutite ja tahvelarvutite seadistus ja koolitus 
Lasnamäel. Hind: 6 € väljakutse, 4 € tund. 
Tel. 5564 4837

Müüa 2 toaline korter Lasnamäel, aadress: Linnamäe 
8, otse omanikult. Tel. 5665 7849
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Tallinn Viimsi SPA kauaoodatud laiendus on valmimas – avame 
170 – kohalise inglise stiilis Black Rose Pubi ja kaasaegseima pildi 
– ja helisüsteemiga Viimsi Kino.
Seoses sellega otsime oma sõbralikku meeskonda uusi liikmeid:

Black Rose Pubi:

Teenindajaid/kelnereid
Baaridaame/baarmene/
vahetusevanemaid
Kokkasid
Vanemkokkasid
Nõudepesijaid

CV ja küsimused palun saata: 
sirli@spatallinn.ee

Viimsi Kino:

vahetusevanem-klienditeenindajaid
klienditeenindajaid
projektsionist-saaliteenindajaid
saaliteenindajaid

CV ja küsimused palun saata:  
info@viimsikino.ee

LASNAMÄE ÜLDGÜMNAASIUM 
AVAB 2014. AASTA 1. SEPTEMBRIST 

INTEGRATSIOONIKLASSI 
ÕPILASTELE, 

kes 1.-3. klassini on õppinud vene 
õppekeelega koolide keelekümblusklassides 

ja soovivad alates 4. klassist jätkata 
õpinguid eesti õppekeelega koolis. 

Õpilaste registreerimine integratsiooniklassi 
toimub kuni 9. juunini 2014 kooli 

telefonil 6366 091 
tööpäevadel kell 9.00 – 14.00.

Klass avatakse piisava arvu
soovijate korral (24 õpilast)

Otsime oma sõbralikku ja töökasse 
kollektiivi Tallinnas:

PUHASTUSTEENINDAJAID
Omalt poolt pakume:

Kindlat töötasu
Väljaõpet kohapeal

Töö osalise ajaga

Lisainfo telefonil 53 306 124

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!

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist



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

kinnisvara tagatisel

Täna ja uue aastani:
Lepingutasu 0€

Esimene makse kevadel!

Tutvuge tingimustega ja vajadusel konsulteerige 
spetsialistiga! Näide: 10 000€ - 5 aastaks - 

keskmine kulukuse määr -15.8%

   
www.odavlaen.ee
6 777 888, 555 80 111
Narva mnt 13, Tallinn

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! 

	  

Seoses uue kaupluse avamisega Tallinnas otsib Harju Tarbijate Ühistu oma meeskonda:
•	 Kaupluse	juhatajat
•	 Vahetuse	vanemaid
•	 Vanemmüüjaid
•	 Müüja-klienditeenindajaid
•	 Transporttöötajaid
•	 Koristaja-majahoidjaid

Kaupluse asukoht: Ranna tee 46a Tallinn
Tööle asumise aeg: mai 2014
Kandideerimiseks ootame CV-d koos sooviavaldusega e-posti aadressil keskus@harjuty.ee  
või postiaadressil Saku 6 Tallinn 11314
hiljemalt 31.märtsiks k.a. 
Täpsem info www.harjuty.ee või telefonil 66 99 801

MIIDURANNA KONSUM

www.kikas.ee    facebook.com/kikaseesti

Kikase väike kotlet on müügil igas
hästivarustatud kaupluses.

Korralik kõhutäis!

Kikase väike kotlet sobib hästi igapäevasele

toidulauale, teda võib grillida, soojendada

pannil või piknikul võileiva vahele panna.

Kikase lihatooted on puhta ja koduse

maitsega – nii head, nagu ise tehtud.

Meie pere lemmik on Kikase väike kotlet.

Reklaami Lasnamäe Lehes! Lasnamäe Leht jõuab iga kuu lasnamäelaste 
postkasti tasuta. Soovid oma ettevõtet, teenust või toodet reklaamida, siis 

Lasnamäe Leht on selleks parim võimalus!

Reakuulutus 
1 rida (48 tähemärki) hind  3 €
raamis 69 x 10mm, hind    9 €
raamis 69 x 20mm, hind  19 €
*sisaldab 20%km

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

Järgmine Lasnamäe Leht ilmub 19. aprill 
Tellides reklaam aprilli ajalehte enne 05.04 kehtib soodustus – 40%  antud hindadest!

Reklaam
1/48 lk 69 x 30 mm, hind  25 €
1/32 lk 69 x 46 mm, hind  41 €
1/24 lk 69 x 64 mm, hind 70 €
*lisandub 20%km



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

Telli www.starman.ee või helista 1770

Liitu Starmani DigiTV või internetiga ja
võida 5 x 200 € Euronicsi kinkekaarti.
Kiirusta! Pakkumine kehtib aprilli lõpuni.

VALI PARIM DIGITV
JA INTERNET!

Miks valida Starman:
» Eesti kõige   
 kiirem internet:  
 kuni 200 Mbit/s

» Parim teleteenus turul – Ajamasin:
 vaata juba eetris olnud saateid   
 kuni 80 kanalilt 8 päeva jooksul! 

» Suurim 
kanalivalik Eestis:
170 DigiTV kanalit

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

Costa Sol Rent pakub kvaliteetset 
puhkusemajutust maalilisel Hispaania 

lõunarannikul – Costa del Sol.  
Tutvuge meie valikuga kodulehel: 

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
Facebook: costasolrent Meiega saab suhelda eesti keeles!

Lisa Costa Sol Rent Facebook lehel meeldib ja osaled 30 € 
suuruse FK Keskuse kinkekaardi loosimisel!



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

MÜÜGIL 120 MUDELIT KOGU PERELE

Vaata  www.author.ee Internetimüük: author@author.ee

2012, 2013 MUDELID -20%

VALIK LASTERATTAID
TROPHY 26”

TRACTION CLASSIC ASL

900 € 460 €

VECTRA 26” ENERGY 20” MELODY 20” MATRIX 24” MAVERICK 16”

290 €290 € 270 € 290 € 300 € 150 €
230 €230 € 225 € 230 € 240 € 99 €

Author Esinduskauplused Tallinnas:

Tartu mnt 171, Mõigu, tel 609 0620 | 
Mehhaanikud tel 609 0741 |  
Avatud: E-R 10-19, L 10-16, P suletud

Smuuli tee 43 Maksimarketis, 
tel 609 9928 |  (endine Peterburi tee 62a) 
Avatud: E-R 10-19, L 10-17, P suletud

UUS TREND  

mtb 29”
AUTHOR SPORT LADY

HUMANA

Vikerlase 19, 
Vikerlase kaubanduskeskuse 2. korrusel
Rohkem infot telefonil 55612372 või
www.humanae.ee 

VIKERLASE kaupluses 
alates 
esmaspäevast,
24. märtsist,
kogu kaup -30%!

Sanitaartehnilised tööd ühistule!

UUDIS!
Individuaalne küttekuluarvestus (SIEMENS)

40016 aastat ja  ühistut!     Küsige pakkumist!

VESI JA KANALISATSIOON
Veepüstikute ja magistraaltorustike ehitus ja renoveerimine
Kanalisatsioonipüstakute ehitus ja renoveerimine
Veearvestite paigaldamine ja taatlemine

KÜTTESÜSTEEMID
Küttesüsteemide ehitus ja renoveerimine
Küttesüsteemide projekteerimine
Küttesüsteemide tasakaalustamine
Küttesüsteemide läbipesu
Soojusvahetite keemiline läbipesu
Soojussõlmede paigaldus SEKO KHV OÜ

Forelli 12, Tallinn
Tel 656 3755, 

508 74 35

www.seko.ee
 info@seko.ee

Õpi suveks ujuma!
Oodatud on tüdrukud ja poisid vanuses  6-10 aastat.
Treeningud Tallinna Laagna Gümnaasiumi 
ujulas. Registreerimine ja info Kristjan Palusalu 
Spordiklubist 
Mare Vooglaid 5092127  marevooglaid@gmail.com
Mõtle ! Otsusta! Kiirusta!

Laupäeval 05.aprill kell 13.00Laupäeval 05.aprill 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!

Alemat OÜ pakub kvaliteetset ehitus- ja 
restaureerimisteenust .

Korterite remont, eramajade sise- ja 
välistööd. Korteriühistute trepikodade ja 

fassaadide renoveermine.

www.alemat.ee
alematou@gmail.com

Tel. 56950175

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

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

TÄHISTA PEREKONDLIKKE SÜNDMUSI, 
TÄHTPÄEVI ja FIRMAÜRITUSI 

Läänemaal Nõval Roosi Turismitalus. 

Tel. 518 2718,
www.hot.ee/roositurismitalu, 

roositurismitalu@hot.ee


