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Pae pargis avati linna suurim 
koerte jalutusväljak
11. detsembril toimus Lasnamäe Pae par-
gi haljasalal (Pallasti 34c tagune ala) uue 
koerte jalutusväljaku ametlik avamine.

Pae pargi koerte jalutusväljaku kogupind-
ala on 2663 m2 ning see on jagatud suurte 
ja väikeste koerte alaks. Jalutusväljak on 
piiratud 1,7 m kõrguse paneelvõrkaiaga 
ja mõlemale platsile on eraldi sissepääs. 
Jalutusväljakul on kokku 10 erineva ras-
kusastmega koerte treeningelementi, mil-
lel saavad koeraomanikud koerte oskused 
proovile panna.
Lasnamäe linnaosa vanema Olga Ivanova 
sõnul on koerte jalutusväljakuid vaja sel-
leks, et tagada hea koerapidamise kultuur. 
„Jalutusväljakud pakuvad koertele tege-
vust, sotsialiseerimisvõimalust teiste koer-
te ja võõraste inimestega ning on koertele 
ohutuks kohaks, et vabalt joosta. Treenin-
gelemendid pakuvad väljakutseid nii koer-
tele kui ka koeraomanikele, kuna takistuste 
ületamisel on vaja koostööd“, lisas Ivanova.

Pae pargi koerte jalutusväljak on Lasna-
mäel neljas ja kogu linnas 17. avalik koerte 
jalutusala, kus võib lemmiku jalutusrihma 
otsast lahti lasta. Turvalisuse huvides ei ole 
Tallinnas mujal avalikes kohtades koerte 
vabalt jalutamine lubatud.

Lisaks treeningelementidele on Pae pargi 
koerte jalutusväljak varustatud seljatoega 
pinkide, prügikastide, koerte väljaheitekas-
tide ja biolagunevate kottide ning nõueteko-
hase välivalgustusega, mis võimaldab kasu-
tada platsi ka õhtusel pimedal ajal. Väljaku 
rajamisel on sissepääsude ümbrusse rajatud 
kõnniteed ning paigaldatud infosildid. Linn 
korraldab koerte jalutusväljakutel regulaar-
set koristamist ja ekskremendikastide täit-
mist kottidega.

HEAD KAASLINLASED!

Tallinna elanikkond on uuel aastatuhandel 
kasvanud tubli maakonnalinna jao. Meid 
on tänaseks juba 435 000. Kasv pole üksnes 
mujalt siia ümber asunute arvelt, kes on „hää-
letanud jalgadega” üle-eestilise regionaalpo-
liitika vastu. Rõõmustav on see, et Tallinnas 
on iive pidevalt positiivne. Uusi kodanikke 
sünnib rohkem juurde kui vanu meie seast 
lahkub. See on märgiks, et inimesed julgevad 
meie linnas uskuda arengusse ja paremasse 
tulevikku. Linna pakilisemaid kohustusi on 
seetõttu tuleval aastal keskenduda täiendava-
te lastesõime- ja lasteaiakohtade loomisele, 
samuti muudele tulevikku suunatud projekti-
dele. Need hõlmavad meie järelkasvu heaolu, 
tervist, kasvatamist ja õpetamist, sportimist ja 
haridust. Sealhulgas  palgalisad lasteaednike-
le ja õpetajatele, eluasemed lastekodulastele. 
Pole juhuslik, et rajamisel on Uute linnakoda-
nike park. Muidugi tuleb tugevdada ka linna 
kogukonna sotsiaalset ja rahvuslikku sidusust, 
aidata nõrgemaid, töötuid ja puuetega inimesi. 
Sedavõrd, et lakkaks paremaid elamistingimu-
si otsivate inimeste äravool välismaale. 
Lõppeva aasta parimad märksõnad linnas on 
Pärnu maantee rekonstrueerimine uute tram-
mide tulekuks uuel aastal, elektrirongireisijate 
arvu plahvatuslik kasv, bussipargi jätkuv ula-
tuslik uuendamine, heitgaaside vähendamine, 
parkide  ja haljastuse rajamine, Jäähalli avami-
ne, arstide ja õdede maja, sotsiaalmajad vähe-
kindlustatutele, Lennusadama rahvusvaheline 
muuseumipreemia, Birgitta festival, Music 
Week, Energeetikamuuseumi avamine, PÖFF. 
Kultuurikatla ehitus, LIPO ehk linnapood.
Rahvusvahelise tunnustuse märkidest on oluli-
ne, et kaks kolmandikku turistidest ja reisijaist 
andis 10-pallisüsteemis Tallinnale hinnanguks 
9 või 10 punkti. Neid oli tänavu üheksa kuu 
vältel 1,2 miljonit ööbijat hotellides ning 480 
000 kruiisituristi  257 laevalt. Veel kõrgemaks 
tunnustuseks on INTA (Rahvusvahelise Lin-
naarengu Assotsiatsiooni) otsus korralda 38. 
üleilmne konverents 2015. aastal Tallinnas. 
Konverentsi motoks on „Nutikas tulevikulinn: 
regionaalne, sotsiaalne ja tehnoloogiline inno-
vatsioon”. Tahame olla nutikas tulevikulinn 
mitte üksnes laia vastukaja äratanud interneti-
seerituse ja tasuta ühistranspordi osas, vaid ka 
konkursil „Euroopa roheline pealinn” aastal 
2018. Tuleval aastal avame linnapanga. Mine-
vikku väärtustades jätkame Harjumäe bastioni 
maa-aluste käikude musealiseerimist. Oma 
suurmeestest osutame au Jaan Poskale, kellele 
avame Kadriorus ausamba.
INTA reitingu kohaselt on Tallinn areneva-
te linnade seas esimese kümne hulgas. Tal-
linnas elades võib aga paraku mitte märgata 
meie saavutusi, vaid puudusi ja arengurasku-
si - kurta asfaldiaukude, liiklusummikute jms 
üle. Muidugi, arenguks on vajalik ka kriitika, 
kuid kodanikutunde aluseks on kaasvastu-
tus. Loodetavasti aitavad selle kasvamisele 
kaasa kodanikualgatust edendavad asumi- ja 
huvialaseltsid, kutseorganisatsioonid ja ame-
tiühingud. Ühtlasi tahan loota, et kevadised 
valimised toovad võimule valitsuse, kellega 
on senisest kergem linna ja riigi suhteid tasa-
kaalus hoida.
Soovin kõigile tarmukat ja edukat uut aastat!

EDGAR SAVISAAR, Tallinna linnapea

Lasnamäel avati uus kaubanduskeskus

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. detsembri seisuga Lasnamäel 118 592 inimest, novembris kasvas elanike arv 35 inimese võrra.

11. detsembril avati Lasnamäel Paepar-
gi elamurajoonis uus Maxima XX super-
market, 1715 ruutmeetri suuruse müü-
gisaaliga kaupluse rajamisega luuakse 
kokku ligikaudu 100 uut töökohta.

Linnapea Edgar Savisaar tervitas ja õnnit-
les kõiki lasnamäelasi uue kaupluse avami-
se puhul ning märkis, et nüüd on siinsetel 
elanikel veelgi rohkem võimalusi soodsate 
sisseostude tegemiseks. „Samuti korras-
tavad uued keskused linnaruumi ning an-

navad inimestele võimalusi valikuteks,“ 
märkis Savisaar. „Tallinna linnaosadest on 
Lasnamäe suurim nii inimeste arvu kui ka 
territooriumi poolest. Usun, et lasnamäela-
sed eelistavad linna sõitmise asemel oma 
kodu lähedal sisseoste teha. Uus pood asub 
selleks ka logistiliselt väga heas kohas.“

„Eriline heameel on mul selle üle, et Maxi-
ma otsustas oma järjekordse XX formaadis 
supermarketi avada just Pae pargi piirkon-
nas, kus inimesed seda kõige rohkem ka 

vajasid. Maxima poed suudavad pakku-
da inimestele vastuvõetavat hinnataset ja 
seepärast on need ka väga populaarsed,“ 
kõneles linnapea. „Uued keskused on 
olulised ka selle poolest, et loovad uusi 
töökohti, mis on linna jaoks väga tähtsad. 
Ainuüksi selles uues avatavas poes luuakse 
juurde 100 uut töökohta.“

Linnapea tänas keskuse arendajaid ja 
kauplusteketi meeskonda, kes investeerisid 
uude arendusse ligi miljon eurot. 

Paepargi Maxima XX supermarketi 
müügisaali pindala on 1715 ruutmeetrit. 
Kaupluse sortiment küünib enam kui 20 
000 erineva tooteni. Paepargi 57 rajatud 
kahekorruselise kaubanduskeskuse ehitas 
AS Merko Ehitus Eesti, hoone suletud 
netopind on ligikaudu 2900 ruutmeetrit. 
Lisaks kaubanduskeskuse hoonele rajas 
Merko Ehitus Eesti hoone juurde parkla 
koos valgustuse ja haljastusega. Ehitus-
tööd algasid tänavu aprillis ning need lõ-
petati novembris.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar ning Pae Maxima poe juhataja avavad ametlikult uut kaubanduskeskust Lasnamäe linnaosa vanem Olga Ivanova õnnitleb koos-
tööpartnereid edukalt lõpetatud arendusprojekti puhul
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Juba mitmendat aastat järjest toimub 
Pae gümnaasiumis väga huvitav ülelin-
naline üritus Teaduse päev. See on pü-
hendatud olulisele tähtpäevale – 10. no-
vembril rahu ja arengu nimel tähistata-
vale Rahvusvahelisele teaduse päevale. 

Igal aastal tähistame me Teaduse päeva eri-
nevalt: eelmisel aastal toimus konverents, 
mille raames esitlesid gümnasistid oma 

uurimistöid, sellel aastal aga otsustasid 
korraldajad läbi viia traditsioonilise ning 
õpilaste poolt armastatud mälumängu. 
Osalejate jaoks meeldivaks üllatuseks oli 
TTÜ lektori Anton Rassõlkini – teaduste 
doktori, elektrotehnika instituudi teaduri 
- esinemine. Anton rääkis vanemate klas-
side õpilastele huvitavalt ning arusaada-
valt energeetika arengu võimalustest ja 
vastas ka õpilaste küsimustele. Loengule 

järgnes mälumängu, mille raames kõlasid 
tavapäraselt küsimused teaduse erinevatest 
valdkondadest. Lisaks Pae gümnaasiumi 
õpilastele võtsid üritusest osa ka külalised 
teistest linna koolidest, samuti ka Jüri ning 
Maardu gümnaasiumide õpilased. 

Siiralt loodame, et kohtumise eesmärk – 
kasvatada õpilastes huvi teaduse vastu ning 
anda neile mänguvormis uusi teadmisi – sai 
ka saavutatud. Kohtumiseni järgmisel aas-
tal!

Anna Hurm, 
Pae gümnaasiumi klassivälise töö juhataja 

26.novembri varahommikust lahtis-
te uste ürituse raames võttis Lindakivi 
lasteaia pere vastu külalisi kogu linnast, 
et jagada kolleegidega oma kogemusi 
tööst lastega. Külalisi oli rohkem kui oo-
dati, aga kõik olid teretulnud.

Lindakivi lasteaia õpetajad jutustasid pro-
jektipõhise tegevuse kogemusest lasteaias. 
Läbi viidud projektide teemad olid eri-
nevad: laste kõne areng, terviseedendus 
lasteaias, eesti keele ja muusikaõppe, öko-
õpetus, tutvus Tallinnaga jt.

Esitatud tegevuste vahelduslikkus ja las-
te aktiivne osalemine olenemata vanusest 
hämmastasid külalisi. Lindakivi lasteaia 
pedagoogid näitasid meistriklassi seoses 
laste kasvatamise ja arengu mittetradit-
siooniliste meetoditega. Atmosfäär oli 
sõbralik ja külalised esitasid palju erine-

vaid küsimusi ning arutlesid nähtut.

Lindakivi lasteaia pere tänab väga üritusel 
osalejaid heade sõnade eest ning soovib 

LINNAOSAVANEMA VEERG

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Detsember on tavapäraselt möödunud aasta kokkuvõtete aeg ning meil on põhjust 
uhke olla. Tänu viimaste aastate suurtele investeeringutele eelkõige taristu ning tee-
de ehitusse, elamiseks vajaliku mugava keskkonna loomisse on Lasnamäe oluliselt 
muutunud. Möödunud aasta ei ole selles osas erandiks: peamised teedeehitustööd 
toimusid Laagna teel, Kiviriku ning Punasel, Võidujooksu ja Varraku tänavatel. 
Teede remondi käigus korrastati sadevete kanalisatsioon, uuendati jalakäijate teid 
ning valgustust, istutati puid ning põõsaid, loodi uusi kvartalisiseseid parkimistsoo-
ne. Nagu näitas Lasnamäe viie eelseisva aasta arenguplaani ettevalmistuse raames 
läbiviidud elanike küsitlus, meeldib inimestele elada Lasnamäel –  tunnustades lin-
naosa mugavat asukohta, kiidavad inimesed head transpordisüsteemi ning ühendust 
kesklinnaga, arvukaid rohelisi tsoone. Selle parimaks tõestuseks on meie linnaosa 
elanike arvu pidev kasv: vaid käesoleva aasta  jooksul kasvas Lasnamäe elanike arv 
400 inimese võrra ning varsti ületame 120 tuhande elaniku piiri. 

Tulevikus jätkab linn investeeringuid linnaosa taristusse ning muuhulgas viiakse 
lõpuni Kivila pargi heakorrastus, mille ehitus algas ligikaudu 10 aastat tagasi. Meie 
soov on, et inimesed tunneksid end Lasnamäel mugavalt ning leiaksid endale ka 
meelepäraseid tegevusi. Seetõttu korraldab linnaosa valitsus ka edaspidi Lasnamäe 
elanike seas populaarseteks saanud üritusi erinevate sihtgruppide jaoks – lastest 
pensionärideni. Tähistame kõik koos ka suuremaid pühi.

Kuid alustuseks saame lõbusalt ning vahejuhtumiteta tähistada uue aasta tulekut. 
Suurt rolli selles mängivad kõnniteede seisukorra eest vastutajad. Juba mitmen-
dat aastat järjest eraldab linnaosa valitsus korteriühistutele ning haridusasutustele 
tasuta graniitkillustikku. Neid paari pakaselist  ning lumist päeva, millega loodus 
meid rõõmustas novembris ei saa veel talveks nimetada. Talv on alles tulemas ning 
graniitkillustikku saab kätte juba alates jaanuari algusest.

Niikaua tunneme aga rõõmu pühade-eelsetest askeldustest. Lasnamäel püstitati 
neli jõulukuuske, peamine asub traditsiooniliselt Lindakivi Kultuurikeskuse juu-
res – see tundub mulle sel aastal eriti kaunis. Loodan, et Lasnamäe elanikud on 
märganud, et ka tänavad on sel aastal kaunistatud mitmekesisemalt, et täiendavad 
jõulukaunistused ilmusid nii Linnamäe kui ka Läänemere teedele. Eelkõige lastele 
suunatud peoürituste jada  startis juba detsembri alguses. Tondiraba jäähallis on 
lisaks treeningväljakutele valmis ka suur areen ning niipea, kui ilm lubab, valatakse 
valmis ka Lindakivi taga olev liuväli ning luuakse suusarada Pae pargis. Soovik-
sin, et linnaosas loodud pühade atmosfäär saab aluseks lõbusatele ning võimalikult 
muretutele pühadele.

Õnnitlen kõiki Lasnamäe elanikke ning nende sugulasi ja sõpru lähenevate jõulude 
ning uue aasta puhul, soovin teile armastust ning edu paljudeks aastateks! Vana-
aasta õhtul kutsun kõiki Lindakivi Kultuurikeskuse juurde täpselt kell 00:15, et 
nautida traditsioonilist ilutulestikku. 

Inglipuu täitis taaskord 
100 Lasnamäe lapse pühadesoovid

Olga Ivanova
Lasnamäe linnaosa vanem

Teaduse päev Pae gümnaasiumis

Kohtumised Tallinna Lindakivi lasteaias

Ka tänavu toimus heategevuskampaa-
nia Inglipuu, mille raames head ini-
mesed said juba kuuendat korda teha 
Maxima kauplustes pühadekingitusi 
oma kodukoha vähekindlustatud pere-
de lastele. Taaskord said oma kodulin-
naosa lapsi rõõmustada ka lasnamäela-
sed.

Lasnamäel koguti Inglipuu kingitusi kahes 
kohas – Smuuli ja Ümera tänava Maxima 
kauplustes. Nendes kauplustes olid Ingli-
puu kuusepuud, mille küljes pühadeehe-
tena väikesed inglid. Ja inglitel omakorda 
olid kirjutatud nende laste nimed, kes sar-
naselt kõikidele oma eakaaslastele ootavad 
väga jõulukinki ja kelle jaoks kingitus Ing-
lilt võib olla tänavu ainus.

Nende laste nimed ja soovid aitas kokku 
koguda Lasnamäe linnaosa valitsuse laste-
kaitse peaspetsialist Helen Veensalu koos 
oma kolleegidega linnaosavalitsusest. 

Kingitused antakse lastele üle enne aasta 
lõppu jõulupeol Lindakivi keskuses. Sar-
naselt eelmisele aastale, kui Lindakivis 
peeti meeleolukat jõulupidu, on tänavugi 
oodata kinke kätte andma Jõuluvana ning 
tema häid sõpru klouni ja mustkunstnikku.

Heategevusprojekti koordinaatori Ty 
Lehtmäe sõnul on kingi tegemine heade-
le inimestele lihtne – Inglipuu kuuseehtel 
kirjeldatud soovi tarbeks saab kingituse 

osta kauplusest või ka ise meisterdada ning 
tuua see kodust kaasa ja anda kaupluse in-
foletti või kassasse.

“Lasnamäe inimesed on alati väga aktiiv-
sed olnud oma kodulinnaosa lastele ja pe-
redele pühaderõõmu valmistades,” lausus 
Ty Lehtmäe. “Kuid sellegipoolest julgus-
tan Teid veel lähematel päevadel kauplus-
tes vaatama, kas Inglipuul on veel mõni 
kuuseehe, millel olevat soovi täites anda 
oma väikese panuse, et valmistada püha-
detunnet ka keerulistes oludes kasvavatele 
lastele  meie ümber.”

Kinke ootavad lapsed vanuses mõnest 
kuust kuni keskkooliealisteni, siis on ka 
soovide valik väga lai. Palju palutakse 
koolieelsetele lastele arendavaid raama-
tuid, erinevaid koolitarbeid, LEGO-sid ja 
muid mänguasju, talveriideid ja -jalatseid. 
Kui aga mõni kuuseehe jääb mingil põh-
jusel Inglipuule, siis hoolitseb selle eest 
Maxima Eesti, et ükski laps ei jää kingi-
tuseta.
 
Ühtekokku koguti tänavu Inglipuude all 
kingitusi enam kui 1200 Eestimaa lapsele.Linna ombudsman

Hea tallinlane!

Igal isikul, kelle arvates on Tallinna linna ametiasutuses rikutud tema põhiseadus-
likke õigusi ja vabadusi ehk koheldud teda hea halduse tava vastaselt (nt kes on ko-
genud võimu kuritarvitamist, kellele on viivitatud vastamisega või jäetud vastama-
ta, antud puudulikku või tegelikkusele mittevastavat teavet jms) on õigus pöörduda 
suuliselt või kirjalikult linna ombudsmani  poole. 

Pöördumised on tasuta.

Vastuvõtuajad on:
Esmaspäeviti: 14.00 – 17.00;
Teisipäeviti: 10.00 – 12.00;
Kolmapäeviti: 14.00 – 18.00;
Neljapäeviti: 10.00 – 12.00;
Reedeti:  10.00 – 12.00;

Linna ombudsmani abi telefonil 6 943 292 saab kokku leppida ka teistes vastuvõ-
tuaegades. Linna ombudsmani büroo e-posti aadress on: ombudsman@tallinnlv.ee.

Kirjalikud pöördumised (avaldused ja kaebused) saata või tuua aadressil: Vana-
Viru 12, 15080 Tallinn.

Rahulikke jõulupühi, head aastalõppu ja õnnelikku uut aastat soovib 
Tallinna linna ombudsman Jüri Kaljuvee 

kõikidele kolleegidele edu ja uusi saavu-
tusi.
Irina Semjonova,
Tallinna Lindakivi lasteaia õppealajuhataja
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Lasnamäe linnaosa koostab uut 
arengukava

Uuest korteriomandi- ja korteriühistuseadusest 

Lasnamäe linnaosa koostab hetkel uut aren-
gukava, mis on mõeldud perioodile 2015 
- 2020. 25. novembril toimus Lindakivi 
Kultuurikeskuses arengukava konverents, 
kus üheskoos arutasid oma ala eksperdid 
koostatud dokumenti. Teen teile järgnevalt 
lühiülevaate ja kokkuvõtte. 

Arengukava koosneb sissejuhatusest, linna-
osa eri valdkondade hetkeseisu analüüsist, 
koondhinnangust olukorrale (SWOT-ana-
lüüs), linnaosa arengumudelist ja visioonist 
2030, tegevuskavast, arengukava elluviimi-
se ja seire korraldamisest. Töö teostamisse 
on nõustajana kaasatud Algis Perens. Palju 
abi on olnud ka Lasnamäe Positiivne prog-
ramm 2014-2018 raames linnaelanike poolt 
tehtud ettepanekutest, mida oli ühtekokku 
üle 700 ja mis võeti samuti aluseks arengu-
kava kokkupanemisel. 

Arengukava koostamise käigus kujundati 
välja linnaosa uus visioon: Lasnamäe linna-
osa on Tallinna kiiresti arenev ja uuenduslik 
idavärav, kus eksisteerivad sõbralikult koos 
erinevad kultuurid ja kus on tasakaalus 
hooldatud loodusmaastik koos urbanistliku 
linnakeskkonnaga ning kus on konkurentsi-
võimelisi töökohti, enesearengu ja vaba aja 
veetmise võimalusi erinevas eas inimestele, 
kes on aktiivselt kaasatud linnaosa tuleviku 
kujundamisse.

Määratletud on erinevate valdkondade prio-
riteedid ja eesmärgid lähtuvalt olemasole-
vatest arengueeldustest ja –vajadustest ning 
koostatud tegevuskava aastateks 2015 kuni 
2020. 

Arendustegevuse põhimõteteks on elaniku-
kesksus, lahendustele orienteeritus ja jär-
jepidevus. Esiteks - linnaosa arendamisel 
lähtutakse elanike põhjendatud vajadustest 
ja ootustest ning linna võimalustest, kus-
juures elanikke kaasatakse linnaosa arengu 
seisukohast oluliste küsimuste lahendamis-
se, et suurendada nende seotust oma kodu-
kohaga. Teiseks - üleskerkinud probleeme 
võetakse kui väljakutset ning igale olukor-
rale püütakse leida lahendust. Kolmandaks 
- arendustegevuse aluseks on pikaajalised 
eesmärgid, mis lähtuvad elanike ja linnaosa 
kui terviku huvidest ning neid ei muudeta 
kergekäeliselt. 

Linnaosa tugevusteks võib tänasel päeval 
lugeda soodsat logistilist asukohta ja häid 
transpordiühendusi, transpordisõlme, suurt 
pindala, vaba maaressurssi arendustegevu-
seks, lasteaedade optimaalset võrgustikku, 
keskmisest paremat tänavate olukorda, toot-
misettevõtete hulka ja töökohtade rohkust, 
elanike suurt arvu ja kontsentratsiooni väi-
keettevõtluse arendamiseks ja multikultuur-
sust. Samuti on mitmeid tuleviku võimalusi, 

Novembris toimunud korteriühistute 
infopäev oli pühendatud uuele korteri-
omandi- ja korteriühistuseadusele. Uuen-
dustest aitasid aru saada Eesti Korteri-
ühistute liidu esindajad Urmas Mardi ja 
Irina Reva.

Uus redaktsioon jõustub 1. jaanuaril 2018, 
kuid mõned seaduse sätted kehtivad juba 
alates käesoleva aasta 23. märtsist või jõus-
tuvad 1. jaanuaril 2016.

Uus seadus ühendab kaks praegu kehtivat 
eraldiseisvat seadust ning selle eesmärgiks 
on määrata täpsemalt ja kompaktsemalt õi-
guslikku regulatsiooni nii korteriühistute te-
gevuseks, kui ka omanikevahelistes suhetes. 

Peamiseks seadusega kaasnevaks uuendu-
seks on asjaolu, et alates 1. jaanuarist 2018 
kinnisasjal, kus seaduse jõustumise hetkel 
ei ole korteriühistu omanike otsusega loo-
dud, asutatakse korteriühistu automaatselt 
seaduse alusel. Teiste sõnadega, alates 
2018. aastast teostavad korteriomanikud 
oma korteriomandist tulenevaid õigusi ja 
kohustusi seaduses sätestatud ulatuses vaid 
korteriühistu kaudu. 
Kusjuures, igal kinnisasjal moodustatakse 
eraldiseisev korteriühistu. Juhul kui peale 
seaduse jõustumist mitmete hoonete teenin-
damiseks moodustatud ühistud  soovivad 

näiteks elamufondi suurendamine (k.a uued 
sotsiaal ja munitsipaalelamud), rohealade 
arendamine ja Euroopa Liidu struktuuri-
fondide toetused arendusprojektide teosta-
miseks. 

Selleks, et visioon realiseeruks on vaja 
mitmeid muutusi, millest olulisemad on 
koondatud arengukavas toodud tabelitesse, 
kus on kirjeldatud hetke seis ja soovitud 
olukord. Visiooni saavutamise hindamiseks 
on järgneva perioodi soovitud sihtväärtused 
aastaks 2020 ära toodud tabelites arvuliselt 
või protsentuaalselt. 

Toon järgnevalt mõningad näited prioriteet-
setest investeeringutest.

Näiteks infrastruktuuriobjektide all on 
toodud Lasnamäe tramm, Peterburi tee re-
konstrueerimine, trammi nr 4 liini piken-
damine Majaka tänavast Ülemiste jaama 
kaudu kuni Lennujaamani, Ülemiste reisi-
terminali väljaehitamine ja Rahu tee, Peter-
buri tee ja Lagedi mitmetasandilise ristmiku 
väljaehitamine. 

Kultuuri ja spordiobjektide all on Tondiraba 
Golfikeskuse loomine, uue huvikooli raja-
mine Lasnamäele, Tondiraba spordikomp-
leksi II etapp, Lasnamäe spordikompleksi 
kapitaalremont ja juurdeehitus ja Pirita 
ürgoru maastikukaitsealale terviseradade 
ehitamine. Lasnamäe vajab ka täiendavaid 
raamatukogusid. 

Hoonete ehituse all on märksõnadeks kor-
terelamute ja munitsipaalmajade arendus 
ning ka mitmete äri ja kaubanduskeskuste 
arendus. Parkide ja haljasalade all on seatud 
eesmärgiks Tondiloo haljasala lõpetamine 
ja purskkaevu rajamine, Asunduse, Vormsi 
ja Pae pargi rajamise lõpetamine koos su-
veteatri lava rajamisega. Sotsiaalobjektide 
loetelust leiab Lasnamäe sauna rajamise 
Pae 19 kinnistule, Lasnamäe noortekesku-
se hoone rekonstrueerimine, kuid ka Las-
namäe Tervisemaja ja Kaubanduskeskuse 
rajamise. 

Eeltoodud nimekiri on üksikud näited ob-
jektidest, mis said arengukavasse kirja, kuid 
peab arvestama, et loetelus toodud investee-
ringud erinevatesse objektidesse teostatak-
se lähtudes linna eelarve võimalustest ning 
erinevate eraettevõtete arenguplaanidest. 

Tänan kõiki, kes panustavad oma aega ja 
teadmisi arengukava koostamisse.

ka edaspidi jätkata oma tööd samas vormis, 
peavad nad enne 2016. aasta lõppu esitama 
vastavasisulised taotlused.

Uus seadus näeb ette võimaluse, et juha-
tuse asemel juhib ning esindab KÜ-t jurii-
diline isik – Valitseja. Sellisel juhul võib 
„passiivmaja“ juhtimine ja otsuste vas-
tuvõtmine kaasomandi suhtes üle minna 
haldusettevõttele, mis paljudes asjaoludes 
saab dikteerida oma tingimusi kaasomandi 
majandamise osas ning korteriomanikud on 
sunnitud vastuvõetud otsuseid täitma.

Suureks abinõuks korteriühistutele on see, 
et koos uue seaduse jõustumisega saab kor-
teriühistu õiguse seada esimesel järjekohal 
hüpoteeki oma nõuete tagamiseks korteri-
omanikest võlgnike suhtes. Tänasel päeval 
kui korter on soetatud laenu abil, mõistetak-
se võlgnevusi korteriühistu ees välja viima-
ses järjekorras.

Uus seadus määrab täpsemalt ning põh-
jalikumalt omanike õigusi informatsiooni 
saamise osas korteriühistu tegevuse kohta, 
samuti kohustab korteriomanikke esitama 
informatsiooni oma elukoha ning sellega 
seotud vahendite kohta. 

seid poliitilises, sotsiaalses, majanduslikus  
ning kultuurses elus juhul kui me praegu 
hoolitseme nende väärikuse, õiguste ning 
heaolu kaitsmise eest. Selleks, et aidata 
neil tunnetada pühade aega täiel määral, 
kinkis linnaosa valitsus piiratud võimalus-
tega lastele magusaid kingitusi ning või-
maluse külastada värvirikast etendust meie 
uues jäähallis. 

Jõulu- ning vana-aasta õhtu eelsed päevad 
on hea võimalus, et aidata kedagi, kes on 
valmis ja võimeline rikastama meie ühis-
konda, kuid temast sõltumata põhjustel 
vajab ka ise toetust. Selleks on mitmeid 
võimalusi ja seda mitte vaid praegusel 
sündmusterohkel perioodil – vaja on vaid 
soovida tähele panna ning tahta aidata. Ma 
loodan, et Lasnamäe elanikud ei jää üks-
kõikseks nende suhtes, kes elavad meie 
kõrval ja vajavad igasugust abi – materiaal-
set, sotsiaalset, emotsionaalset ning lihtsalt 
sõbralikku toetust. 

Koos on meil oluliselt rohkem võimalusi 
ületada kõik takistused ning saada tõeliselt 
edukaks ühiskonnaks.

Õnnitlen kõiki eelseisvate pühade puhul, 
soovin edu ja kõike paremat! Soovin, et 
uus aasta saaks Teie elu uue, parima pe-
rioodi alguseks! Armastage ja olge armas-
tatud!

On lõppemas 2014. aasta ning ees ootavad 
meid väga valgusküllased pühad, seda vaa-
tamata aasta kõige lühemale päevavalguse 
perioodile. Mina soovin teile kõigile palju 
häid koduseid koosviibimisi rikkaliku peo-
laua taga, pikki perekondlikke jalutuskäike 
meie linnaosa mitmetes parkides, sõprus-
kohtumisi, rõõmu, kingitusi ning meeldi-
vaid üllatusi. 

Selles pühade-eelses askelduses kutsun 
teid kasvõi korraks oma tegemistest ee-
malduma ning märkama neid, kes vajavad 
teie tähelepanu, mõistmist ning kaastunnet. 
Olen kindel, et paljud teist on sellist toetust 
oma võimete piires juba ka teinud, osale-
des erinevates heategevuslikes aktsiooni-
des. Tänan teid selle eest! 

Meie linnaosa valitsus ei saa samuti nen-
del päevadel kõrvale jääda, ei ole ju sala-
duseks, et meie linnaosa paljud elanikud 
vaevalt ots otsaga kokku tulevad ning on 
sunnitud lootma toetuse peale. Kuna meie 
riiklik sotsiaaltoe süsteem ei olnud valmis 

EL toiduabi eraldamise korra muutmiseks, 
siis käesoleval aastal ei saanud vajajad 
kätte paljude ellujäämiseks vajalikke toi-
dupakke. Arvestades tekkinud olukorraga, 
korraldas Lasnamäe linnaosa valitsus no-
vembris ja detsembris toiduainete – kon-
servide, tangude, toiduõli, suhkru, mee, 
tee, küpsiste jms – jagamise linnaosa vä-
him kindlustatud elanikele. Kuid inimene 
vajab lisaks toidule veel väga palju, eriti 
kui on tegemist lapsega. Seetõttu kingib 
aasta viimasel kuul linnaosa valitsus vä-
hekindlustatud peredest lastele ka pileteid 
erinevatele pühade ajal toimuvatele üritus-
tele selleks, et ilusad jõulud ning vana-aas-
ta lõpp jõuaksid ka nendeni.

Teie siirast hoolt ning tähelepanu hindavad 
ka piiratud võimalustega lapsed. Invalii-
did moodustavad ligikaudu 15% maailma 
elanikkonnast – see on peaaegu miljard 
inimest. Kõik nad kogevad erinevat tüüpi 
barjääre, mis eemaldavad neid täisväär-
tuslikust ning võrdsest osalemisest ühis-
konnaelus – neil puudub võrdne ligipääs 
peamistele ressurssidele, nagu näiteks 
haridusele, tööle, tervishoiule ning õigus-
toele. Tallinnas elab üle 26 tuhande inva-
liidi, kellest 8 228 – meie linnaosas. Sellest 
hulgast 560 on lapsed, meie piiratud või-
malustega kaasmaalased vanuses kuni 18 
aastat. Samal ajal on need inimesed, kes 
on suutelised tõstma meie ühiskonna eeli-

Jaanus Riibe,
Lasnamäe 
linnaosa vanema 
asetäitja

Julia Timerbulatova,
Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse nõunik

Olga Ivanova,
Lasnamäe 
linnaosa vanem

Samuti väheneb alates 2018. aastast olu-
liselt viivise määr juhul, kui korteriühistu 
liikmel tekib  võlgnevus. Korteriühistu-
seadusega hetkel sätestatud määra asemel 
(0,07% võlgnevuse summast iga viivitatud 
päeva eest), lähtutakse tulevikus võlaõigus-
seaduse üldise regulatsiooniga kehtestatud 
viivise arvestuse sätetest. Käesoleval ajal 
on selleks 0,024 % päevas.
Juba käesoleva aasta märtsist jõustus säte 
selle kohta, et laenu võtmisel maja reno-
veerimiseks peab olema selle poolt enamus 
korteriomanikest, kellele kuulub samal ajal 
ka enamusosalus kaasomandis. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus ning Eesti 
Korteriühistute liit soovivad kõigile kor-
teriühistutele edu uue korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse uurimises ning ra-
kendamises, korteriomanikelt aga ootame 
AKTIIVSET osalemist uute korteriühistute 
loomises!

Jõulude ning uue aasta eel soovime teile ter-
vist, õnne, kannatust ning teineteise mõist-
mist.

Uute kohtumisteni uuel 2015. aastal!

Klubi eesmärgiks on teha 
nii kaasaegset rahvakunsti kui ka õppida ja 
õpetada teisi tegema etnograafilist käsitööd. 
Meie õpetajateks on oma ala meistrid, kes 
õpetavad erinevatel kursustel nii klubi liik-
meid kui ka käsitööhuvilisi inimesi väljast-
poolt klubi. Aastas korraldame keskmiselt 15 
erinevat kursust, kus saab omandada ja täien-
dada käsitööoskusi. Kursustele on oodatud nii 
eesti kui ka vene keelt kõnelevad inimesed.

Klubis on kangastelgede tuba, kus klubi liik-
med saavad kududa endale meelepärase ja 
vajaliku eseme. Oleme seal kudunud põran-
davaipasid, villaseid tekke, suurrätikuid, sõ-

basid, padjakatteid, linikuid, rahvariideseeli-
ku triibukangast jne.
Meil on ka värviköök, kus on olemas kõik 
vajalik (nõud, värvid, pliit) selleks, et iga 
klubiliige saaks vajadusel värvida lõnga. On 
olemas nii kaltsuvaiba kudumise materjal kui 
ka erinevaid villaseid lõngu, mida saab kasu-
tada.
Kord kuus toimub klubiõhtu. Joome teed-
kohvi, ajame juttu, aga ka teeme midagi ühi-
selt, õpime erinevaid käsitöötehnikaid ja uusi 
nippe. Oleme õppinud nii märg- kui ka nõel-
viltimist, erinevaid paelu punuma, maalinud 
siidisalle ja palju muud. Uued ideed ja mõtted 
on teretulnud!

2015. a jaanuarist algavad meil jälle uued 
kursused: lillkirjaline tikkimine, arhailine 
tikand, niplispits, portselanimaal, intarsia…
Kursusi võib veel lisanduda, aeg ja kava on 
täpsustamisel!
Jälgige infot kodulehel: 
www. rahvakunstiklubi.ee/kursused.

Facebookis: 
www.facebook.com/rahvakunstiklubi
e-post: juhatus@rahvakunstiklubi.ee
telefon: 600 1424, 51 55279

Olete oodatud kursustele, aga ka osa võtma 
klubi tegevusest!

MTÜ Rahvakunsti Klubi ootab uusi liikmeid ka 2015 aastal
Lindakivi Kultuuriseskuse Huviringide Maja, Kalevipoja 10, Tallinn
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LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/lasnamae

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

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

AJAKAVA
21.12 kell 17.00 vene rahvapillide orkestri METELITSA kontsert (Sankt Peterburg). Peadirigent IGOR TONIN. 
Pilet 7€ / 12€
27.12 kell 17.00 Kontsert „Vene tähed Eestis” Laulavad:Veronika Bulatova, Diana Harpova, Beatris, Rafael, 
Aleksandr Lebedev, Nadezda Atajeva, Sergei Maasin. Külalised: Alina (Sankt Peterburg), Renee Raid (Inglismaa), 
Inna Litvin (Moskva). Pilet 5€, kontserdi päeval 7€
28.12 kell 12.00 Muusikaline etendus ”Jõulumuinasjutt kuuseke”. Esitab laste laulustuudio Nupukesed. Pilet 3€ 
28.12 kell 18.00 Kultuurikeskus Diapasoon „Laste uusaasta show”. Pilet 7€ 
28.12 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblit For You. Pilet 4€ 
10.01 kell 12.00 Loomingukeskus Aplaus kontsert. Tasuta 
10.01 kell 19.00 Tantsuõhtu „Tantsides uude aastasse”. Muusika ansamblilt For You. Pilet 4€ 
17.01 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€ 
24.01 kell 16.00 Muusikalises poeetilises etenduses Marina Tsvetajeva luule. Kaastegevad:Vene Noorsooteater, 
vene rahvapillide orkester Igor Jermakovi juhendamisel. Pilet 5/8€

Näitus: 10.12 – 30.12 Vladimir Osoblivetsi tööde näitus

Lasnamäe Noortekeskuse juubel Star Dance tantsustuudio
28. veebruaril tähistab Lasnamäe Noor-
tekeskus oma 15-aastast juubelit.

Lasnamäe Noortekeskus on 2000. aasta 
veebruaris asutatud kohaliku omavalitsu-
se asutus, mille eesmärgiks on noortega 
seotud töö arendamine ja koordineerimine 
Lasnamäel.

Nende aastate jooksul pakkusid keskuse 
töötajad (spetsialistid) noortele palju ka-
sulikku infot, tegelesid erinevate ürituste 
korraldamisega ning läbiviimisega.

Lasnamäe Noortekeskus pakub Lasnamäe 
lastele mitmeid huviringide külastamise 

võimalusi. Samuti on keskuses olemas 
avatud noorte tsoon, kuhu iga noor inime-
ne saab oma vabal ajal tulla.

Siin on olemas mitmed lauamängud, ko-
roona, lauajalgpall, lauatennis.
Spetsialistid viivad noorte jaoks läbi eri-
nevaid temaatilisi nädalaid, millest noored 
võtavad aktiivselt ka osa.

Igaüks, kes keskusse tuleb, saab nii tähele-
panu, kui ka tuge.

Lasnamäe Noortekeskus kutsub küla-
lisi juubelikontserdile, mis toimub 28. 
veebruaril Kultuurikeskuses Lindakivi.  

Kultuurikeskuses!

Star Dance tantsustuudio kuulutab 
välja vastuvõtu uude gruppi “STAR 
MINI” alates 2015. aasta jaanuarist. 
Laste vanus 4-6 aastat. Samuti ka 2004, 
2001-1999 sündinud võimlemise või 
ballitantsude kogemusega tüdrukute 
lisa vastuvõtu. Stuudio asub Lasnamäe 
Noortekeskuses aadressil Kahu 4. Re-
gistreerimine ja lisainfo e-posti aadres-
sil olga@stardance.ee

29-30. novembril toimus Lindakivi Kul-
tuurikeskuses estraadi- ja rahvatantsude 

festival 2014, mille korraldajaks on Agne-
ta Tantsukool. 29. novembril estraaditantsu 
kontserdipäevast võttis osa 42 tantsugruppi 
kogu Eestist. Kokku toimus 110 estraadi-
tantsu, millest võttis osa ligikaudu 980 
tantsijat. Sooviksime õnnitleda Lasnamäe 
Noortekeskust, tantsijaid ning Star Dance 
tantsustuudio juhatajat – Olga Lansi – poo-
diumi 3. kohaga vanusekategoorias 11-14 
aastat. Soovime Star Dance stuudiole edu 
ka tulevikus, et nad säraksid tähtede moodi 
ning vallutaksid uusi tippe.

Lasnamäe Noortekeskus
kuulutab välja lisavastuvõtu huviringidesse 

ning stuudiotesse 2014/15. õppeaastaks

• Eesti keel (1-2. klass, 3-4. klass, 5-6. klass,7-8. klass) 
• Eesti keel (ettevalmistus B1 taseme eksamiks)
• Eesti keelekümblus (6-8 aastat)
• Inglise keel (eelkooliea lapsed, 1-2. klass, 3-4. klass, 5-6. klass, 7-9. klass)
• Hispaania keel algajatele 
• Joonistamine (6-13 aastat)
• Käsitöö (6-12 aastat)
• Floristika (10-14 aastat) 
• Ettevalmistus kooliks (6 aastat)
• Kunstistuudio (7-10 aastat)
• Male

Registreerimine ja lisainfo telefonidel 632 8814, 555 67 784, 
ning e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee
Täiendavat infot huviringide ning stuudiote kohta leiab interneti aadressil 
www.noortekeskus.ee 

Lugupeetud Lasnamäe 
elanikud!

Lõppev 2014. aasta 
kinkis meile vaatama-
ta erinevatele raskus-
tele palju õnnelikke ja 

meeldejäävaid sündmusi. Rõõmu ja 
erilise lootusega vaatame tulevikku ja 
võtame vastu uut 2015. aastat. Kogu 
südamest soovin Teile Head Uut Aas-
tat! Toogu see aasta Teile meeldivaid 
muutusi, uusi teostusi ja Teie kõikide 
soovide täitumist! 

Soovin Teile ja Teie lähedastele tuge-
vat tervist!
Olgu soojus ja õnn alati Teie kodudes!

Tallinna Linnavolikogu liige, 
Lasnamäe Halduskogu liige,
Aleksandr Zdankevitš

Hea Lasnamäe elanik!

Taaskord on üks aasta jõudnud lõpu-
sirgele ning saabumas uus. Loodame, 
et pühadeaeg toob meile kõigile hoo-
livust, armastust, sõprust ning hingera-
hu. Soovime Teile ja Teie lähedastele 
südamlikke jõulupühi, meeldejäävat 
aastavahetust ning parimat uut aastat!

Rein Ratas ja Jüri Ratas

LASNAMÄE VAEGKUULJATE TEABEPÄEV 
kolmapäeval 14. 01. 2015 kell 12.00

• Kuulmisohutus ja kuulmislanguse põhjustest heaolu ühiskonnas
• Uued kuulmisabivahendid ja mitmesugused vajalikud signaliseerimise ja 

häireseadmed kasutamiseks tööl ja kodus  
• Proovimine, vajadusel ja soovi korral nende tellimine

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   Bussid 50, 58, 65 Pae ja trammid 2 ja 4 Majaka põik peatus



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

Sinu uus kodu Keilas
Jõe tn. 58 kinnistul algas selle 
aasta juulis kahe ridamaja 
ehitus, kokku 10  boksi.

Majade läbimõeldud paigutus krundil tagab lõu-
na ja lääne suunal maksimaalse päeva- valguse 
elutuppa, kööki ja lastetubadesse. 
Monoliitbetoonseinad tagavad väga hea helipi-
davuse. 
Igal boksil on autonoomselt reguleeritav 
„NIBE“  õhk-vesi soojuspump koos vent- sead-
mega. Soojuspumbal puudub välisagregaat, mis 
on praktiline ja tagab täiendava ökonoomia kül-
made ilmadega. Kõigis ruumides on vesi- põ-
randaküte. Koos katuse- ja fassaadisoojustusega 
ning 3x pakettakendega saavutatakse väga hea 
säästlikus.  
 
Olulist tähelepanu on pandud praktilisele ruumi-
kasutusele:
Kahelõõriline korsten maja keskel võimaldab 
paigaldada elutuppa kamina ning saunas on või-
malik nautida puukerise leili. Lisaks teeb sauna 
kasutamise mugavaks selle ees paiknev puhke-
ruum. 
Arvukad ja mahukad panipaigad võimaldavad 
lahedalt hoiustada nii suuremõõdulist spordiva-

Täna on käsil fassaadide viimistlemine ja  paral-
leelselt toimuvad sisetööd.

Väiksem, kolme boksiga maja on sissekolimi-
seks valmis jaanuari alguses ja suurema maja 
seitse boksi valmivad järjestikuliselt 2015 a. 
märtsi lõpuks.

rustust kui ka koduvahendeid ja majapidamise  
seadmeid. Aiapoolses panipaigas saab hoiustada 
puid ning grill- ja aiatarbeid.
Igale boksile kuulub oma aed ning lisaks on ter-
ritooriumil ühine puhkeala mängimiseks ja spor-
timiseks. Boksile kuulub kaks parkimiskohta 
sisehoovis.

Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075

Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trükiseid ning 
muid kollektsioneerimise esemeid.Tel. 6020 906 ja 
5011 628 Tim 

AS ATKO Grupp pakub tööd bussijuhtidele Harju 
maakonna liinide teenindajana. Võimalik töötada 
nii täis- kui osalise tööajaga. Info e-postil kart.
alehodzin@atko.ee või tel: 5558 0667

Vajatakse Lasnamäele Mustakivi Keskusesse 
juuksurit. Telefon: +37255578140

Talvekartul koju tel.56652465

Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhastust. 
Tel. 5888 0999, info@EUclean.eu

KUULUTUSED
SOODNE JA KVALITEETNE MAALRI, 
TAPEETIMIS, VIIMISTLUSTÖÖ KOGEMUSTEGA 
MEISTRILT 53824428 

Firma Groma Security OÜ pakub tööd turvatöötajatele 
toidupoodides. Täiendav info telefonil +372 6022 706.

Jõulukuused koju kätte. Valikuvõimalus kohapeal. 
Tellides ka naabrile, tuleb hind soodsam.Transport 
TASUTA.Info ja broneerimine telefonil 54583370

Kutsume kõiki Hiina terviseliikumise rühmadesse 
alates jaan.2015. QIGONG -Mustakivi Spordiklubis 
(Mahtra 1). TAI CHI -Tallinna Mahtra Põhikoolis 
(Mahtra 60). Info tel.58608888, www.yongsheng.ee

Töö puhastusteenindajatele 
Peterburi teel

Päevane valvekoristaja - 
08.00-20.00 - 2 tööl, 2 vaba

Vahetustega lao koristaja 
2 päeva kella 08.00-20.00,

 2 ööd kella 20.00-08.00 ja 4 päeva vaba

Kojamees 
- 06.00-10.00 + 16.00-20.00 - 2 tööl, 2 vaba

Lisainfo telefonil 55617637 Leila

Tel +372 661 8810www.a-ulevaatus.ee TERE TULEMAST!

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

Sõiduauto korraline
ülevaatus ainult 25.-

• korduvülevaatus TASUTA
• tulekustuti kontroll 5.-

Kupongi esitamisel!

PRAKTILINE-
KVALITEETNE-

SÄÄSTLIK-
SOODNE!

Rohkem infot
näed:

www.jõe58.ee

Müügiinfo:
Tanel Lambing

Regio Kinnisvara
tel 517 76 78

info@regiokv.ee 
www.regiokv.ee

Ujumiskursused lastele 

Lasnamäel , 
Tallinna Laagna Gümnaasiumis ,Vikerlase 16
Mustamäel , 
Tallinna Arte   Gümnaasiumis ,Vilde tee 62   

MÕTLE! OTSUSTA! KIIRUSTA! 
www.palusaluklubi.eu
5092127



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

Mahtra Hostel

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

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

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! 
Väike-Rõsna küla, Värska vald 64034 Põlvamaa  

www.spavarska.ee

Lisainfo ja broneerimine: info@spavarska.ee või telefonil 799 3901

• Klassikaline ravipakett (7 päeva) 
hinnaga al. 275 € (tavahind 330 €) inimene
• Aktiivne puhkus (5 päeva) 
hinnaga al. 190 € (tavahind 285 €) inimene
• Päev Värska kuurordis
hinnaga al. 30 € (tavahind 42 €)  inimene

Parim aeg hoolitseda tervise eest!Jaanuar on Tervisekuu!

Eripakkumised kehtivad 
11.01–13.03.2015 

või kuni vabu kohti jätkub!

HUMANA

Vikerlase 19, 
Vikerlase kaubanduskeskuse 2. korrusel

Rohkem infot telefonil 55612372 või
www.humanae.ee 

VIKERLASE 
kaupluses 

kliendikaardiga
kogu kaup 
    -10%!

KINNISVARA KIIROST TALLINNAS!Maksame 
300 EUROT vihjetasu kinnisvara müügisoovituse 
eest mis lõpevad meie poolt korteri ostuga.Kanna-
me kõik ostuga seotud kulud (nt. hindamine, nota-
rikulud).Võtame pikaajalisele üürile 4…10-toali-
seid kortereid või büroopindu mitte läbikäidavate 

tubadega võimalusel hilisem väljaost. Helista 
56150084 või saada e-kiri property@latipac.eu



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

 

 
 

 

 

 
 

 

Tallinna Maxima X/XX 
kauplused pakuvad tööd 

järgmistele
ametikohtadele:

•	 PEAKASSAPIDAJA
•	 MÜÜJA-KASSAPIDAJA
•	 LETITEENINDAJA
•	 SAALITÖÖTAJA
•	 KORISTAJA

Ettevõte garanteerib:

•	 tasuta	lõunasöögid
•	 erinevad	motivatsioonipaketid
•	 tasuta	sise-	ja	väliskoolitused
•	 stipendium	koolilastele

Tule ise , kutsu kaasa  oma 
sõbrad ja saad iga 

kutsutud sõbra eest preemiaks  
45 eurot/brutos! 

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: 
WWW.MAXIMA.EE  

Täpsema info saamiseks pöörduge 
kaupluse direktori poole või saatke CV:

PERSONAL@MAXIMA.EE . 
Info tel: 6023116; 6230690

Omniva on 
Eesti Posti 
uus nimi

 Tule Omnivasse

KIRJAKANDJAKS
Lasnamäe piirkonda

Pakume Sulle 
liikuvat tööd värskes õhus ja kindlat 

sissetulekut. Tagame väljaõppe töökohal 
ning töövahendid- ja riided vastavalt 

aastaajale. Lisaks ootavad Sind erinevad 
soodustused ja ühisüritused.

Lisainfo: 
omniva.ee/toopakkumised 

või telefonil  
664 3194.

Telli www.starman.ee või helista 1770

STARMAN 
TÄIDAB SU 
UNISTUSED!

Vaata Ajamasinaga 80 
ja Salvestamisteenusega
100 telekanalit. 
Ainult Starmanis.



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

Надоело искать работу? Хочешь улучшить свое  
 материальное положение? 

Приходи к нам и получи новую специальность! 

Информация по телефону —54555888 

Sõle 3,  Tallinn            www.tetkool.ee  

Курсы повара — 640 ак.ч.  
Курсы пекаря-кондитера — 400 ак.ч.  
Курсы флориста-декоратора — 400 ак 
Курсы бармена — 300 ак.ч.  
Курсы няни — 480 ак.ч. 
Курсы патронажных сестер — 190 ак.ч. 

Мы гарантируем 
трудоустройство  

сразу после практики!  

Обучение обеспечит 
работой! 

€/kg
€

€
€
€

€
€

€

Lõhemari - Лососевая икра„KETA“ 1 kg – 50 
Forellimari - Икра форели 500 g – 18 
Lõhemari - Лососевая икра 100 g – 3, 70 
Lõhemari - Лососевая икра  450 g – 16 
Must kalamari - Черная икра 50 g – 28 
Must kalamari - Черная икра 250g – 120 
Soolalõhe viilud - Кусочки соленой форели 100 g – 1, 60 
Suitsulõhe viilud - Кусочки копченой форели 100 g – 1, 60 
ja palju teisi kalatooteid.
и много других изделий из рыбы.

AVEKTRA HULGIKAUP

E-R 10.00. – 18.00.
L 10.00. – 16.00.

Aadress:  Punane 72A, Tallinn
Tel: 6024777
Mugav tasuta parkla  /  Удобная бесплатная парковка!
Bussid 35, 50, 55. Kuuli peatus  /  Автобусы  30, 50, 55, остановка Kuuli 

02.–03.04.2015
HELSINGI OOPERIREIS
Helsingi täidab paljude ootused, sest seal jagub nii 
kultuuritempleid, ostuvõimalusi kui ka meelelahu-
tust. Kõike seda näeme mahukal 3tunnisel linnaek-
skursioonil. Reisi muudab eriliseks suurejoonelise 
Soome Rahvusooperi külastus – ooperi “Émilie” 
esietendus. Soodushind 179 € kehtib kuni 
12.01.2015 Ööbimine mugavas Helsingi hotellis. 
Eestikeelne teenindus ja head giidid.
 

23.01.2015
SEENIORIDE UUSAASTAREIS HELSINGISSE
Meile nii tuttav Helsingi pakub ikka ja jälle ohtralt 
uusi elamusi. Viking Line ja EXITravel korraldavad 
ainulaadse reisi Helsingisse. Jõuluhind 79 € kehtib 
kuni 30.12.2014 (tavahind 160 €)
Hinnas: meeleolukas sõit Tallinn-Helsingi-Tallinn, 
3tunnine linnaekskursioon mugavas bussis, hom-
mikukohv ja rikkalik buffet-õhtusöök, meremaailma 
külastus, eestikeelse giidi ja rühmajuhi teenus.
 

28.03.2015
SEENIORIDE ERIREIS HELSINGI AIANDUSMESSILE 
Helsingi aiandusmessil pakutakse kõrgetasemelist 
teavet aiakujunduse osas. Lisaks on müügil palju 
taimi ja lillesibulaid Hollandist ja mujalt. Sõidul 
Tallinnast Helsingisse toimub seminar aia planeeri-
mise-, hooldamise või kujunduse teemal. Pärast 
Helsingi linnaekskursiooni siirdume rühmajuhtide
juhendamisel Helsingi messikeskusesse oma ilusate 
aedade tarvis uusi ideid koguma.
Hinnas sisaldub sõit, seminar, linnaekskursioon, 
messipääse, rikkalik buffet-õhtusöök.
Varajase registreerija soodushind 99 € kehtib 
registreerudes hiljemalt 22.01.2015. 
10 osalejaga rühmas 1 reisija tasuta!

Küsige programmi ja lisainfot telefonil 620 7676 või e-postil info@seeniorid.ee

Uusaastakingitus iseendale!   www.seeniorid.ee


