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Lasnamäe Leht

Lasnamäel korraldati 
kaubandusvaldkonna 
õpilaste võistlus Teko 
müügiproff 2014

Kultuurikeskuses Lindakivi 
toimus heategevuslik 
teatrietendus „Muumioru lood“.
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Teisipäeval, 14. jaanuaril 2014. a Tallin-
na Teeninduskoolis toimunud kauban-
dusvaldkonna õpilaste koolisisese võist-
luse „Teko müügiproff 2014“ võitjad on 
selgunud! Töökohapõhise õppe baasil 
õppijad: I koht Merili Luik; põhikoo-
li baasil õppijad: I koht Mariliis Arm, 
gümnaasiumi baasil õppijad: I koht Ali-
sa Aalbok. Parim Müü maha meeskond: 
Elisabeth Kalitventsev, Merilin Sepp, 
Aleksandra Larinova. Palju õnne võit-
jatele!

Võistlus „Teko müügiproff 2014“ toi-
mus kolmes osas: ostu-müügisituatsioon, 
tootetutvustus ja vahetusraha lugemine. 
Ostu-müügisituatsioonis hinnati eelkõige 

suhtlemisoskust, klienditeenindust, kau-
pade tundmist, arve täitmise korrektsust ja 
õigsust. Tootetutvustusel väljendusoskust, 
toote tundmist ja hinnasildi kujundamise 
oskust. Vahetusraha lugemisel oli kõige 
olulisem täpsus, ajas püsimine ja rahaloen-
di täitmise korrektsus.

Žüriisse kuulusid esindajad kaubandus-
ettevõtetest Selver AS, Kaubamaja AS, 
ETK Grupp AS, ABC Supermarkets AS 
(CoMarket), Stockmann AS, OG Elektra 
AS (Grossi Toidukaubad), Kangadžungel, 
Prisma Peremarket AS ja AS Alexela Oil.

Žürii õpetussõnad õpilastele olid: ärge 
müüge üle ja kuulake klient alati lõpuni 

‒ lõpuni kuulamine on müügitöös ülimalt 
oluline. Lisaks tõi žürii veel välja, et Teko 
müügiproff 2014 võitjad eristusid oma sä-
rava esituse poolest: hea teenindaja kuulab 
klienti naeratus suul ja teab, mida talle pa-
kub.

Tallinna Teeninduskooli kaubanduse eri-
alade juhtivõpetaja Aive Antsoni sõnul 
läks selleaastane võistlus korda ja andis 
õpilastele hea kogemuse. 

„Oleme oma õpilastega väga rahul ja loo-
detavasti andis tänane võistlus neile väär-
tuslikke kogemusi uuteks väljakutseteks, 
olgu see siis ülevabariigilisel müüjate 
võistlusel või juba töökohal.“

Tallinna Teeninduskoolis saab kaubanduse 
valdkonnas õppida müüja, müügiesindaja, 
müügikonsultandi ja müügikorralduse eri-
ala. Pärast põhikooli lõpetamist saab õppi-
ma tulla müüja erialale, õppeaeg 3 aastat 
ning pärast gümnaasiumi müügikorralduse 
ja müügiesindaja erialale, õppeaeg 2 aas-
tat. 

Lisainfo Tallinna Teeninduskooli erialade 
ja vastuvõtu kohta: 
http://www.teeninduskool.ee/vastuvott/ 

Lahtiste uste päev 20. märts 2014, doku-
mentide vastuvõtt 26. juuni – 25. juuli 
2014.

Lindakivi Kultuurikeskuse 
juures avatud liuväli ootab 
külalisi! 

Nii nagu eelmisel aastal, rajati ka sel-
lel talvel Lasnamäe Linnaosa Valituse 
poolt Lindakivi Kultuurikeskuse juurde 
liuväli, mille kasutamine on kõikidele 
soovijatele tasuta. 

Juba möödunud talvel otsustati pärast pikka 
vaheaega avada taas Lindakivi Kultuurikes-
kuse taga asuval väljakul liuväli, mille ka-
sutamise populaarsus linnaosa elanike seas 
tõestas koheselt, et see oli õige otsus.

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus 
Riibe sõnul on kõigi talispordi harrastaja-
te rõõmuks saabunud ilus ja talvine ilm. 
„Selleks, et pakkuda meie linnaosa elani-
kele rohkem võimalusi värskes õhus vaba 
aja veetmiseks, oleme otsustanud praegust 
ilmastikku ära kasutada ning teha Kultuuri-
keskuse Lindakivi tagusele platsile kõigile 
meelelahutuseks liuvälja“, selgitas Riibe.

Tallinna Botaanikaaed 
kutsub aasta esimesele 
näitusele – Nutikad 
trikitajad. 

Näitus toimub 07. - 16. veebruarini.
Nagu inimeste hulgas on nutikaid ja vähem 
nutikaid, silmapaistvaid ja naljakaid olen-
deid, nii võib ka taimede seas leida väga 
omapäraseid ja erilisi eksemplare. Mõned 
taimed on niivõrd jahmatava välimusega, 
et ajavad lausa hirmu peale, teised samas 
hoopis hingematvalt kaunid. Mõnedest tai-
medest on parem suure kaarega mööduda, 
kui te just ei soovi tunde kestvaid piina-
vaid aevastushooge saada. Üllatavad on 
taimede nutikad kohastumused vees, õhus 
ja maismaal. Taimed on välja mõelnud ka 
mitmesuguseid nupukaid saagipüüdmis-
meetodeid ja –vahendeid. Tolmeldajate 
ligimeelitamiseks on neil samuti varuks 
erinevaid peibutisi ja riukaid.  Neid vah-
vaid trikitajaid tutvustamegi oma näitusel. 
Külastaja kohtub siin ussilõksu, kuradikäe-
puu, trühvelõie, sinisõrme ja isegi mont-
serrati pribiga. Ning lisaks veel sajakonna 
võrratu veidrikuga.

Tallinna Botaanikaaed asub Tallinnnas, 
Kloostrimetsa tee 58 ning avatud on iga 
päev. Täpsem info www.botaanikaaed.ee

Jõulu- ning aastavahetuse pühade raames 
tegi Lasnamäe huvikooli juures (Võru 
tn 11) tegutsev Know-how teatristuudio 
lastele suurepärase uue aasta tulekule pü-
hendatud  kingituse. Kingituseks oli hea-
tegevuslik teatrietendus „Muumioru lood“ 
ning  Lindakivi Kultuurikeskuse fuajeesse 
paigutatud huvitavad atraktsioonid, mis ai-
tasid külalisi sukelduda skandinaavia mui-
nasjuttude maailma.

Korraldajate sõnul toimus üritus meeldivas 

ning maagilises atmosfääris. Sellel päeval 
valitsenud headust oli tunda nii laval kui 
ka saalis ja terves Kultuurikeskuse hoones. 
Know-how stuudio noored kasvandikud 
tulid välja ideega, et sellised etendused 
võiksid saada traditsioonilisteks.
 
Tahaks tänada Lasnamäe linnaosa vanema 
asetäitjat Jaanus Riibet ning linnaosa valit-
suse töötajaid noorte initsiatiivi toetamise 
eest, samuti ka võimaluse eest see üritus 
Lindakivi Kultuurikeskuses läbi viia.

LASNAMÄE LEHT
Kirjastus ja levi Päike OÜ
Reklaaami tellimine:
Telefon: 602 7774, 5645 4308
E-post: info@lasnamaeleht.ee
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Inglipuude alla koguti lastele 
üle 1100 kingituse 
 

Jalgratturite koolitused 

Lasnamäe lasteaedade lapsed osalesid 
traditsioonilisel iga-aastasel laulu- ja tantsupeol 
Talvine Kaleidoskoop 2014

LINNAOSAVANEMA ASETÄITJA VEERG

Tuletame meelde korteriühistutele, et vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale 
on kinnistuga külgnevatel kõnniteedel, mis asuvad kinnistu või ehitise ja sõidutee 
vahel kinnistuomanikud kohustatud tegema heakorratöid (lume lükkamine ja libe-
dustõrje). Nii nagu ka eelnevatel aastatel abistame korteriühistuid tasuta graniit-
killustikuga. Paljud korteriühistud on juba oma osa kätte saanud, kuid kes veel ei 
ole sellekohast avaldust esitanud, saab seda teha. Kõnniteed peavad olema lumest 
puhtad ja libedustõrje tehtud hommikul kella seitsmeks (v.a rasked ilmaolud-ilmas-
tikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine), ning vajadusel tuleb seda 
teha päevas mitu korda. Kindlasti tuleks jalakäijatel üle vaadata oma jalanõud, sest 
oleme harjunud käima sügiseste jalatsitega, millel enamasti puuduvad sügava must-
riga tallad ja nendega on kukkumisoht palju suurem kui talvejalatsitega.

Ka sellel aastal on korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade 
heakorrastamiseks. Linnalt on võimalik toetust taotleda kuni 70% ulatuses objek-
ti maksumusest. “Hoovid korda” projekti taotused tuleb esitada 3. märtsiks 2014 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonda. Rohkem lisainfot projekti 
kohta on aadressil http://hoovidkorda.tallinn.ee 

1. veebruaril 2014 algab taas taotluste vastuvõtmine projekti “Fassaadid korda” 
raames. Projekt toimub juba mitmendat aastat eesmärgiga soodustada ja toetada 
korterelamute renoveerimist elamistingimuste tõstmiseks. Toetuse taotleja peab 
vastama Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx laenutingimus-
tele. Toetust antakse ühistule kuni 10% ulatuses ühistu taotletavast korterelamu 
renoveerimislaenu summast, kuid mitte rohkem kui 19 173 eurot aastas vastavalt 
hindamiskomisjoni ettepanekule. Taotlusi võetakse alates 1. veebruarist vastu Las-
namäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonnas esmaspäeviti kella 15-18 ja 
neljapäeviti kella 10-12. Täiendav info www.tallinn.ee/fassaadidkorda.

Käesoleval aastal jätkatakse ka projekti „Roheline õu“ raames hoove korrastavate 
korteriühistute sihttoetamist korterelamute õuealade heakorrastamiseks. Toetust on 
võimalik taotleda kuni 60% kavandatava tegevuse maksumusest ja toetust antakse 
kuni  60% tegevusele kulutatud summast. Maksimaalne toetus  ühe taotleja kohta 
on 600 eurot aastas.

Lugupeetud Lasnamäe elanikud, 
soovin Teile jätkuvaid ja töökaid 
elamusi 2014. aastal.

Tänavu juba viiendat aastat korralda-
tud heategevusprojekti Inglipuu raa-
mes koguti keerulistes oludes kasva-
vatele lastele ligikaudu 1150 kingitust. 
  
Inglipuu heategevuskampaania raames 
koguti koostöös kohalike omavalitsustega 
puudust kannatavatele lastele pühadekinke 
26. novembrist kuni jõuludeni. Inglipuud 
olid ligi 45 Maxima kaupluses üle Ees-
ti, kus poekülastajad said kuusel rippuval 
Inglil kirjas olevatele lastele kingitusi teha. 

 Heategevusprojekti koordinaatori Ty Leht-
mäe sõnul on juba viiendat aastat toimuv 
projekt saanud nii rasketes oludes Eesti-
maa peredelt, sotsiaaltöötajatelt kui kõigilt 
kauplusekülastajatelt väga sooja vastuvõtu. 
  
“Tänavu küsisid juba enne Inglipuude püs-
titamist mitmed inimesed, millal tänavune 
kingitegemise võimalus avaneb,” lau-
sus Lehtmäe. “Kinkide kogumine oli täna-
vu väga edukas ning täname üheskoos kin-
gisaajate ja lastekaitsetöötajatega kõiki 

häid inimesi, kes kokku ligikaudu 1150 
lapsele pühaderõõmu valmistada aitasid.” 
  
Kinke koguti lastele vanuses mõnest kuust 
kuni keskkooliealisteni ning soovide valik 
oli lai – paluti raamatuid, sõnastikke, LE-
GOsid ja muid mänguasju, talveriideid ja 
-jalatseid, sportimistarbeid. “Väga palju 
sooviti kaasinimeste abi just praktiliste 
kinkide soetamisel – koolieelsetele lastele 
arendavaid raamatuid ja mänguasju, riideid 
ja jalatseid, aga ka koduseid igapäevatar-
beid,” kirjeldas Ty Lehtmäe kingisoove.  
  
Kingid toimetatakse peredele koostöös 
omavalitsustega kätte jõuludele järgneva 
kahe nädala jooksul. Mitmel pool korral-
dati lastele ja nende peredele pühadekin-
kide laialijagamiseks ka jõulupidu – Ku-
ressaares 19. detsembril, Pärnus 23. det-
sembril ja Põhja-Tallinnas 27. detsembril. 
  
Esmaspäeval, 30. detsembril, anti kingitu-
sed üle Tallinnas Haabersti Vaba Aja Kesku-
ses ja Lasnamäel Lindakivi Keskuses. Üh-
tekokku sai esmaspäeval pühaderõõmust, 
kus kõrvuti jõuluvanaga lahutasid meelt ka 
mustkunstnik ja kloun, osa üle saja lapse. 
Kauplustes asuvatel Inglipuudel olid kesk-
miselt 20-40, suuremates omavalitsus-
tes  ka enama lapse nimed. Näiteks Tartus 
oli kingisoove enam kui 100, Tallinnas 
Lasnamäel ja Narvas 80, Pärnus 60 ning 
Kohtla-Järvel 50 lapsele.

Veebruari lõpust algavad Lasnamäe Sot-
siaalkeskuse laste päevakeskuses jalgrattu-
rite koolitused lastele vanuses 10-15 elu-
aastat. Tasuta kursus sisaldab teooriatunde, 
esmaabi lühikursust ning jalgrattahooldu-
se tundi. Peale teooria- ja sõidueksamite 
edukat sooritamist väljastatakse koolitusel 
osalenutele jalgratturi juhiluba*. 

Jalgratturite koolitus eesti keeles algab 
26.veebruaril ning toimub kolmapäeviti 
kuni 23.aprillini, kl 15:30-17:00. Jalgrattu-

rite koolitus vene keeles algab 27.veebrua-
ril ning toimub neljapäeviti kuni 23.aprilli-
ni, kl 15:30-17:00. Täpsem info ja regist-
reerimine koolitusele telefonil 645 7702 
või e-posti teel kristi.maanas@tallinnlv.
ee .

NB! 19.veebruaril (eesti keeles) ja 
20.veebruaril (vene keeles) algusega kl 
17:00 toimuvad Lasnamäe Sotsiaalkeskuse 
laste päevakeskuses(Katleri 2a) infotunnid 
lastevanematele.

Koolitust viib läbi Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus koostöös Maanteeameti Põhja 
regiooni keskusega, Põhja prefektuuriga 
ning Eesti Punase Risti Tallinna Seltsiga. 

*Liiklusseaduse järgi võib jalgratast ise-
seisvalt sõiduteel juhtida vähemalt 10-aas-
tane isik, kes on omandanud jalgratturi 
kvalifikatsiooni. 10–15-aastasel isikul 
peab sõiduteel sõitmisel olema kaasas sel-
lekohane juhiluba. 

MTÜ Lastearendusring Boone kooostöös 
Lasnamäe Linnaosa Valitsusega korraldab 
alates 2004.aastast lastekontserti Talvi-
ne kaleidoskoop. Käesolev aasta ei olnud 
erandiks ning Lindakivi Kultuurikeskusse 
tuli kokku erinevas vanuses lapsi koos oma 
lasteaedade juhendajatega ning vanemate-
ga.
Kontserdil esinesid Lasnamäe ja teiste 
linnaosade eesti ja vene õppekeelega las-
teaedade lapsed. Esitatud laulud, tantsud ja 
pillilood olid pühendatud talvele, jõuludele 
ning uue aasta saabumisele.
Ürituse algatajaks ja läbiviijaks on Anto-
nina Liivrand, Tallinna Ümera Lasteaia 
muusikaõpetaja.

Jaanus Riibe, 
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja!

26. veebruaril ja 27. veebruaril algusega kell 15.00 toimuvad 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54, Tallinn) 
korteriühistute infopäevad.
Infopäevad on jaotatud kahele päevale: 26. veebruaril vene 
keeles ja 27. veebruaril eesti keeles.

Lisainfo telefonil 645 7721

Palume aktiivset osavõttu! 

XXXIII Tallinna Vanalinna Päevad 
„Elavad tänavad“ 24. mai - 1. juuni 2014

Algab XXXIII Tallinna Vanalinna 
Päevade ideekavandite vastuvõt-
mine!

Lisainfo ideekavandite esitamise 
kohta www.vanalinnapaevad.ee,  
marje.jyrgenson@tallinnlv.ee, 
tel 6457219.

DETAILPLANEERINGUD

Tallinna Linnavolikogu otsustas 19. 
detsembri 2013 istungil otsusega nr 204 
kehtestada Mahtra tn 2a kinnistu ja lä-
hiala detailplaneering.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 23. det-
sembri 2013 istungil korraldusega nr 
1786-k algatada Vesse põik 4 kinnistu 
detailplaneeringu koostamine. Planee-
ritava maa-ala suurus on 0,18 ha. Detail-
planeeringu koostamise eesmärk on Las-
namäe linnaosas asuva äri- ja tootmismaa 

sihtotstarbega Vesse põik 4 kinnistu siht-
otstarbe muutmine ärimaaks ning ehitus-
õiguse määramine ühe kuni 2-korruselise 
laopindadega ärihoone ehitamiseks. Li-
saks antakse planeeringus heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteli-
ne lahendus.

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

Lasnamäe Noortekeskus annab üürile ruumid  (tantsusaal, õppeklassid).
Hinnad on 5,10-7,05 eurot tund.

Lisainfo telefonil 55567784 või e-posti teel lasnamae@noortekeskus.ee
___________________________________________________________________________

Lasnamäe Noortekeskus alustab registreerimist traditsioonilisse linnalaagrisse, 
mida on plaanis korraldada eeloleval kevadisel koolivaheajal, 

17.-21. märtsini lastele vanuses 7-14 aastat. Laagris osalemise hind on 55 eurot.
Registreerimine e-posti teel lasnamae@noortekeskus.ee
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Tallinnas hakkas kehtima uus kiirabisüsteem

Jalgpall kui sotsiaalne projekt

18. jaanuaril 2014 sai 75 aasta-
seks Lasnamäe Sotsiaalkeskuse 
seenioritantsurühma Pihlakobar 
juhendaja Eve-Mall Saar.
Eve-Mall Saar alustas Lasnamäe Sot-
siaalkeskuses toolitantsu juhendamisega 
1996. aasta kevadel. Tänaseks on tooli-
tants asendunud seenioritantsuga. 

Seenioritants on eakatele mõeldud oma lii-
kumisviis. Seenioritants on saanud alguse 
Saksamaalt 1970-ndate aastate alguses, 
kui tantsupedagoog Ilse Tutt tegi esimesed 
istumistantsud vanadekodu asukatele oma 
90-aastase ämma nõudmisel. Sündisid aina 
uued ja uued tantsud ka püsti tantsijatele ja 
nüüd on neid tantse juba üle saja. 
Seenioritants jääb oma olemuselt ringmän-
gu ja rahvatantsu vahele – see on veidi 
tantsulisem kui ringmäng, sammud aga on 
lihtsamad kui rahvatantsus. Paljudes tant-
sudes on ka klassikaliste seltskonnatant-
sude elemente. Muusika on pärit tänaste 
eakate noorusaegadest, sellise muusika 
kuulamine loob mõnusa atmosfääri.

Teistega ühes rütmis liikudes kaotab ini-
mene tunde, et ta teistest erineb kas oma 
võimete, vanuse või isegi mõne puude 
poolest. Tantsutunnid vähendavad masen-
dust, suurendavad iseseisvust, parandavad 
füüsilist tegevust, aktiviseerivad hingamis-
süsteemi, reguleerivad vererõhku, tõstavad 
enesehinnangut, soodustavad sotsiaalset 
suhtlemist. Tantsude õppimine treenib ja 
parandab mälu, kooskäimine aitab leida 
uusi tutvusi.

Lisaks viib Eve-Mall Saar Lasnamäe Sot-
siaalkeskuses läbi eakate võimlemise ja 
liikumisteraapia tundi. Peale praktilise töö 
on Eve-Mall Saar aastaid koolitanud see-
nioritantsu õpetajaid.

Palju õnne ning tugevat tervist juubilarile!

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

kut ja koormust, samuti personali pädevust 
ja töö kvaliteeti jälgib ja korraldab Tallinna 
Kiirabi, kiirabi varustuse ja autode korras-
olekut korraldab kiirabiteenuse osutaja.
Finants- ja administreerimise üle teostab 
järelevalvet Tallinna Sotsiaal- ja Tervis-
hoiuamet, ravikvaliteedi ja kiirabi kätte-
saadavuse üle riigi Terviseamet.
Kiirabi väljakutsumiseks tuleb helistada 
telefonil 112. Vastavalt kiirabi väljakutse 
põhjusele määratakse seal kiirabi väljasõi-
du kiirusprioriteet, esmalt teenindatakse 
need väljakutsed, kus on informatsioon ot-
sesest ohust inimese elule.

Alanud aastal hakkas Tallinnas kehtima 
kiirabi uus korraldus, mis hõlmab 8 tu-
gikeskust kokku 20 kiirabibrigaadiga, 
sh 2 arstibrigaadi.  

Tervishoiuteenuste korralduse seaduse jär-
gi kehtestab sotsiaalminister riigieelarvest 
rahastatavate kiirabibrigaadide arvu, Tervi-
seamet kinnitab riigieelarvest rahastatava-
te kiirabibrigaadide teeninduspiirkondade 
arvu ja paiknemise ning kiirabibrigaadide 
jaotuse teeninduspiirkondade kaupa ning 
sõlmib kiirabibrigaadi pidajaga kiirabi osu-
tamiseks vastava halduslepingu.
2014. aastaks on riigi Terviseamet tellinud 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hal-
latavalt Tallinna Kiirabilt kiirabiteenust 
kokku 20 kiirabibrigaadiga 8 erinevas tu-
gikeskuses. Kiirabibrigaadide hulgas on 2 
kiirabi arstibrigaadi.

Haaberstis ja Tallinna kesklinnas paikneb 
kaks kiirabibrigaadi, Koplis kolm, Musta-
mäel kuus, Tallinnas Lasnamäe lääneosas 
kaks kiirabibrigaadi, Lasnamäe idaosas 
kolm kiirabibrigaadi, Harjumaal Viim-
si vallas üks kiirabibrigaad ja Harjumaal 
Maardus üks kiirabibrigaad. Kiirabibrigaa-
did töötavad ööpäevaringselt.
Kiirabibrigaadide operatiivset valmisole-

Boriss Dugan, 
JK Ajax-Lasnamäe president

Eelmine jalgpalli hooaeg möödus Ajax-
Lasnamäe klubi jaoks juubeli tähe all: sü-
gisel tähistasime oma 20. sünnipäeva. Selle 
auks toimus ka suur pidulik üritus. Päeva 
jooksul toimusid huvitavad jalgpalli lahin-
gud ning juubeli tähistamises osales kokku 
ligikaudu pooltuhat inimest, sealhulgas ka 
endised klubi kasvandikud. Kunagi tegid 
nad meie klubis oma esimesi jalgpallisam-
me, nüüd aga õpivad selle suurepärase 
spordimängu aluseid endale selgeks nende 
lapsed.
Sadade meie linnaosa ja linna elanike jaoks 
on Ajax-Lasnamäe klubis veedetud päevad 
saanud eluloo oluliseks leheks, mis jääb 
terveks eluks meelde. Sellised juubeli tä-
histamised muutuvad traditsioonilisteks.

Tuleval suvel, 30. juunist kuni 
4. juulini, kavatseme korral-
dada veidi ebatavalise laagri. 
Selle nimeks panime „Suun-
dume Brasiiliasse“, kuna just 
nendel päevadel toimuvad 
selles riigis jalgpalli maailma-
meistrivõistlused ning meie 
laager toimub selle suurejoo-
nelise sündmuse tähe all. 
Ajax-Lasnamäe uksed on ala-
ti avatud. Poiste ja tüdrukute 
vastuvõtt alates 5.eluaastast 
toimub nüüd laupäeviti ning 
pühapäeviti kell  13:00 Koorti 
25 aadressil asuvas spordisaa-
lis. 
Täiendav informatsioon klu-
bi tegevustest asub aadressil: 
www.fcajax.ee

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

Veebruarikuu üritused
01.02 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€ 
02.02 kell 16.00 Tantsuteater RADA etendus „Rubinsteina 13” Leningradi rock klubide ajaloost. Pilet 7€
          kell 18.00 Sõbrapäeva kontsert. Pilet 2€
15.02 kell 12.00 Kontsert „Tantsustuudio Fiesta ja sõbrad”. Pilet 5€ 
15.02 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€ 
22.02 kell 15.00 ja 19.00 II Rahvusvaheline vene šansooni festival. Esinevad artistid Venemaalt, Lätist, Saksamaalt, Eestist. 
Pilet 10€ 
22.02 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Black&White. Pilet 4€ 
23.02 kell 14.00 Vabariigiaastapäeva kontsert. Tasuta
23.02 kell 17.00 Rahvusvaheline vene šansooni festival. Pilet 10€

Näitus:
21.01 – 02.03 Fotonäitus „Orhideed Eestimaa looduses”

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

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe õnnitleb juubilari sünnipäeva puhul

Lasnamäe Linnaosa Valitsus teatab:

Lasnamäe korteriühistud ja haridusasutused saavad 
võimaluse taotleda endale tasuta graniitkillustikku 

2013/2014 aasta talveks. Vastava taotluse võib 
vormistada kohapeal Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 

(Pallasti 54), või saata e-posti teel aadressile: 
Moonika.Vister@tallinnlv.ee 

Vastuseks saadetakse taotlejale teade, kus 
informeeritakse, millal ja kus on võimalik saada tasuta 

graniitkillustikku.

TEADAANNE korteriühistute esindajatele

2014. aastal on korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õueala-
de heakorrastamiseks. 2014. a linnaeelarves on selleks eraldatud 395 000 eurot. 
Taotlusi hakatakse vastu võtma alates 2. jaanuarist 2014 ja taotluste esitamise 
lõpptähtaeg 3. märts 2014.a. Taotlusi võetakse vastu koos projektiga, millele on 
Tallinna Linnaplaneerimisamet väljastanud ehitusloa. Dokumendid esitada kahes 
eksemplaris linnamajanduse osakonna spetsialistidele.



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

Costa del Sol asub Hispaania lõunaranniku 
autonoomses piirkonnas Andaluusias, mille 
pealinnaks on keskaegne Sevilla. Suuruselt 
teine linn on Malaga, kus asub Andaluusia 
suurim lennujaam ning kaunis vanalinn.

Costa del Sol on läbi aegade olnud turistide 
meelispaik. Kliima on puhkuseks igati so-
bilik - üle 300 päiksepaistelise päeva aastas 
ning 160 km pikkune liivarannik. Külasta-
jate jaoks on olemas hulgaliselt ajaveetmis-

kohti: restorane, baare, ka sportimisvõima-
lusi ning erinevaid lõbustus- ja huviparke. 
Populaarne ajaviide turistide seas on golf, 
mille harrastamiseks pakub Costa del Sol 
rohkelt võimalusi.

Costa del Solis asuvad turismikeskus Fuen-
girola,  kaunite vaadetega Torremolinos ja 
Benalmadena, mida ühendab suurepära-
ne rannapromenaad, kuulus Marbella ning 
maaliline Mijas. Kohalikest sadamatest ta-
suks esile tõsta uut Malaga sadamat, Puerto 
Marina-t Benalmadenas ning Puerto Banus’i 
jahisadamat Marbellas, kus toimub ka vilgas 
ööelu.

Veel asuvad läheduses kaunid linnakesed 
nagu Ronda, Cordoba, Nerja, Granada, sur-
fiparadiis Tarifa ja Euroopa üks vanimaid 
linnu Cadiz -  igaüks oma eripära, ajaloo 
ning vaatamisväärsustega. Päevaste ekskur-

sioonide kaugusesse jäävad ka Suurbritan-
niale kuuluv Gibraltar, kus asub kuulus ning 
kõigutamatu Gibraltari kaljumägi ja Aafrika 
mandril asuv eksootiline Maroko, kuhu pää-
seb vaid pooletunnise praamisõiduga.

Costa del Sol sobib hästi nii perepuhkuseks, 
aktiivseks puhkuseks kui ka ööelu nautimi-
seks.

Costa Sol Rent pakub kvaliteetset puh-
kusemajutust Hispaania lõunarannikul 
Costa del Sol´is . Kui soovite veeta oma 
puhkuse Torremolinoses, Benalmadenas, 
Fuergirolas, Mijas´es, Marbellas, Este-
ponas või Manilvas, siis meie poolt paku-
tavate korterite ja villade seast leiate en-
dale kindlasti sobiva. Meil on suur valik 
kortereid ja villasid erinevale maitsele, 
erinevas suuruses ja erineva hinnataseme 
juures, et kõik saaksid leida mugava puh-

kusemajutuse oma vajadustest ja võima-
lustest lähtuvalt. Tutvuge meie valikuga 
ja broneerige endale aegsasti unustamatu 
puhkus maalilisel Hispaania lõunaranni-
kul. Päikseline puhkus ootab Teid Costa 
del Sol´is!

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust. 
Aitame Teil leida sobivaima lahenduse unus-

tamatu puhkuse veetmiseks. Meiega saab su-
helda eesti keeles!
Costa Sol Rent
Telefon: (+34) 633 493 690 
Skype: costasolrent 
E-mail: info@costasolrent.com

WWW.COSTASOLRENT.COM
Facebook: costasolrent

COSTA DEL SOL

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!

Soovid ettevõttele rohkem kliente?
Tutvusta ettevõtet Lasnamäe elanikele ja

telli reklaam või reakuulutus
Lasnamäe Lehes!

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

 Tellides reklaam mätrsi ajalehte enne 10.02 kehtib soodustus – 20%  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
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Puhkus eluallikate juures
Alati on huvitav avastada midagi uut. Sageli asub 
see meie kõrval! Kujutage ainult endale ette: võrratu 
männimets koos hämmastavalt värske õhuga, sinine 
veepind, hele päike ja vaikus... Suurepärane! Eriti 
peale lärmakat ja tolmust linna, kontorimüra ning 
pidevaid liiklusummikuid... Meil on hea meel kut-
suda teid, kallid lugejad, Peipsi järve ääres asuvasse 
Värska sanatooriumisse ja veekeskusse. See on tõeli-
selt fantastiline koht, kus kaugel kaasaegse maailma 
kiirustamisest ja mürast võib ennast taasavastada. Li-
saks sellele on see koht ainulaadne oma mineraalvee 
allikatega, ravimudaga ning veekeskusega! 
Värska sanatoorium ja veekeskus, mis asuvad Lõu-
na-Eesti looduskaunis kohas, on parim koht puhka-
miseks ja stressi maandumiseks, raviprotseduurideks 
või perepuhkuseks. Kuid peamised on loomulikult 
selle koha unikaalsed võimalused! Värska on Eesti 
ainus sanatoorium, millel on 500-meetri sügavusel 
asuvad  mineraalvee allikad ning suure vesiniksulfiidi 
sisaldusega ravimuda varud. 

Veemaagia ning muda jõud
Mineraalvesi on üks maa sees peidetud loodusaare-
test. Värska vesi on olnud tuntud ja populaarne mit-
mekümne aasta jooksul. Tänu oma unikaalsele koos-
tisele sobib see sapiteede haiguste, mao- ja haavandi-
liste haiguste, soolestiku ning ülemiste hingamisteede 
raviks. Joogivee jahutid on viidud sanatooriumi halli. 
„Värska 4“ on nõrksoolane mineraalvesi, mis tänu 
oma unikaalsele koostisele ning broomi sisaldusele 
sobib ideaalselt sapi- ning ülemiste hingamisteede, 
samuti ka haavandiliste haiguste raviks. Madala soo-
lasisaldusega lauavesi „Värska 5“ mõjutab omakorda 
positiivselt liigse happesuse puhul, samuti  kustutab 
suurepäraselt janu. Kõrge soola sisaldusega mine-
raalvett „Värska 6“ kasutatakse ravivannide, unetuse, 
nahahaiguste ning krooniliste põletike puhul. 
Kohaliku järve ravimuda hinnatakse eriti kõrgelt just 
vesiniksulfiidi kõrge sisalduse tõttu. Seda kasutatakse 
vannis ning täieliku sukeldumise tarbeks, mida loe-
takse väga tõhusaks protseduuriks terve rea haiguste 
puhul. 

Lisaks mineraalvee ning ravimuda põhjal baseeruva-
tele protseduuridele pakub sanatoorium ka mitmeid 
teisi: erinevaid tüüpe massaaži, soojaravi, valguste-
raapiat, aparaatset füsioteraapiat, külmaravi, ravi-
võimlemist, uuringuid ja palju muud. Sanatooriumi 
kogenud spetsialistid koostavad individuaalse prog-
rammi iga külastaja jaoks.

Veekeskus
Värska sanatoorium on unikaalne mitte ainult ra-

viprotseduuride rikka valiku poolest, mis tagavad 
magevee ravimudade ning mineraalvee tervendava 
mõju, vaid ka 2007. aastal rajatud suurepärase SPA-
keskuse Paradiis poolest. See sisaldab väikest 26 toa-
ga hotelli, kohvikut, ilusalongi, massaažikabinette, 
jõusaali, 25-meetrilise basseiniga ujulat ning meele-
lahutuslikku veeparki.
Veepargis on väga palju huvitavat: atraktsioonidega 
ujula (joad, erinevaid massaažidüüse), erineva tem-
peratuuriga mineraalvee kontrastmullivannid, laste-
bassein, beebibassein, kivikliburada, valgusteraapia 
bassein, saunad (75 ja 90 kraadi), infrapuna- ja auru-
saun. Külastajate jaoks töötab ka veebaar, kust saab 
basseinist lahkumata tellida jooke.
Veepargi mullivannid on täidetud kohaliku mineraal-
veega ning külastajad tunnevad ennast kui paradiisis. 
Seega sisu vastab nimele täielikult!

Igav ei hakka!
Värska pakub mitmeid võimalusi aktiivseks puhku-
seks: kõndimine, matkamine, ekskursioonid, jalg-
rattasõit suvel ning suusatamine talvel. Suvekuudel 
nauditakse sanatooriumis rannahooaega, paadi- ja 
vesirattasõite, samuti ka laevasõitu järvel. Lisaks on 
sanatooriumi ümber asuva pargi territooriumil avatud 
pallimängude platsid, telkimis- ja lõkkekohad. Küla-
liste jaoks on olemas ka raamatukogu, tervel territoo-
riumil toimib wifi võrk. Juhul kui sülearvuti jäi koju, 
saab kasutada ka raamatukokku paigutatud arvuteid. 

Tere tulemast!
Meie koduleheküljel www.spavarska.ee võib leida 
täiendavat informatsiooni protseduuride ning eripak-
kumiste kohta, samuti on võimalik broneerida tuba. 

Värska Sanatoorium ja Veekeskus
Väike-Rõsna küla 64034, Värska vald, Põlvamaa 
tel: +3727993901
info@spavarska.ee
www.spavarska.ee

Ravi näidustused
Perifeerse närvisüsteemi põletik; valusündroomid; 
luude,  lihaste ning liigeste põletikud; liigeste ai-
nevahetustest tingitud deformeerumine; seedetrak-
ti funktsionaalsed häired; haavandilised haigused; 
mao, kaksteistsõrmiksoole või sapiteede põletikud; 
günekoloogilised põletikud; liikumisaparaadi häired 
(traumaatiline, perifeerne või keskparalüüs); erinevad 
funktsionaalsed häired (peavalud, unetus, kopsuast-
ma); hüpertoonia; uroloogilised põletikud; hingamis-
teede haigused (bronhiit); psoriaas; neuroloogiline 
dermatiit; neuroos. 

Kardinad on sisekujunduselemendiks ning tänapäe-
val, mil korterite ja majade remonti tehakse eripro-
jektide järgi, valitakse ruumide kujundamisel teks-
tiile äärmise hoolikusega. Parima valiku tegemiseks 
ei piisa sellest, et lähete ja ostate standardmõõtudes 
valmiskardinad.  Pigem tuleks pöörduda salongi, kus 
asjatundjad selle ülesande enda peale võtavad. Kaup-
lus-salong Vävars on koht, kus spetsialistid aitavad  
valida teie maitsele ja mõõtudele vastavad kardinad. 
Kõikides kauplustes on müügisaalid, kus kardinad 
on eksponeeritud nii nagu nad oleksid akende ees, et 
kliendil tekiks parem ettekujutus ja ta võiks soovi-
korral kohapeal meelepärase kardinakomplekti välja 
valida. Ja kui juhtubki, et värv või mõõdud ei sobi, 
siis vormistatakse tellimus vajalikes mõõtudes ning 

see täidetakse kiiresti. Vävars poodidest võib leida 
ka hulgaliselt käsitööks ja ruumikujunduseks vaja-
likke pisitarvikuid- konkse erinevatele karniisidele, 
magneteid kardinate riputamiseks, kardinapuude sei-
nakinnitusi ja palju muud.  Pakutakse laias valikus 
ehteid ja rõivaid naistele. Kauba valikul on lähtutud 
põhimõttest, et kõike saaks osta mugavalt ühest ko-
hast. Vävarsi poed asuvad Lasnamäel aadressil Maht-
ra 1, Mustakivi keskuse 2. korrusel, Õismäe tee 107a 
ning Norde Centrumis Lootsi 7. 
Tere tulemast!

SPA-puhkus Lõuna-Eestis

Hoolikalt valitud kardinad 
panevad kodu särama

KLASSIKALINE RAVIPAKETT:

 7 päeval majutus Sanatooriumi hotellis,
 üks koht 2-kohalises toas 
(lisatasu ühekohalise toa eest 10 € päev, sviidi 
eest 32 € päev ja Sootska sviidi eest 38 € päev)

 7 hommiku- ja lõunasööki, 6 õhtusööki

 hommikuvõimlemine (E-R)

 vaba pääse kohaliku kultuuri tutvustavale õhtule 

 2 arsti või füsioterapeudi konsultatsiooni
ja raviplaani koostamine

 18 raviprotseduuri 
(määratakse meditsiinilise konsultatsiooni käigus)

Saabumine Setomaale pühapäeval alates kella 19-st.
Lahkumise päeval palume toad vabastada kell 15.00.

INFO JA BRONEERIMINE:
telefonil +372 799 3901 või info@spavarska.ee 

KLASSIKALINE 
RAVIPAKETT
KLASSIKALINE 
RAVIPAKETT

245 €
(tavahind 320 €)

Väike-Rõsna küla, Värska vald, 64034 Põlva maakond, www.spavarska.ee

Hind kehtib kuni 15.03.2014 

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! 
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Pakume lumekoristuse teenust Bobcatiga ja lume 
äravedu. Hind kokkuleppel. Tel. 5013894

Eesti keele eratunnid nii lastele kui ka täiskasvanutele  
ja tasemeeksamiteks ettevalmistamine. 
Täpsem info tel 5280 741

Firma Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele toidupoodides. Täiendav info 
telefonil 5033 532

Läänemere Keskusesse vajatakse müüjat osalise või 
täiskoormusega. 
CV saata, lasuriit008@gmail.com, 5307 1392

Pakume tööd  Koristusmaasina OPERAATORITELE/
PUHASTUSTEENJNDAJATELE .  
Helista Tel. 5802 2183,  kell 10:00 - 20:00

KUULUTUSED
Soome-Eesti Kinnisvarabüroo MAUREN – 
info 5660 6075

Keha trimmi: www.olimp.ee

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

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

Arvuti probleemide lahendamine tel. 5647 7487

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

TÄHISTA PEREKONDLIKKE SÜNDMUSI, 
TÄHTPÄEVI ja FIRMAÜRITUSI Läänemaal 
Nõval Roosi Turismitalus. Tel. 5182 718, 
www.hot.ee/roositurismitalu, 
roositurismitalu@hot.ee

Praktilised ühepäevased koolitused korterühistu toimimisest:
KÜ raamatupidamine ja maksud (8 akadeemilist tundi) 07.02.2014 
KÜ revisjon (8 akadeemilist tundi) 25.02.2014 

Lisainfo ja koolitusele registreerumine koolitus@reiting.ee või telefonidel 652 5982 ja 5332 6481  www.reiting.ee 
Koolitused toimuvad aadressil Pärnu mnt 67a, Tallinn   OÜ Reiting PR on ka Töötukassa koolituskaardi partner.

Ragn-Sells AS pakub 
Tallinnas tööd

autojuhile
Autojuhikandidaadilt ootame:
• kesk- või keskeriharidust
• C kategooria autojuhiluba ja ametikoolituse 

läbimist
• head suhtlemisoskust  ning võimet teha 

füüsilist tööd
• distsiplineeritust ja püsivust
   
CV palume saata e-posti aadressile  
personal@ragnsells.ee
hiljemalt 03.02.2014.a. märgusõna „Autojuht“

KLIENDITEENINDAJAID

AS Eesti Post otsib
Tallinna postkontoritesse

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on hea suhtlemisoskus 
ning varasem kokkupuude klienditeeninduse ja/või müügitööga. 

Töökuulutusega saad lähemalt tutvuda www.post.ee/konkursid 
ning lisainfot konkursi kohta annab personalispetsialist Kaddi Piisang 

(tel 605 3392; e-post kaddi.piisang@post.ee). 

Kandideerimiseks saada CV e-posti aadressile cv@post.ee 
märksõnaga „Klienditeenindaja“.

 

Tööle asumise aeg on 17.02.2014.a.

Laupäeval 08.veebruar kell 13.00Laupäeval 08.veebruar 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!

 

 
 

 

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

          

    

Otsime 

TALLINNA Säästumarketi 

kauplustesse 

 

müüja-kassapidajat 
 
Tule julgelt kandideerima kui oled vähemalt 18-aastane! 

 
Ootame Sind tööle alljärgnevatesse Säästumarketisse : 

 
 Akadeemia 
 Järveotsa 
 Kärberi  
 Marja 

 Pae 
 Pihlaka  
 Sõle 
 Telliskivi  

 Tööstuse  
 XL 

Säästumarket

 

Kandideerimiseks saada oma cv e-posti aadressile personal@rimibaltic.com 
või täida  ankeet meie kodulehel www.säästumarket.ee  

NB! Kandideerimisel lisage  märksõnaks kaupluse nimi  

Lisainformatsioon tel: 6059437                                                                                                            

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

Rahvusvaheline turvaettevõte 
SECURITAS EESTI AS pakub tööd 

TURVATÖÖTAJATELE 
erinevatel kaubandusobjektidele Tallinnas

 
Tööülesandeks on turvalisuse tagamine kliendi objektil. 
Nõutav  vanus vähemalt 19 aastat, põhiharidus, suhtlustasemel eesti keele oskus, kohtulikult 
karistamata. 
Pakume TASUTA turvatöötaja kvali�katsiooni omandamist (siduvusaeg 12 kuud), vormiriietust 
ning sportimissoodustust. 
Lisaks paindlikku töögraa�ku ja töötamist ka osaajaga. 

Lisainfo ning kandideerimine: 

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

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!

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist



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

    

G4S on juhtiv turvateenuseid 
pakkuv rahvusvaheline kontsern, 

mis tegutseb 125 riigis üle maailma. 
Eestis anname tööd ligi 2600 

inimesele. Meie eesmärk on olla 
hinnatuim turvalahenduste pakkuja.

Kui soovid anda panust meie igapäevase elukeskkonna 
turvalisemaks muutmisel, siis ootame Sind kandideerima 

TURVATÖÖTAJAKS
Turvatöötajana kaubandusobjektil on Sinu ülesandeks ennetada varguste toimepanemist 

ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana satud erinevatesse olukordadesse ja 
annad omapoolse panuse nende lahendamiseks. Olgu selleks õigusrikkuja kinnipidamine, 
müügisaalis kadunud lapse otsimine või ostja abistamine ootamatu tervisehäire korral.

OOTAME SIND LIITUMA MEIE MEESKONNAGA KUI:
• tunned huvi turvavaldkonna vastu
• oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata
• räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust

OMALT POOLT PAKUME SULLE:
• ausaid töösuhteid (õigeaegseid palgamakseid, vastavalt seadusele ületundide ja 
  riigipühadel töötamise tasustamist jne)
• brutopalka keskmiselt 620 EURi kuus
• võimalust teenida tulemustasu  kuni 8 EURi iga avastatud õigusrikkumise eest
• paindlikku ja osalise tööajaga töötamise võimalust
• vajadusel majutust meie ühiselamus
• öisel ajal transporti objektile ja koju
• karjäärivõimalusi liikumaks kõrgemale ametikohale ja leidmaks uusi väljakutseid
• sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri läbi on-line keskkonna või 
saada enda CV aadressile personal@ee.g4s.com märgusõnaga „Turvatöötaja“.   
Lisainfo saamiseks võid tulla ka meie värbamiskeskusesse  aadressil Paldiski mnt 80 
või helistada telefonil 6511 787. Oleme avatud tööpäeviti 9.00-17.00.



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

Pakett ”TALVINE KINGITUS” (2 ööd)
Check in: 16:00 
Check out: 12:00
Paketi hind kahele  179 EUR  
Paketi hind ühele  109 EUR
Pakett sisaldab:
* majutust 2 ööd kahekohalises või 
ühekohalises toas
* toitlustust (2 õhtusööki, 2 hommiku-
sööki ja 1 lõunasöök) 
* hommikumantlite kasutust

Info ja broneerimine:
Narva-Jõesuu Spa & 
Sanatoorium
Aia 3, Narva-Jõesuu 
Tel: +372 35 99 529, 
+372 35 99 521 
Mob: +372 53 44 7779  
E-post: info@narvajoesuu.ee

Puhake linna meeletust elurütmist, 
andke oma organismile puhkust ja pisut hingetõmbeaega.

* hommikusauna ja basseini kasutust 
(iga päev lahtiolekuaegadel)
* Saunamaailma ja jõusaali piiramatut 
kasutust (iga päev lahtiolekuaegadel)
* tasuta WiFi
* Glögi kahele + piparkoogid
Järgmisi protseduure igale inimesele:
* klassikaline massaaž (20 min) 
* mehhaaniline jalatalla massaaž (15 
min)
* soolakamber (30 min)

 

Me kingime ilu 
ja taastame Teie 
tervist!

pakkumine kehtib kuni 28.02.2014

HUMANA

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

VIKERLASE kaupluses 
alates 
esmaspäevast,
27. jaanuarist,
kogu kaup -30%!

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!

Eakate
Tervisepäevad

• Õpetlikud tooteesitlused
• Tasuta vererõhu mõõtmine*
• Soodsa hinnaga vere kolesterooli- ja
 suhkrutaseme ning kehakoostise mõõtmine*
 (vajalik eelnev registreerimine apteegis)
• Toodete sooduspakkumised

 Igale uuele kliendikaardi
 omanikule kingitus!

* Tegemist ei ole 
 tervishoiuteenusega!

Ootame kõiki eakaid Südameapteegi Tervisepäevadele

14. veebruar / Kotka apteek, kell 9-15
P. Pinna 21, tel 635 2486

12. veebruar / Majaka Apteek, kell 9-14
Pae 1, Tallinn, tel 621 5251

13. ja 14. veebruar / Sikupilli Südameapteek, kell 10-13
Tartu mnt 87, tel 644 6613

18. ja 19. veebruar / Vikerlase apteek, kell 10-16
Vikerlase 19, tel 638 4338

11. ja 12. veebruar / Lasnamäe Centrumi apteek, kell 11-13
Mustakivi tee 13 , tel 605 2929

Tervisepäevad

 Õpetlikud tooteesitlused
 Tasuta vererõhu mõõtmine*
 Soodsa hinnaga vere kolesterooli- ja

 suhkrutaseme ning kehakoostise mõõtmine*
 (vajalik eelnev registreerimine apteegis)
 Toodete sooduspakkumised

Ootame kõiki eakaid Südameapteegi Tervisepäevadele

14. veebruar / Kotka apteek, kell 9-15

 / Majaka Apteek, kell 9-14

 / Sikupilli Südameapteek, kell 10-13

 / Vikerlase apteek, kell 10-16

 / Lasnamäe Centrumi apteek, kell 11-13

• Tasuta vererõhu mõõtmine*
• Soodsa hinnaga vere kolesterooli- ja
 suhkrutaseme ning kehakoostise mõõtmine*
 (vajalik eelnev registreerimine apteegis)
• Toodete sooduspakkumised

 Igale uuele kliendikaardi
 omanikule kingitus!

* Tegemist ei ole 
tervishoiuteenusega!

 Tasuta vererõhu mõõtmine*
 Soodsa hinnaga vere kolesterooli- ja

 suhkrutaseme ning kehakoostise mõõtmine*
 (vajalik eelnev registreerimine apteegis)
 Toodete sooduspakkumised

Mahtra Hostel

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

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

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


