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6. augustil, sai pidulikult avatud Katleri 
ja Paasiku tänava vahelisele haljasalale 
ehitatud uus multifunktsionaalne pere-
mänguväljak.

Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäitja 
Jaanus Riibe sõnul on avatud mänguväl-
jak linnaosas juba viies peremänguväljak. 

„Väljakul on loodud võimalused vabaaja 
veetmiseks tervele perele, kusjuures väi-
kelaste ala on piiratud piirdeaiaga. Nende 
kõrval asuvad treeningseadmed on varus-
tatud virtuaalse treeneriga QR-koodide 
baasil, kus nutitelefoni abil on võimalik 
saada videojuhiseid treeningu õigeks läbi-
viimiseks,“ selgitas avamisel Riibe.

Kaks kuud kestnud tööde käi-
gus paigaldati mänguelemen-
did erinevatele vanusegrup-
pidele (0-4, 4-12 ja 12+) ning 
treeningualale paigaldati ka 
välitrenažööre täiskasvanutele 
koordinatsiooni ja keha liiku-
vuse treenimiseks.

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. augusti seisuga Lasnamäel 118 500 inimest, võrreldes juulikuuga kasvas elanike arv 103 inimese võrra.

Lasnamäel 
avati uus 
peremänguväljak

Lindakivis toimus Eesti 
taasiseseisvumispäevale 
pühendatud kontsert

19. augustil toimus Lasnamäel Linda-
kivi Kultuurikeskuses suurejooneline 
pidulik kontsert, millega tähistati Eesti 
Vabariigi taasiseseisvumispäeva. See oli 
traditsiooniline üritus, kuhu tuli kokku 
erinevas vanuses saalitäis huvilisi.

Kultuurikesksuse suures saalis toimunud 
tasuta pidulikul kontserdil esines tuntud 
laulja Erich Krieger.

29. augustil korraldab Lasnamäe linna-
osa valitsus Dvigateli staadionil tradit-
sioonilist rahvajalgpalli üritust “Lasna-
mäe karikas 2015”.

Terve laupäeva jooksul, kella 11:00 kuni 
kella 19:00-ni õhtul, selgitavad võistkon-
nad omavahel parimat ning autasustamine 
toimub järgmisel päeval, 30. augustil, Tal-
linna Lauluväljakul Lasnamäe päeva kont-
serdikava eel.

Turniiril rakendatakse tavalisi jalgpalli 
mängureegleid. Mängud toimuvad poolel 
väljakul (6+1 mängijat). Võistkonna koos-
seisu  võib kuuluda maksimaalselt 12 ini-
mest (amatöörid). Minimaalne mänguaeg 
on 60 minutit (sõltuvalt osalejate arvust ja 
ürituse formaadist).

Lisainfo ja registreerimine telefonil 
+372 5777 7752

Peale grupietapi lõppu on võistkondadel 
võimalik proovida ennast huvitavas män-
gus Bumperball.

Lasnamäe Cup 2015
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Traditsiooniliselt märgib sügishooaega 
liiklusõnnetuste arvu suurenemine. Aasta-
aegade vahetumine – see on jalakäijatele 
ja autojuhtidele raske aeg ning seetõttu on 
käes aeg muuta oma harjumusi.

Inimesed naasevad linna kõige erinevama-
test paikadest – maalt, puhkuselt, suvilast 
ning tänavatel muutub rahvarohkemaks. 
Mida me kodus näeme? Oma tavaellu on 
naasnud lõdvestunud ja puhanud inime-
sed, kuid nad on pingelisest linnaliiklu-
sest ja saginast võõrdunud. Tagasi teedele 
on jõudnud ka autojuhid, kes on saanud 
küllalt palju sõita mööda kuivi ja hõreda 
liiklusega teid. Kas jätkub neil kõigil tähe-
lepanu- ja reageerimisvõimet, märkamaks 
auto ees olevat last õigeaegselt?

Uueks õppeaastaks valmistumisel ostetak-
se koolivorm, ranits ja vihikud. Kuid väli-
sest vormiriietusest ja materiaalsest varus-
tatusest tähtsam on veel kord rääkida teie 
pojale või tütrele teel käitumise reeglitest. 
Sedalaadi info ei ole kunagi liigne. Kulub 
aega selleks, et õpetada last oma ohutuse 
eest hoolitsema – loogiline on seda prot-
sessi toetada huumori ja eluliste näidetega. 
Arutluste keskmes peab olema mõistmine, 
et:
tee – see on kõrgendatud ohu piirkond;
ei maksa loota juhi peale – tal ei pruugi jät-
kuda pidurdamiseks aega ja reageerimis-
kiirust või ei pruugi ta inimest teel üldse 
märgata;
on vaja olla alati tähelepanelik;
ei tohi kiirustada ja enne sõidutee ületa-
mist peab alati vaatama vasakule, pärast 
paremale.

Õppeaasta alguseni on jäänud mõned päe-
vad – kulutage see aeg kasulikult, läbige 
koos harjumuspärane teekond õppeasu-
tuseni ja tagasi. Teie lapsel tuleb meelde 
marsruut ja selle „tähelepanupunktid“, 
milline peab olema tegevuste järjekord 
igapäevases elus ja teetähised – teekääna-
kud, majanurgad, prügikonteinerid, elava 
liiklusega teede ületamise kohad. 

Jalakäija jaoks oleneb liiklusõnnetuses 
surmasaamise riski suurus auto kiirusest 
kokkupõrke hetkel: kiirusel 30 km/h – 5%, 
50 km/h – 40%, 65 km/h – 84%.

Koolitee korduva läbimise kasu enne koo-
li seisneb veel selles, et suve jooksul võis 
paljugi muutuda: paigaldati uued piirded, 

kaevati auk, tekkis uus liiklusmärk. Mär-
kame muudatusi ja arutame need kooli-
lapsega läbi, samal ajal otsides teekonna 
ohutuid varuvariante. Ei ole liigne ka ere-
davärviline riietus valgustpeegeldavate de-
tailidega sellel.

Sügisel väheneb kiiresti päevavalguse aeg 
ning vihmane ja pilves ilm vähendab näh-
tavust – ärgem alahinnakem seda tegurit.

Sõidukijuhtidel tasub sügise saabudes 
meeles pidada, et:
Tuleb maksimaalset keskenduda ja mitte 
unustada meie kodanike kirge tumedas 
värvigammas rõivastuse vastu. Tumedad 
keha piirjooned on pimedas, samuti vih-
mas ja vastutulevate autode valgusvihus 
halvasti nähtavad. Lisaks piiravad vaate-
välja ja summutavad helisid kapuuts, vih-
mavari ja noortel peaaegu traditsioonilised 
muusikaga kõrvaklapid.
Kui „kojamehed“ jätavad töötades esi-
klaasile jäljed, vahetage need kohe uute 
vastu. See on tingimata vajalik, et pime-
das esemete kontuurid ei muutuks laiali-
valguvaks. Auto esiklaasi „kojameeste“ 
keskmine kasutusiga on kolm kuud. Nende 
vastupidavust mõjutab kõik – temperatuu-
ride erinevus, päike ja ka abrasiivne kulu-
mine. Lisaks „kojameestele“ hoolitsege ka 
auto esilaternate korrasoleku eest.
Klaasid võivad seest uduseks minna ma-
dala temperatuuri ja niiskuste tõttu – see 
kehtib kõikide autode kohta. Nii et ärgem 
unustagem pikivahe hoidmist, ärgem teh-
kem äkilisi manöövreid ja ärgem preten-
deerigem Schumacheri loorberitele.
Peame meeles, et autosalongi on või-
malik kiiresti kuivatada, lülitades sisse 
retsirkulatsiooni režiimi. Edasise klaaside 
higistamise vältimiseks lülitage sisse kon-
ditsioneer, pöörates nuppu temperatuuri 

suurendamise poole ja suunates perifeer-
sed deflektorid akendele. Selle kasuliku 
seadme puudumisel retsirkulatsioon üks-
nes halvendab olukorda.
Vesi teekattel on omapärase määrdeaine 
rollis. See muutub seda efektiivsemaks, 
mida intensiivsemalt sadas vihma. Kuid 
just värskelt paigaldatud asfalt muutub 
kõige libedamaks. Oma osa lisab ka polü-
meermaterjalist teekattemärgistus. Koge-
nud juhid on sellest teadlikud,  meeldetu-
letus on pigem uustulnukatele.
Enamikus kohtades on suve jooksul raske-
veokid tekitanud korralikud roopad ja löö-
kaugud, vihmaga nendesse sattumine on 
väga ebameeldiv. Tekib niinimetatud vesi-
liug, mis toob kaasa auto üle kontrolli kao-
tamise. Teepeenrad ja pinnasteed kaotavad 
kuju ja muutuvad pehmeks. Lahendus on 
lihtne – peame meeles potentsiaalseid oht-
likke kohti ja oleme valmis vajadusel kii-
rust vähendama.
Sügishooajal suureneb udu võimalikkus. 
Kõige sagedamini tekib see madalates 
kohtades, veekogude ja sildade juures. 
Vähendage kiirust, kasutage udulaternaid 
(muide, kas need on korras?), kuid ärge 
unustage neid õigeaegselt välja lülitada – 
nende valgus pimestab teie kõrval sõitvaid 
juhte väga.
Algav lehesadu ei soodusta rehvide ja tee-
katte nakkumist ning vanad kokkukleepu-
nud lehed veekihi all üksnes suurendavad 
libedust.

Vähekogenud juhtidele on aastaaegade 
vahetumisega teedel toimuvad muutused 
avastuseks, sest see on nende esimene sü-
gis autoroolis. Soovitus sõita hoolikalt on 
mõeldud kõigile. Soovime teile rohelist 
foorituld, tasast teed, adekvaatseid kaas-
liiklejaid ja head meeleolu. Olge tähelepa-
nelikud ning hoidke ennast ja lähedasi!

Nõukogude võimude poolt Siberisse 
küüditatuid ühendav mittetulundus-
ühing Murtud Rukkilille Ühing avas 
Tallinnas Jüriöö pargis Eesti kodule pü-
hendatud nurga.

Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäitja 
Jaanus Riibe sõnul on Eesti kodule pühen-
datud tammepuul sõnum ka tänasel päeval. 
„Peamiselt majanduslikel põhjustel on üle 
100 000 inimese Eestist viimastel aasta-
tel lahkunud, sest neil ei ole siin tööd ega 
elamisväärset elu. See on tõsine probleem, 
sest vajame riigi jätkusuutlikkuse tagami-
seks kogukonda Eestis. Nende inimeste 
kodu on Eestis ja me töötame selle nimel, 
et nad võiksid Eestisse tagasi pöörduda,“ 
selgitas Riibe. 

Jüriöö pargis toimunud tseremooniast võt-
sid osa ka Susi hotelli omanik Jüri Uppin 

ja Lasnamäe linnaosa vanem Jaanus Riibe.
Varasemalt on Murtud Rukkilille Ühing 
Mõnistesse rajanud küüditatute kodude 
mälestuseks Eesti Kodu kompleksi, mis 
kujutab endast hävinenud kodu seina koos 
akna ja korstnaga. Samalaadsed mälestus-
märgid asuvad veel Lümandas Saaremaal, 
Prangli saarel ja Vaivaras Eesti idatipus.

Murtud Rukkilille Ühing on apoliitiline or-
ganisatsioon, mis on asutatud eesmärgiga 
kaitsta küüditatud isikute huve ning kogu-
da mälestusi 1941. ja 1949. aasta küüdita-
mistest ning eestlaste läbielamistest Sibe-
ris ja Eestis.

Peagi on 1. september! 
Kordame üle käitumise reeglid sügisestel teedel

Jüriöö pargis avati Eesti kodudele 
pühendatud mälestusnurk

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tere, kallid Lasnamäe elanikud!
 
Mul on hea meel tervitada teid meie linnaosa ilmselt kõige tähtsama päeva eel. Kui-
gi Lasnamäe päeva tähistamise traditsioon on veel lühike, soovime, et augustikuu 
viimane pühapäev kinnistuks meie jaoks just sellise päevana. Meie suurimas linna-
osas on ka kõige rohkem õpilasi, nende vanemaid ja haridustöötajaid, seega on nen-
de jaoks esmatähtis veeta suvi ja alustada uut kooliaastat meeldejäävalt.  Muidugi 
pole 30. augustil Lauluväljakul toimuv pidupäev mõeldud ainult neile, oodatud on 
kõik linnaelanikud. Kontserdi täpse kava leiate ajalehest.

Ühtlasi tahaksin teid õnnitleda 20. augustil tähistatava Eesti taasiseseisvumispäe-
va puhul. See on oluline daatum, mis tuletab meile meelde, et 1991. aasta suvel 
otsustati Eesti pealinnas meie riigi ja rahva saatus. Õnneks leidis ajalooline pööre 
aset praktiliselt ohvriteta ja ekstsessideta, mis oli teiste vabariikide arengute taustal 
üsnagi üllatuslik.

Algava kooliaasta juurde tagasi tulles tahaksin märkida, et 1. septembril istub Las-
namäe koolides koolipinki kokku ligi 10 000 õpilast. Neist üle 1200 lapse läheb 
esimest korda esimesse klassi. Õnnitleme eriti neid ja nende vanemaid ning soovi-
me, et see pikk  ja ajuti mitte just kergete killast, kuid põnev ja tähtis teekond saaks 
toreda alguse. Samuti mainiksin, et aasta-aastalt areneb ja paraneb meie koolide 
ja gümnaasiumide õpikeskkond, remonditakse koolimaju ning koole täiendatakse 
kaasaegse varustusega.

Suvi kujunes üsnagi töiseks ka kommunaalvaldkonnas. Üheks jaheda ilma vähestest 
eelisteks oli see, et ehitus- ja teederemonditöid sai teha soodsates ilmastikutingimustes. 
 
Tuletan lühidalt meelde, et suvel remonditi Ilvese silla juurde viiv trepp, lõpetati 
pea aasta kestnud Suur-Sõjamäe tänava ja Smuuli tee ristmiku rekonstrueerimine, 
tehti kahe etapi jagu töid Majaka tänava trammitee väljavahetamisel, kõik Laagna 
tee sillad said valgustatud nimesildid, Katleri mikrorajoonis rajati suur multifunkt-
sionaalne peremänguväljak, Kivila pargis pikendati jalutus- ja jalgrattateed, mööda 
Priisle tänavat ehitati jalgrattatee ning lõpuks algas Ümera tänava remont. Tööd 
paljudel suurtel objektidel jätkuvad ning need lõpetatakse sügisel. See puudutab ka 
trammiliikluse taastamist.

Septembriski ootab meid ees hulgaliselt peredele ja tervislikele eluviisidele pühen-
datud traditsioonilisi ettevõtmisi. Taaskäivitatakse meie tasuta kepikõnnitreeningu 
projekt. Ärge unustage registreerimast varustuse saamiseks!  Linnaosavalitsus jät-
kab ka ennast igati õigustanud koostööd linnaosa korteriühistutega. Sügisel korral-
datakse järjekordselt korteriühistute esimeeste ja juhatuste liikmete infopäev, kus 
räägitakse erinevate probleemide lahendamisest ning elumajade haldus- ja juhti-
misprotsessiga seotud küsimustest.
 
Ühesõnaga, sügis tuleb töine ja üritusterohke, sealhulgas pannakse kokku ka linna-
osa järgmise aasta eelarve, millest sõltub meie linnaosa mitmete tähtsate projektide 
saatus.

Suvi pole aga veel päris läbi – meie käsutuses on veel mitu väärtuslikku päeva ning 
kutsun teid üles neid igati tulusalt kasutama, sealjuures puhkamiseks ning positiiv-
se energia endasse laadimiseks 30. augustil toimuval Lasnamäe päeva kontserdil.
 
Kohtumiseni Lauluväljakul!

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa 
vanema k.t.

Lasnamäel alustati Ümera tänava remonttöödega 
Lasnamäe linnaosa vanema kohusetäit-
ja Jaanus Riibe sõnul freesitakse tööde 
käigus olemasolev teekate, sõiduteele ja 
kõnniteedele paigaldatakse uus asfaltkate 
ning vahetatakse välja amortiseerunud 
äärekivid. Samuti taastatakse haljastus 
ja uuendatakse liikluskorraldusvahendid.
  
„Palume kogu ehituse vältel jälgida tähele-

panelikult ajutist liikluskorraldust. Erilist 
tähelepanu soovime juhtida parkimiskorral-
dusele“, lisas Riibe.

Ümera tee ehitusobjekti töövõtjaks on AS 
Tref Nord, projekteerijaks on Tinter Projekt 
OÜ ning omanikujärelevalvet teostab Tee-
de Projektijuhtimise AS. Planeeritud tööde 
tähtajaks on 14.10.2015.a.

Nagu alati, möödus suvi märkamatult. 
Saabumas on september ning koos 
sellega ka uue kooliaasta algus. Mitte 
ilmaasjata ei nimetata seda Teadmiste 
Päevaks, mis läheb korda eriti neile, 
kes peavad koolitee jalge alla võtma 
ning uusi teadmisi ammutama asuma. 
Sel erilisel päeval tahaksin kogu sü-
damest õnnitleda kõiki õpilasi, nende 
vanemaid ja õpetajaid. Olgu õppimine 
kerge, olgu tunnid huvitavad, et uus 
kooliaasta tooks põnevaid avastusi, 
rõõme ja uusi ustavaid sõpru. Ärge 
kartke raskusi, uskuge iseendasse, 
püüelge teadmiste poole! Et õppimine 
oleks täis rõõmu! 

Ruslana Veber
Tallinna linnavolikogu liige
Lasnamäe Halduskogu 
kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees
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Lasnamäe Noortekeskus jätkab vastuvõttu huviringidesse 
ning stuudiotesse 2015/16.õ.a.

• Eesti keel (eelkooliealised lapsed, 1-2 klass, 3-4 klass, 5-6 klass,7-9 klass)
• Eesti keel (ettevalmistus B1, B2 taseme eksamiks)
• Inglise keel (eelkooliealised lapsed, 1-2 klass, 3-4 klass, 5-6 klass, 7-9 klass)
• Inglise keel täiskasvanutele
• Hispaania keel (koolilapsed, täiskasvanud)
• Ettevalmistus kooliks (4-5 aastat, 6 aastat)
• Tantsustuudio (4-6, 7-10, 11-13 aastat)
• Käsitöö (7-12 aastat)
• Joonistamine (6-12 aastat)
• Logopeed
• Kunstistuudio (5-10 aastat)
• Floristika (7-14 aastat)
• Keraamika (7-16 aastat)
• Estraadilaul (7-26 aastat)
• Arvutikursused (1-3 klass, 4-6 klass)
• Male (5-12 aastat)
• Matemaatika (ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi eksamiks)
• Füüsika (lisaõpe)

Registreerimine ja lisainfo telefonidel 632 8814, 5556 7784, 
samuti ka e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee

Mitusada rattasõpra lustis Pirital, 
loosivõit läks 66-aastasele prouale

SEPTEMBER – 
KESKKONNASÕBRALIKU LIIKUMISE KUU

Mitusada igas vanuses jalgrattasõpra kõik-
jalt Tallinnast ja mujaltki lustis 2. augustil 
Pirital Maxima GP rattavõistlusel. Hulga-
liselt osalejaid jagus nii kuuekilomeetrise-
le Peresõidule, 200-meetrisele Tillusõidule 
kui ka harrastajate 54-kilomeetrisele Rah-
vasõidule. Päeva kulminatsioonina loosi-
sid Lauri Ausi pojad kolmest rattast koos-
neva komplekti igapäevaselt jalgrattaga 
sõitvale 66-aastasele tallinlanna Armale.

Traditsiooniliselt võtavad Maxima GP 
Lauri Ausi mälestussõidu raames teine-
teiselt mõõtu Eesti ja lähiriikide parimad 
profiratturid. “Kõrvuti eliidisõiduga pa-
kume igal suvel meeleolukat programmi 
ka peredele, et sportlikku eluviisi ja rat-

taharrastust propageerida ning rõõm on 
näha, et sedavõrd palju tallinlasi tuli ilusal 
suvepäeval Piritale,” lausus Maxima GP 
peakorraldaja Tõnu Tamm.

Piritale tulnud rattasõpru tunnustas ka 
Maxima GP võistlussõidu kaasa teinud 
Eesti hetke mainekaim jalgrattur Tanel 
Kangert Astana meeskonnast. “See on 
üks paremini organiseeritud maanteesõidu 
võistlusi Eestis ning publikut oli raja ääres 
rohkesti. Tore on näha, et Eesti inimesed 
on raja äärde tulnud,” märkis Kangert sõi-
dujärgses kommentaaris. 

Vahetult pärast eliidisõitu startinud Pe-
resõit kulges samal kuuekilomeetrisel 
ringrajal, kus eelnevalt olid mõõtu võt-
nud profiratturid. Osalejaid oli Peresõidul 
kokku üle 150. Kell 15 antud 200-meetri-
se Tillusõidu starti oli kogunenud üle 70 
pisikese rattasõbra, kellel kõigil võistlus-
numbriks “1” ning igaüks sai finišeerides 
endale ka auhinna.

Harrastusjalgratturite 54-kilomeetrisele 
Rahvasõidule startis ligikaudu 150 sõitjat. 
Sõidu võitis Karel Georg Nõmm (CFC 
Rattaklubi), naiste arvestuses oli parim 

Kelly Kalm (CFC).

Sportliku pühapäeva kulminatsiooniks oli 
kõigi osalenute ning kohaletulnute vahel 
välja loositud kolmest jalgrattast koos-
nev ning Jaan Kirsipuu poolt välja valitud 
Scotti rataste komplekt. Fortuuna roll oli 
antud Lauri Ausi poegadele Arturile ja 
Alexile ning nende käe läbi naeratas loo-
siõnn ligi 500 loosikupongi seast 66-aasta-
sele tallinlanna Armale. 

“Lauri Ausile hoidsin ma omal ajal väga 
pöialt ja olen tema peale ka hiljem mõel-
nud, võib-olla see oligi väike abi, kuidas 
loosiõnn minule naeratas,” muljetas õnne-
lik rattavõitja. “Ma ise sõidan jalgrattaga 
pea igapäevaselt – suvekodus olles Taeb-
last Haapsallu ja tagasi teeb see umbes 30 
kilomeetrit päevas. Tallinnas on samuti 
hea Mustamäelt Õismäele loomaaeda töö-
le sõita ja ka loomaaia sees on rattaga väga 
mugav liigelda.”

Võidetud kolmest jalgrattast võttis Arma 
naisteratta kohe kojusõiduks kasutusele, 
komplekti kuulunud meesteratta ja laste-
ratta saavad endale Arma lapselapsed.

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu Tal-
linnas toimub 1.30. septembrini 2015. 
Kampaania üldine eesmärk on suurenda-
da elanike keskkonna- ja liiklemisalast 
teadlikkust. Koostöös eri ametite, linna-
osavalitsuste ja teiste koostööpartneritega 
soovitakse  luua linnas meeldiv ja ohutu 
keskkond, kus saab säästvalt liikuda ja 
suurendada tänavatel liikumise turvalisust, 
eelkõige silmas pidades  lapsi ja noori, 
propageerida keskkonnasäästlike ja CO2 
null-emissiooniga liiklusvahendite kasuta-
mist ja keskkonnasõbralike liikumisviiside 
eeliseid. Kampaania vältel propageeritakse 
linna ühissõidukite kasutamist ja auto ka-
sutamise vähendamist ning keskkonnasõb-
raliku liikumise viiside nagu jalgsi käimi-
ne, jalgrattasõit jms väärtustamist. 
 
Sellel aastal on kuu läbivaks  teemaks „Tee 
liikudes targad valikud“ eesmärgiga näida-
ta, kuidas võib linnas kasutada erinevaid 
ühistranspordi liike ja keskkonnasõbralik-
ke liikumisviise.
 
Septembri jooksul toimuvad keskkonna-

sõbraliku liikumise kuu raames kõikides 
linnaosades üritused ja kampaaniad, sh ke-
pikõnnid, spordi-, tervise- ja teabepäevad 
jms. 12.-13.09. toimub SEB Tallinna Ma-
raton. 18.-19.09. korraldatakse jalgsimat-
kad „Roheline ring Vanalinnas“.
 
Kuu tippsündmuseks on autovaba päev, 
mis sellel aastal toimub 20. septembril, 
Euroopa liikuvusnädala raames, algusega 
kell 10 Põhja-Tallinnas Telliskivi Loome-
linnakus. Sel päeval piiratakse kella 09.30-
st 16.00-ni sõidukite sissesõit Telliskivi 
tänaval raudteede vahelisel lõigul. Sel ajal 
pakutakse linlastele Telliskivi Loome-
linnakus võimalust võtta osa keskkonna-
sõbraliku liikumisega seotud tegevustest 
ja nautida kontserti. Lastele ja täiskasva-
nutele pakutakse meelelahutust, avatakse 
targa liikuja väljak, toimub maakauba turg. 
Kohal on Tallinna Keskkonnaameti, Põh-
ja-Tallinna linnaosavalitsuse ja Prügihun-
di telgid. Lastega mängib ja jagab teavet 
keskkonnasõbralikust liikumisest maskott 
Snupsi, kes Euroopa liikuvusnädala jook-
sul (16.-22.09.) külastab Põhja-Tallinna 

linnaosa lasteaedu.
 
Tallinna Kommunaalamet planeerib avada 
kas septembriks või liikumise kuu jooksul 
uued ja renoveeritud kergliiklusteed Kala-
ranna tänaval, Pärnu mnt – Järvevana tee 
vahelisel lõigul, Priisle teel (Narva mnt ja 
Ussimäe tee vahel) ning Tondiloo haljasa-
lal (Linnamäe tee 28a).
 
Täpsem teave ürituste kohta avaldatak-
se veebilehel www.tallinn.ee/liikumis-
kuu ja infovoldikus (saadaval eesti ning 
vene keeles linnavalitsuse infosaalis ja 
linnaosavalitsuste infosaalides alates 
36.-st nädalast). Keskkonnasõbraliku 
liikumise kuud korraldatakse Tallinnas 
neljandat korda ja seda koordineerib 
Tallinna Keskkonnaamet.

Tasuta õigusabi Lasnamäe luterikoguduses 

EELK Lasnamäe Püha Markuse koguduse palvused ja teenistused 
toimuvad jätkuvalt teisipäeviti kl 18 Mustakivi keskuses. Kogudus ootab 
appi muusikut, kes laule klaveril saadaks (soovi korral tasu kokkuleppel). 
Koguduse jurist pakub tasuta perekonnaõigusalast konsultatsiooni puudust 

kannatavatele isikutele (elatis, lahutus, laste hooldusõigus jne), vajalik 
eelnev registreerimine.

Täpsemat teavet saab: 58 004 642 või lasnamae@athenalaw.ee 

Margus Sardis, EELK Lasnamäe Püha Markuse kogudus



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

        Laupäeval 19. septembril kell 13.00Laupäeval 19. septembril kell 13.00

HEA SÕNUMHEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA KOOS MUUSIKAGA 

Külalised SoomestKülalised Soomest

Jagatakse toiduabi pakkeJagatakse toiduabi pakke

Sissepääs tasutaSissepääs tasuta

Lindakivi kultuurikeskusesLindakivi kultuurikeskuses

Jumal on armastus!Jumal on armastus!

 

 
 

 

 

 
 

 

Tallinna Maxima 
X/XX kauplused 

pakuvad tööd 
järgmistele

ametikohtadele:
• 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 telefonil: 6023147, 6 230690

«Värska sanatooriumi puhkuse mõju on 
tunda ka poole aasta möödudes.»

REKLAAMTEKST

Toimekas ja elamusterohke suvi on 
selja taga. Nüüd võiks pühenduda 
endale. Puhata ja hoolitseda kõige 
väärtuslikuma – oma tervise eest.

Kiire suve järel võivad välja lüüa va-
nad või varjatud tervisehädad, aga 
elada tahaks ju kogu aeg reipa ja 
energilisena! On see valu põlvedes, 
seljas, puusas või kaelas - kroonili-
sed liigesehaigused on väga levinud. 
Öeldakse küll, et raha eest tervist ei 
saa, kuid selle eest hoolitsemine on 
võimalik. 

Unikaalne kuurort
Selleks on Värska sanatooriumis 
loodud kõik tingimused. Värska 
kuurort erineb kõigist teistest selle 
poolest, et see asub mineraalveeal-
likatel. Mineraalvesi ühes ravimu-
daga annavad ainulaadse koosluse. 

2012.–2014. a. Eesti spaades läbivii-
dud uuring osteoartroosihaigetel näi-
tas - kõige paremaid tulemusi andis 
kuurortravi Värskas ning selle mõju 
on tunda ka poole aasta möödudes.

Nii pikendate kvaliteetselt ela-
tud aastaid –  saate leevenduse oma 
tervisehädale kui ka soovitused 
elukvaliteedi parandamiseks.

SOODUSHINNAD septembri lõ-
puni: nädalane Klassikaline pakett 
275 eur/in. (tavahind 330 eur), Ra-
vipäev 59 eur/in. (tavahind 63 eur).

BRONEERI tel. 799 3901 või  
info@spavarska.ee 

Eripakkumine kehtib kuni 
30.09.2015! Vaata lisa ka meie vee-
bilehel www.spavarska.ee

RAGNAR VIIR, liikumisteaduste doktor
Värska mudaravila üks asutajatest 
«Olen 73-aastane ning sõitsin taas veesuuska sel 
suvel Värskas. Hea liikuvus ning mõnus enesetunne 
tuleb ikka hoolitsedes oma keha eest. Parem korra-
pärane hooldus, kui kallis remont. Igaüks peaks aeg-
ajalt käima tervisliku eluviisi kordusõppustel. Värska 
sanatoorium on selleks ideaalne koht.»

DR. VIIR SOOVITAB

Pärlivann loodusliku mineraalveega on Värska üks menukamaid protseduure ja kuulub kõikidesse ravipakettidesse.

Evelin Ojamets, 
moeblogija ja kommunikatsiooniekspert

Olen käinud juba aastaid bailatino trennides ja tunnen, 
et ei vahetaks seda millegi vastu. Igal kohal ja tree-
ningstiilil on erinev vibe, oma ainulaadne hingamine. 
Ja  bailatino puhul seal lihtsalt on see miski, mis ikka 
ja jälle tagasi toob. Lahe õhkkond, millestki ägedast 

osa olemise tunne, kokkukuuluvus, soov saada pare-
maks ja pingutada, inspireerivad treenerid ja trenni-
kaaslased. Treeneri jaoks ei ole sa seal anonüümne 
tegelane, vaid sinu arengu vastu tuntakse huvi ja sa 
näed ka ise, kuidas regulaarsel kohal käimisel kõik 
palju paremaks läheb: vastupidavus, koordinatsioon, 
kehahoiak, üldine vorm ja ka meeleolu.

Kui enda töö on suhteliselt pingeline ja päevad kiireid 
kohtumisi ning askeldusi täis, siis on väga raske tren-
nis regulaarselt käia, nii ka minul. Kohtumine lükkub 
edasi, ootamatult juhtub midagi või on lihtsalt tööpäe-
va lõpuks kirjeldamatu väsimus kallal. Olen paraku ka 
ise pikemaid vahesid trennis käimisesse sisse jätnud, 
aga ikka ja jälle tagasi läinud. Mida rohkem sa tunned, 
et oled leidnud oma ala ja oma õige trennikoha, seda 
lihtsam on end vajalikul hetkel sundida trennikotti 
võtma ja liigutama minema. DanceAct Tantsustuudio 
bailatino trennid on minu puhul seda suutnud ja kohe, 

kui olen end läbi vihma-külma-pimeduse väsimusega 
võideldes kohale ajanud, on äkki kõik hästi. Stuudio 
särab tuledes, ruume täidavad kirglikud ladinaameeri-
ka rütmid, koridorid on täis innukalt oma trenni algust 
ootavaid inimesi. Ja oledki äkki selles tantsumaail-
mas, unustad kõik pähe kogunenud töömured ning 
lihtsalt tantsid end vabaks. Ära minnes on iga kord 
ületamatu tunne, et oled iseenda heaks midagi vaja-
likku teinud, aga seda mitte ainult vormis hoidmise 
mõttes. Ka energiat on nagu iseenesest juurde tulnud, 
pea on vabanenud rusuvatest mõtetest ning naeratus 
kipub varjamatult huultele. Niimoodi olen mitu kor-
da koju minnes veel mõnda trennis kõlanud muusikat 
ümisenud ja otse tänaval paari tantsusammu harjuta-
nud. Kannatamatusega ootan järgmist korda.

Bailatino treeningud toimuvad igal esmaspäeva ja nel-
japäeva õhtul Tondiraba Jäähalli tantsusaalis. Info ja 
treeningutesse registreerumine: www.danceact.ee

Bailatino hoiab vormis ja paneb silmad särama

Alla Metsaots
56 695 617
66 84 700

Margus Suumann
50 10 302
66 84 700

   
 

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!



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

ATKO Liinid pakub tööd bussijuhi ametikohal Harju 
maakonna liinide teenindamisel. Info tel: 6272713

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

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, postkaarte, 
trükiseid ja muid kollektsioneerimise esemeid.
Tel. 6020906 ja 5011628 Tim 

Nostalgiakaup ostab vanavara. 5140618

VANNIDE RESTAUREERIMINE. SANTEHNIKA 
55552203

LEXLINE KINNISVARA ja ÕIGUSBÜROO Teie 
personaalne kinnisvara müüja!
Korrektne ja kiire täisteenus kuni tehinguni.10. 
aastane kogemus juriidilisel nõustamisel.
Helista:  51 54 534   Kirjuta: ott@lexline.ee 
Loe meie teenustest:  www.lexline.ee 

Hooldustöötaja koolitus koos juhendatud praktikaga 
08.09.15 - 30.10.15, Pärnu mnt. 67A, 
http://www.reiting.ee/hooldustootaja-koolitus-koos-
juhendatud-praktikaga-41-4_105-15 
Puhastusteenindaja kursus 22.09.15 - 27.11.15, 
Pärnu mnt.67A, http://www.reiting.ee/
puhastusteenindaja-kursus-41-4_239-15

KUULUTUSED

Mahtra Hostel

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

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

Toiduettevõte pakub tööd:

• kokale
• tootmistöölistele

Ettevõte pakub konkurentsivõimelist palka, 
stabiilseid töösuhteid, tasuta transporti, 

sõbralikku meeskonda. Väljaõpe kohapeal.
Lisainfo: E-R: 10:00-12:00 

Tеl: 58 205 868  Loo, Harjumaa

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn
Telefon: 645 7700; faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/lasnamae

Töö kirjeldus: komponentide komplekteerimine, pakkimine, kauba väljastamine.

Nõudmised kandidaadile: täpsus ja hea füüsiline vorm.

Ettevõte pakub tööalast väljaõpet ja tasuta transporti. 
Tunnitasu alates 3,5 €.

Kui soovid kandideerida, saada CV aadressile 
 

personal@logistikapluss.ee
 

või täida ankeet kohapeal Välja tee 1, Iru küla, Jõelähtme vald, Harjumaa
 

 

Lisainfo tel 5883 9312 (Ljudmilla Gross) või 5770 4003 (Tatjana Gusseva)
 

Logistika Pluss OÜ 
otsib oma meeskonda  

LAOTÖÖTAJAID

	  

AS Favor on 1990. aastal asutatud metallitööstusettevõte,  
kus töötab üle 170 inimese. Ettevõttes on 3 ärisuunda: 
teraslehtmaterjalide müügile spetsialiseerunud CutCenter, 
lehtmetalli töötlev ja koostamisteenuseid pakkuv Metaform, 
teraskarkassi ning alumiiniumlaepaneele tootev Profiline  
Poole oma toodangust ekspordime oma ala juhtivatele 
ettevõtetele Euroopa Liidus.  
	  

Tööle asumise aeg: kokkuleppel 
Lisainfo Kristiina Saik, personalijuht 
Telefon 6 349 222 
Vana-Narva mnt 30/1, Maardu 74114 
www.favor.ee 

Pakume tööd  
    
CNC PAINUTUSPINGI JA 
REVOLVERSTANTSPINGI  
OPERAATOR-SEADISTAJALE 
 
 

Tööülesanded 
• CNC stantspinkide või painutuspinkide seadistamine 
• toote kvaliteedi kontroll 
• tootmisdokumentatsiooni täitmine 
• vajadusel teiste tööoperatsioonide tegemine 
 
 

Ettevõte pakub 
• tööaega esmaspäevast reedeni kahes vahetuses: 7.00-15.30 ja 15.30-00.00 või graafiku alusel  
• oskustele vastavat palka, meil on neli kvalifikatsioonitaset  
• vajadusel väljaõpet 
• tööriietust ja väga häid olmetingimusi 
• töötajate tasuta transporti  kesklinnast Favorisse ja tagasi  
 
 

Lisainfo 
Eelistatud on vastava kogemusega töötajad 
Töökoht asub aadressil Maardu, Vana-Narva mnt 30/1.  
CV palume saata läbi CV-keskuse  või aadressile personal@favor.ee 
 
 
Kandideerida saab ainult CV saatmisega! 

	  

VÕIMLEMISKLUBI PIRUETT LASNAMÄEL

Täiendav info
www.piruett.ee

piruett@piruett.ee
tel 6463 659 pi
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• mudilaste võimlemine 3-4 a.
• iluvõimlemine 5-6 a.
• tantsuline võimlemine 7-10 a.
(rühmvõimlemine)
Tunnid toimuvad Mahtra Gümnaasiumis, Läänemere Gümnaasiumis, Lasnamäe Vene Gümnaasiumis ja 
Lasnamäe Põhikoolis. Info: Nadezda Logvinenko tel. 56 686 443 (eesti ja vene keel) ja 
Diana Zozulja tel. 52 64 710 (vene keel)  Jevgenia Melnikova tel. (eesti ja vene keel) 53 928 145, 
Irina Stasenko (vene keel) tel. 58 059 633, Jekaterina Konnova (eesti ja vene keel) tel. 55 602 098
 
Lisaks pakume Pärnu mnt.41 ruumides:

LASTELE
- mudilaste võimlemine 3. - 4. a.
- hommikune rühm 4. - 6. a.
- iluvõimlemine 5. - 7. a.
- tantsuline võimlemine 4. - 6. a., 6. - 7.a., 7. - 9. a. ja 9. - 11. a.
- poiste ja tüdrukute  akrobaatika 5. - 6. a.; 7. - 8.a. 
(Tallinna Ülikooli saalis Narva mnt.25)

NAISTELE
- daamide võimlemine (päevane)

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

Seoses tootmismahtude kasvuga vajame 

ÕMBLEJAID
Hilding Anders Baltic AS on rahvusvahelisse kontserni Hilding Anders International 

AB kuuluv ettevõte, mis tegutseb 1997. aastast. Kontsern on Euroopa, Venemaa ja Aasia 
juhtiv madratsite tootja ning tegutseb kahekümne seitsmes Euroopa ja kolmeteistkümnes 

Aasia riigis. Ettevõtte põhitegevuseks on madratsite ja madratsikatete tootmine. 
Vaata lisaks: www.hildinganders.com

Õmbleja tööülesandeks on madratsikatete õmblemine (kant, keeder, overlok). 
Kandideerijatelt eeldame eelnevat õmblustöö kogemust ning kohusetundlikku 
töösse suhtumist.

Ettevõte pakub:

• Töötasu tunnipalga ja tükitöö alusel, olenevalt töötulemustest 700-1100 eur 
kuus.  

• Transporti tööle ja tagasi 
• Häid töötingimusi
• Omatöötaja soodustusi sh tasuta lõunasööki

Kontakt: tel 624 8098 või info.baltic@hildinganders.com, Margit Tuul

Töö asukoht: Loomäe tee 10, Rae vald, Harjumaa



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

ATENÄIT
ERIPAKKUMINE!

SELLE REKLAAMI ET JALE 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! 

KARDINAASJATUNDJA – 
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST

UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

SALLID 5 EUR !

Ostjate viisakas ja kiire teenindamine kassas ning täpne ja korrektne arveldamine.

Täidab müügisaali kaupadega, kontrollib realiseerimisaegasid, korrastab riiuleid.

Teenindab kliente letis, paneb välja kaupa ja kontrollib toodete realiseerimisaegasid.

Täidab letid kaubaga, kontrollib realiseerimisaegu ja kvaliteeti

AS OG ELEKTRA TALLINNA
kauplustesse võetakse tööle:

KASSAPIDAJA
SAALITÄITJA
LETITEENINDAJA
PIIMA- JA PUUVILJAOSAKONNA
KLIENDITEENINDAJA

www.ogelektra.ee

Tule tööle meie GROSSI TOIDUKAUBAD kauplustesse: Tallinnas: Lastekodu 14; Tammsaare tee 
93; Ehitajate tee 41; Paasiku 2a; Ümera 13a; Endla 53; Kotka Kaubakeskus, Paul Pinna 21; Kari 3; 
Majaka 28a; Väike-Ameerika 6; Järveotsa tee 35b; Randvere tee 115;  Harjumaal: Haabneemes: Kaluri 
tee 3, Viimsi vald; Maardus: Nurga 3.
Meie juures ootavad Sind sõbralikud kolleegid, korralik palk, võimalus oma 
ideid ellu viia, tõsta enda konkurentsivõimet ning liikuda karjääriredelil edasi.  

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV e-posti aadressile 
personal@ogelektra.ee või täida ankeet kodulehel www.ogelektra.ee. 
Kandideerimist puudutav info telefonil 5334 0040 Toivo Murakas personalijuht või 
töö sisulist puudutav info telefonil 5333 4530 Kärt Aljas piirkonnajuht.

DOCS Baltic OÜ ∞ Mustamäe tee 6b ∞ 10621 Tallinn
Tel.: 660 8271 , Mob.: 501 5546 ∞ info@docs.ee ∞ www.docs.ee

Garantiiga Turvaliselt Kontrollitud taustaga

Erinevate finantseerimisvõimalustega

TELLI AUTO TOOLILT TÕUSMATA!

WWW. . EE
TELLI  OMA SÕIDUK EUROOPAST:

Seoses laienemisega otsime oma 
kollektiivi metalli CNC trei -ja freespingi 

SEADISTAJAID ning OPERAATOREID

TÖÖÜLESANDED:
• CNC pinkide seadistamine ja opereerimine etteantud tootmisplaani ja joonise järgi
• Efektiivsete tehnoloogiate valimine ja järgimine 
• Kvaliteedi tagamine 
• Töö uute Doosan, Haas, Spinner ja Star CNC trei- ning freespinkidega 

NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• Varasem töökogemus: CNC trei ja/või freespingiga
• Tehniline taiplikkus 
• Täpsus, korrektsus 

KASUKS TULEB:
• Erialane haridus 
• CAD/CAM programmide tundmine 

ETTEVÕTE PAKUB:
• Häid töötingimusi moodsas tootmises 
• Sõbralikku ja tulemusele suunatud kollektiivi 
• Vaheldusrikast tööd
• Konkurentsivõimelist palka
• Preemiasüsteemi vastavalt töötulemustele 
• Transporti tööle ja tagasi

LISAINFORMATSIOON:
Ettevõte asub Kiilis. Lasnamäelt käib tasuta transfeer. Töö vahetustega

KONTAKTANDMED:
Kontaktisik: Timo Vilumets
Tel: +372 5620 9621
timo@radius.ee
Radius Machining OÜ
Loovälja tee 5, Kiili, Harjumaa



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

Puhkusepakett 

al 39 €

Pakett ühele sisaldab:

• Majutamine  kahekohalises toas 1 öö

• Hommikusöök buff et-lauas

• 2 erinevat hoolitsust valikust (palume valik tea-
tada broneerides): lokaalne massaaž (20 min); 
soe parafi in kätele (20 min);  soe parafi in jalga-
dele (20 min); jalavann meresoolaga (20 min);
sügavsoojendav muda-parafi ini padi (20 min); 
shiatsu-massaaž (20 min); magneesiumsoola 
jalavann (20 min); solaarium (5 min)

• Piiramatu spaa- ja saunakeskuse kasutus lah-
tiolekuaegadel (E-R 8-10 ja  14-22;  L-P 8-22) 

• Hommikumantli ja spaasusside kasutamine

• Õhtusöök hotelli restoranis kl 17.30-19.30

• Käimiskeppide ja/või minigolfi  kasutamine

• Reedel ja laupäeval tasuta pääse ööklubisse 
Club Capital (eriüritustel soodushinnaga pilet) 
või Club Tartu (v.a eriüritused)

• WiFi ja parkimine

Paketi hind (kaheses toas)* P–E 39 €  T–N 45 € R–L 55 €
Majutus üksinda toas** P–E 59 € T–N 65 €  R–L 75 €
Lisatasu  savisviidis  55€ / öö

* Paketi hind kehtib tingimusel, et toas ööbib vähemalt 2 inimest ** ka SGL toas

Kubija hotell-loodusspaa  |  Männiku 43a, Võru  |  Tel + 372 50 45 745  |  info@kubija.ee  |  www.kubija.ee

Puhka kauni Võrumaa 
looduse ja ilusa männimetsa keskel!

Kristjan Palusalu Spordiklubis lastele ja noortele 

UJUMISTREENINGUD
Lasnamäel - Tallinna Laagna Gümnaasiumi ujula, Vikerlase 16

 

Oodatud on lapsed vanuses
 I     grupp  5-6 aastased
II    grupp 7-8 aastased

III  grupp 9-10 aastased
IV grupp 11-15 aastased

 

Info ja registreerimine  
K.Palusalu Spordiklubi
www.palusaluklubi.ee

 

Kontakt:
info@palusaluklubi.ee

telefon 5092127
 MÕTLE, OTSUSTA, KIIRUSTA

OLEME AVATUD 
SEPTEMBRIS L-P kell 12.00-20.00

(saadaval ka tuur, karpkala ja säga)

KÕIGE PAREM VALIK 
JA HIND EESTIS!

www.forellipuuk.ee

JÕGISOO

( )

Forell 8.90 kg (alates)

Info: 5163416

SOOVITE 
OSTA, 
MÜÜA VÕI 
ÜÜRIDA 
KINNISVARA?
  
Koos leiame parima lahenduse!
Tasuta konsultatsioon ja 
müügieelne hinnang

ÜLVE VAARMETS, 
tel 5529 262    ylve@ever.ee



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

STARMANIL ON 
EESTI KÕIGE KIIREM 
KODUINTERNET 
- 400 Mbit/sek.

Starman - kõige kõvem 
internetiteenus!

Täpsemalt
numbril

KASUTA PIIRKONNA PARIMAT MAAKLERIT!

• Tasuta konsultatsioon
• Juriidiliselt korrektsed tehingud
• Regulaarne tagasiside tegevustest
• Kvaliteetne ja eristuv turundus
• Lai müügivõrgustik
• Sõbralik teenus ja taskukohane hind

DMITRI 
MAKAROV
Lasnamäe maakler

Helista mulle:
5696 6416
www.uusmaa.ee

Mailis, 30
tantsinud kaks aastat

TANTSUSTUUDIO

REGISTREERU 
TASUTA PROOVITREENINGULE
WWW.DANCEACT.EE

REGISTREERU 
TASUTA PROOVITREENINGULE
WWW.DANCEACT.EE

LASE RÜTMID VABAKS Tule nüüd. 
Tule nagu oled. 
Las me näitame 
kui palju on sinus 
veel peidus.

 UUED RÜHMAD 

ALUSTAVAD 3. SEPTEMBRIL


